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1. مقدمه

طـی چنـد مـاه اخیـر موضـوع عرضـه نفـت  در بـورس، بـه یکـی از موضوعـات مهم 
و ُپرتکـرار در رسـانه ها و مجامـع کارشناسـی حـوزه انـرژی تبدیـل شـده اسـت. ایـن 
کـه جهانگیـری پشـت تریبـون رفـت و از  موضـوع از زمانـی در رسـانه ها ُپررنـگ شـد 
عرضـه نفـت در بـورس به عنـوان راه کاری در جهـت بی اثرسـازی تحریم هـا سـخن 
کارشناسـان و نماینـدگان مجلـس  بـه میـان آورد1. پـس از ایـن اتفـاق، بسـیاری از 
نیـز بـه طـرح موضـوع عرضـه نفـت در بـورس پرداختنـد تا اینکـه در شـهریورماه 97، 
شـورای عالی هماهنگی اقتصادی، طرح عرضه یک میلیون بشـکه نفت خام در 
رینـگ بین الملـل بـورس انـرژی را تصویـب رسـاند2. ایـن موضـوع در حالی مصوب 
کـه برخـی کارشناسـان و مسـئوالن دربـاره موفقیـت عرضـه نفـت صادراتـی در  شـد 
کـه ایـن شـیوه بـرای فـروش  بـورس انـرژی بـا تردیـد می نگریسـتند و اعتقـاد داشـتند 

طالی سـیاه شـدنی نیسـت.
بـه هـر روی در آبـان مـاه 97، نفـت خـام طـی دو نوبـت در بـورس عرضـه شـد و 

کدخبر: 4335206 1.  خبرگزاری مهر؛ 
کدخبر: 3442397  2.  روزنامه دنیای اقتصاد؛ 

https://www.mehrnews.com/news/4335206/
https://www.mehrnews.com/news/4335206/
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3442397-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3442397-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
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بـه فـروش رسـید. ایـن اتفـاق واکنش هـای مختلفـی را از سـوی رسـانه های داخلـی 
کـه بـا امیدواری هـا و البتـه بیم هایـی  و خارجـی بـه همـراه داشـت؛ واکنش هایـی 
که البته مرور و بررسی ها آن ها نکات قابل توجهی را برای تصمیم گیران  توأمان بود 

و متولیـان امـر در پـی دارد.
بعـد از عرضه هـای فـوق اّمـا فروش نفت خام در بورس اسـتمرار پیدا نکرد. رئیس 
ـت تعلـل وزارت نفت 

ّ
عملیـات بـازار فرآورده هـای هیدروکربـوری بـورس انـرژی، عل

کاهـش  در عـدم عرضـه نفـت در بـورس را اصـالح مسـائل فنـی و عملیاتـی بـرای 
هزینـه خریـدار عنـوان نمـود1؛ اّمـا زنگنـه تـداوم عرضـه نفـت در بـورس را بـه تصمیـم 
کـرد2. سـرانجام در واپسـین روزهـای آذر، سـران قـوا تـداوم عرضـه  سـران قـوا منـوط 
گـرم بمانـد. نفـت در بـورس را بـه تصویـب رسـاندند تـا تنـور ایـن موضـوع همچنـان 

حواشـی  و  واکنش هـا  اظهـارات،  بـورس  در  نفـت  عرضـه  کـه  می  شـود  یـادآور 
کارشناسـان و مسـئولین نظـرات  متعـددی را بـه همـراه داشـته اسـت و رسـانه ها، 
مختلفـی را دربـاره آن ابـراز نموده انـد. گروهـی اتفاقات اخیـر را به مثابه یک فرصت 
بـرای مقابلـه بـا تحریم هـای اقتصـادی و پیشـرفت کشـور تلقـی می کننـد؛ اّما برخی 
دیگـر عرضـه نفـت در بـورس را چنـدان خـوش نمی دارنـد و افـق روشـنی را بـرای آن 
بـا تفکیـک موضوعـی واکنش هـا،  گـزارش سـعی شـده  متصـور نیسـتند. در ایـن 
ادعاها و استدالل های مخالفان و موافقان عرضه نفت در بورس، بدون سوگیری 
یابـی شـود. گـردد تـا ابعـاد ایـن موضـوع در برهـه اعمـال تحریم هـا ارز جناحـی ارائـه 

کدخبر: 6749027 1.  باشگاه خبرنگاران جوان؛ 
کدخبر: 411332 2.  خبرگزاری خانه ملت؛ 

https://www.yjc.ir/fa/news/6749027
https://www.yjc.ir/fa/news/6749027
http://www.icana.ir/Fa/News/411332
http://www.icana.ir/Fa/News/411332
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2. تاریخچه عرضه نفت در بورس

2-1. عرضه در دولت های پیشین؛ حکایت نفتی که به بورس راه نیافت

سـابقه ی طرح موضوع عرضه نفت در بورس به سـال ها پیش بازمی گردد؛ زمانی 
کار وزارت نفت  که در قانون برنامه سـوم توسـعه )1379(1 »بورس نفت« در دسـتور 
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 

کشور: »شورای بورس مجاز است: ج - نسبت به ایجاد بورس  1.  بند »ج« ماده )95( قانون برنامه سوم توسعه 
کاال با همکاری دستگاه های ذی ربط اقدام نماید«.
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مرتبـه در قالـب یـک یـا دو محمولـه 500 هـزار بشـکه ای بـه بـورس عرضـه شـد. اّمـا 
صرفـًا یکـی از ایـن محموله هـای 500 هـزار بشـکه ای بـه فـروش رفـت1.

کار آمـدن دولـت یازدهـم و پیگیری هـای مـداوم مدیـران بـورس انـرژی2،   بـا روی 
یالـی در  مجـددًا از 17 فروردین مـاه 93، روزانـه 2920 بشـکه نفـت خـام به صـورت ر
رینـگ داخلـی بـورس انـرژی عرضـه شـد و تـا اواسـط تابسـتان همـان سـال ادامـه 
یالـی، تحویـل نفـت  یافـت. ازجملـه شـرایط ایـن عرضـه عبـارت بودنـد از: فـروش 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 کـردن نفـت(. از مجمـوع 66 نوبـت عرضه، 
12 معاملـه صـورت گرفـت و نهایتـًا در 20 مردادماه 93، با دسـتور 
هیئت مدیـره شـرکت ملـی نفـت، عرضـه نفـت در بـورس انـرژی 
کـرد. اوایـل مهرمـاه سـال 93،  بـه دلیـل نبـود تقاضـا توقـف پیـدا 
وزیـر نفـت در حاشـیه نشسـت بـا فعـاالن بخـش خصوصـی در 
در  خـام  نفـت  بشـکه  هـزار   100 عرضـه  از  ایـران،  بازرگانـی  اتـاق 
یالـی تـا  بـورس انـرژی بـا هـدف صـادرات و تسـویه آن به صـورت ر

کـه ایـن وعـده محقـق نشـد.  پایـان همـان مـاه خبـر داد3و4 

2-2. بازگشت نفت به بورس؛ استقبال بخش خصوصی و آغاز گمانه زنی ها

در  نفـت  عرضـه  رئیس جمهـور،  اول  معـاون  جهانگیـری،   ،97 سـال  تیرمـاه  در 
راهبـردی  اتخـاذ  به عنـوان  را  خصوصـی  بخـش  سـوی  از  شـفاف  خریـد  و  بـورس 

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 

کدخبر: 225797 3.  شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی/ 
کدخبر: 93070703976 4.  خبرگزاری ایسنا/ 

 اوایل مهرماه سال 93، 
وزیر نفت  از عرضه 100 هزار 
بشکه نفت خام در بورس 
انرژی با هدف صادرات و 
تسویه آن به صورت ریالی تا 
پایان همان ماه خبر داد.

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
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بـرای بی اثرسـازی تحریـم فـروش نفـت را مطـرح کـرد1. پـس ازآن در اواخر شـهریورماه 
97، شـورای عالـی هماهنگـی اقتصـادی بـا هـدف متنوع سـازی روش هـای فروش 
نفـت، طـرح عرضـه نفـت خـام در رینـگ بین الملـل بـورس انـرژی در داخـل کشـور 
را بـه تصویـب رسـاند2 و پیـش اطالعیـه ارزی عرضـه نفـت در بـورس انـرژی، در 18 
مهرمـاه بـر خروجـی رسـانه ها قرار گرفت3. هفته بعد )23 مهرمـاه(، اطالعیه عرضه 
نفت در بورس منتشـر شـد4 و ششـم آبان ماه 97، یک میلیون بشـکه نفت خام با 
قیمـت 79.15 دالر در بـورس انـرژی عرضـه و 280 هـزار بشـکه از سـوی سـه خریـدار 

با قیمت 74.85 معامله شـد5.
رسـید.  پایـان  بـه  موفقیـت  بـا  بـورس  در  نفـت  عرضـه  اولیـن  ترتیـب  بدیـن   

رئیس جمهـور آمریـکا  13 آبـان مـاه، تحریم هـای نفتـی را اعمـال 
کشـور موقتـًا بـرای چهـار مـاه، از  کـرد و البتـه به طـور هم زمـان، 8 
کشـور،  ایـن 8  اسـت  گفتنـی  تحریم هـا معـاف شـدند؛  اعمـال 
80 درصـد نفـت ایـران را سـاالنه خریـداری می کننـد6. معافیـت 
تحریمـی آمریـکا مانـع عرضـه دوم نفـت در بـورس نشـد، شـرکت 
ملـی نفـت در 14 آبـان مـاه، اطالعیـه مرحلـه دوم عرضـه نفـت در 
بـورس، منتشـر نمـود. در اطالعیـه مقرر شـده بود  700 هزار بشـکه 

کدخبر: 4335206 1.  خبرگزاری مهر, 
کدخبر: 3442397  2.  روزنامه دنیای اقتصاد؛ 

که شرکت ملی نفت تا پایان مهرماه سال 97 ، به عرضه یک میلیون بشکه  3.  در این پیش اطالعیه آمده بود 
نفت در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران اقدام می نماید. همچنین مشتریان می توانند با ارائه تضامین ریالی 
کرده و در سه مرحله، در پیش از عرضه، هنگام تحویل و  و ارزی، محموله های 35 هزار بشکه ای را خریداری 

فروش، محموله را تسویه نمایند.
4.  با انتشار جرئیات بیشتر در این اطالعیه آمده بود که در ششم آبان ماه یک میلیون بشکه نفت خام با سررسید 
تحویل 7 آذرماه در بورس انرژی عرضه می شود. مشتریان می بایست 50 روز پس از تحویل، 80 درصد باقیمانده 

کدخبر: 3453154 قیمت محموله را تسویه نمایند؛ روزنامه دنیای اقتصاد؛ 
کدخبر: 906572 5.  مشرق نیوز؛ 

کدخبر: 13970816000469 6.   خبرگزاری فارس؛ 

23 مهرماه، اطالعیه عرضه 
نفت در بورس منتشر شد 
و ششم آبان ماه 97، یک 

میلیون بشکه نفت خام با 
قیمت 79.15 دالر در بورس 

انرژی عرضه شد.

https://www.mehrnews.com/news/4335206/
https://www.mehrnews.com/news/4335206/
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3442397-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3442397-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-13/3453154-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-13/3453154-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
https://www.mashreghnews.ir/news/906572
https://www.mashreghnews.ir/news/906572
https://www.farsnews.com/news/13970816000469
https://www.farsnews.com/news/13970816000469
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نفـت خـام بـا قیمـت پایـه 71.59 در روز 20 آبـان مـاه عرضـه شـود و مهلـت تسـویه 
نهایـی خریـدار در ایـن مرحلـه از 50 روز بـه 60  روز پـس از تحویـل افزایـش یافـت1. 
درنهایـت نیـز بـا همـکاری شـرکت ملـی نفـت، 700 هـزار بشـکه در روز 20 آبـان مـاه 
در بورس انرژی عرضه شـد و با قیمت 64.97 دالر به ازای هر بشـکه و در قالب 2 
محمولـه 245 هـزار بشـکه ای و یـک محمولـه 210 هـزار بشـکه ای به فروش رسـید2. 
امـا عرضـه نفـت در بـورس تداوم پیـدا نکرد و همیـن موضوع به 
یکـی از سـوژه های خبـری در رسـانه ها و محافـل کارشناسـی قرار 
گرفـت تـا اینکـه شـورای عالـی هماهنگـی اقتصـادی در واپسـین 
را تصویـب  بـورس  در  نفـت  گسـترده تر  آذرمـاه، عرضـه  روزهـای 
کـرد3. بـه گفته رئیس کمیسـیون اقتصادی مجلس، سـقف این 

نوبـت از عرضـه، سـه میلیون بشـکه اسـت4.

کدخبر: 13970814000343  1.  خبرگزاری فارس؛ 
کدخبر: 13970820000743 2.  خبرگزاری فارس؛ 

کدخبر: 107286 3.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری؛ 
کدخبر: 13971001000239 4.  خبرگزاری فارس؛ 

عرضه نفت در بورس تداوم 
پیدا نکرد و همین موضوع به 
یکی از سوژه های خبری در 
کارشناسی  رسانه ها و محافل 
گرفت تا اینکه شورای  قرار 
عالی هماهنگی اقتصادی 
در واپسین روزهای آذرماه، 
عرضه گسترده تر نفت 
کرد.  در بورس را تصویب 
کمیسیون  گفته رئیس  به 
اقتصادی مجلس، سقف این 
نوبت از عرضه، سه میلیون 
بشکه است.

https://www.farsnews.com/news/13970814000343
https://www.farsnews.com/news/13970814000343
https://www.farsnews.com/news/13970820000743
https://www.farsnews.com/news/13970820000743
http://www.president.ir/fa/107286
http://www.president.ir/fa/107286
http://www.farsnews.com/news/13971001000239
http://www.farsnews.com/news/13971001000239
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کارشناسان و رسانه های داخلی به  کنش ها و پیشنهادهای  3. وا

عرضه نفت در بورس

و  کارشناسـان  کنـش  وا مرحلـه،   دو  طـی  انـرژی  بـورس  در  نفـت  موفـق  عرضـه 
کارشناسـان داخلـی  اصحـاب رسـانه های داخلـی را برانگیخـت. در ایـن راسـتا 
آن  نقایـص  رفـع  و  خصوصـی  بخـش  بـرای  سـازوکار  ایـن  جذاب سـازی  بـرای 
پیشـنهادهایی را ارائه کردند. در ادامه محورهای اشاره شـده از سـوی کارشناسـان 

می گـردد. تشـریح  رسـانه ها،  و 

3-1.عرضه مداوم و مستمر نفت در بورس

طـی دو مرحلـه عرضـه نفـت در بـورس انـرژی، حـدود یـک میلیـون بشـکه نفـت 
کارشناسـان  و  خصوصـی  بخـش  شـد.  خریـداری  خصوصـی  بخـش  سـوی  از 
به صـورت منظـم  بـورس  در  نفـت  کـه عرضـه  ایـن هسـتند  به طورجـدی خواهـان 
تـداوم یابـد1. پدیـدار، کارشـناس ارشـد حـوزه انـرژی و عضـو کمیسـیون انـرژی اتـاق 
گـر نفـت خـام مجـدد در بـورس عرضـه شـود،  کـه ا ایـران بـه خبرگـزاری ایسـنا گفـت 
کنـون  گرفـت و تعـداد خریـداران تا مـورد اسـتقبال بخـش خصوصـی قـرار خواهـد 

کدخبر: 877644  1.  روزنامه قدس؛ 

https://goo.gl/XpFzJM
https://goo.gl/XpFzJM
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کارشـناس مدیریـت  گفتـه شـیریجیان،  بیش تـر شـده اسـت1. در ایـن راسـتا و بـه 
قراردادهـای بین المللـی نفتـی، بـرای شـکل گیری کسـب و کار و تجـارت نفـت الزم 
اسـت عرضـه نفـت در بـورس تـداوم داشـته باشـد. وی معتقد اسـت منـوط نمودن 
عرضـه نفـت در بـورس بـه حضـور مشـتریان، اقدامـی ناصحیـح به شـمار مـی رود و 
بـورس به صـورت  بـرای اطمینـان خاطـر بخـش خصوصـی، می بایسـت نفـت در 

منظـم و مـداوم  عرضـه شـود2. 
نفـت،  وزیـر  مسـتمر،  عرضـه  بـر  کارشناسـان  کیـد  تأ وجـود  بـا 
سـومین مرحلـه از عرضـه نفـت در بـورس را بـه تصمیـم شـورای 
عالـی هماهنگـی اقتصـادی قـوای سـه گانه منـوط نمـود3. این در 
کـه حضرتـی، عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلس  حالـی اسـت 
و رنجبـرزاده، دبیـر هیئت رئیسـه مجلـس شـورای اسـالمی برایـن 
باورنـد عرضـه مجـدد نفـت در بـورس نیـازی بـه مصوبه سـران قوا 
نـدارد و وزارت نفـت بایـد اقدامـات جـدی در راسـتای تسـریع 

اجـرای ایـن راهـکار ضدتحریمـی ایـران انجـام دهـد4.

3-2 عرضه محموله های کوچک تر از 35 هزار بشکه در بورس

در دو مرحلـه فـروش نفـت در بـورس، حجـم خریـد محموله هـا 
حداقل 35 هزار بشکه در نظر گرفته شده بود. البته حجم محموله پایه از 500 هزار 
بشـکه در عرضـه سـال های قبـل، بـه ایـن میـزان کاهـش یافته بـود؛ اّما کارشناسـان 
کاهـش حجـم پایـه محمولـه می توانـد بـه جذابیـت فـروش  حـوزه انـرژی معتقدنـد 

کدخبر: 97091909151 1.  خبرگزاری ایسنا؛ 
کدخبر: 13970812001158 2.  خبرگزاری فارس؛ 

کدخبر: 411332 3.  خبرگزاری خانه ملت؛ 
کدخبر: 287841 4.  سایت خبری عیارآنالین؛ 

کارشناس ارشد  پدیدار، 
حوزه انرژی و عضو 
کمیسیون انرژی اتاق ایران 
گفت  به خبرگزاری ایسنا 
گر نفت خام مجدد در  که ا
بورس عرضه شود، مورد 
استقبال بخش خصوصی 
گرفت. قرار خواهد 

https://www.isna.ir/news/97091909151
https://www.isna.ir/news/97091909151
https://www.farsnews.com/news/13970812001158
https://www.farsnews.com/news/13970812001158
http://www.icana.ir/Fa/News/411332
http://www.icana.ir/Fa/News/411332
http://ayaronline.ir/1397/09/287841.html
http://ayaronline.ir/1397/09/287841.html
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نفـت در بـورس بیفزایـد. کریمـی، کارشـناس انـرژی، بـر ایـن بـاور اسـت کـه کاهـش 
حجم محموله تا هزار بشـکه، ورود بخش خصوصی به بورس را تسـهیل می کند و 
بـا افزایـش مشـتریان و خریدوفـروش حواله هـای هـزار بشـکه ای، بـازار ثانویه داخلی 
نفـت شـکل می گیـرد. وی خاطرنشـان سـاخت در ایـن سـازوکار، حجـم محمولـه 
نهایـی بـا تجمیـع حواله هـای خریداری شـده  بـه بیـش از 35 هـزار بشـکه خواهـد 

رسید1. 

 »ریالی« در فضای »رقابتی« بورس
ً
3-3 تسویه تماما

بـورس،  در  نفـت خـام  بشـکه  میلیـون  یـک  فـروش  تکمیـل  بـا 
کارشناسـان در رسـانه های داخلـی بـرای افزایـش تمایـل بخـش 
یالـی درکنار تسـویه  خصوصـی بـرای خریـد نفـت، تسـویه تمامـًا ر
کـه  کردنـد. ایـن پیشـنهاد در حالـی مطـرح شـد  ارزی را مطـرح 
پیـش از آن قمصـری، مدیـر امـور بین الملـل سـابق شـرکت ملـی 
یالی فـروش نفت در بورس را  نفتـی، یکـی از چالش های تسـویه ر
تعیین نرخ ارز برای تسـویه  مالی معامله برمی شـمرد؛ وی با بیان 
اینکـه تفـاوت قیمـت ارز آزاد و دولتـی سـبب  ایجـاد رانت  شـود، 
اظهـار داشـت مشـتریان بـا اسـتفاده از ایـن رانـت بـه سـود کالنـی 

دسـت می یابنـد و در آینـده سـودجویان  نوسـانات ارزی را تشـدید نماینـد2.
یالـی نفـت خـام در بـورس، تبیانیـان، کارشـناس حـوزه  در پاسـخ چالـش  تسـویه ر
کـه در اولیـن عرضه هـا ممکـن اسـت نـرخ ارز رسـمی  انـرژی، بـر ایـن اعتقـاد اسـت 
یالـی پایینـی بـرای محموله هـا شـود؛ اّمـا در حالـت پایـدار ایـن  منجـر بـه قیمـت ر

کدخبر: 1869175 1.  خبرگزاری تسنیم؛ 
کانون های تفکر ایران )ایتان( 1393 ع بورس نفت / شبکه  2.  هم اندیشی با موضو

قمصری، مدیر امور 
بین الملل سابق شرکت 

ملی نفتی، یکی از 
چالش های تسویه ریالی 

فروش نفت در بورس را 
خ ارز برای تسویه   تعیین نر

مالی معامله برمی شمرد.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/08/14/1869175
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/08/14/1869175
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اختـالف بهـا از بیـن مـی رود و رقابت خریداران، قیمت را به باالترین بهای ممکن1 
بـازار آزاد  -کـه معـادل درآمـد به دسـت آمده از فـروش ارز حاصـل از صـادرات در 
اسـت- می رسـاند2. بنابرایـن بـا وجود فضای رقابتی بورس، سـود خریـداران واقعی 

و غیررانتـی خواهـد بـود.
یالی فروش نفت در بورس را پشـتوانه ارزی  قمصـری، چالـش دیگر تسـویه تمامـًا ر
بانـک مرکـزی می دانـد. وی با بیان اینکه بانک مرکزی پول نفت 
یافـت می کند اظهار داشـت با فروش  را بـه دالر از وزارت نفـت در
یالـی ارتباطـات بانـک مرکـزی و وزارت نفـت بـا اختـالل روبـرو  ر
خواهـد شـد. در سـوی مقابـل مردانی،کارشـناس حـوزه انـرژی، 
هرچنـد ارزهـای یـورو و دالر را باثبـات و کم ریسـک  قلمـداد کـرد، 
ی  اّما به ریسـک بزرگ تری در این رابطه اشـاره داشـت. به گفته و
با اجرای تسـویه ارزی، احتمال بلوکه شـدن پشـتوانه ارزی بانک 
مرکـزی در بانک هـای بین المللـی وجـود دارد. مردانـی پیشـنهاد 
یالی  کـرد مسـئولین بانـک مرکـزی در تعییـن سـبد بهینـه ارزی و ر

تصمیـم کارشناسـی را اتخـاذ نمایند3.
خاطرنشـان می سـازد شـورای عالـی هماهنگـی اقتصـادی، در 
آذرمـاه 97 بـه وزارت نفـت اختیـار داد تـا تسـویه وجـوه را به صـورت صـد درصـد 

یالـی انجـام دهـد4. ر

خ ارز در بازار ثانویه«  1.  در این سازوکار، قیمت فروش نفت در بورس، متأثر از سه عامل »بهای جهانی نفت«، »نر
و »هزینه ی ریسک فروش نفت ایران« خواهد بود.

کدخبر: 21820 2.  پایگاه خبری میز نفت / 
کدخبر: 628702 3.  روزنامه قدس؛ 

کدخبر: 13971001000239 4.  خبرگزاری فارس؛ 

مردانی،کارشناس حوزه 
انرژی، هرچند ارزهای یورو 
کم ریسک   و دالر را باثبات و 
کرد، اّما به ریسک  قلمداد 
بزرگ تری در این رابطه 
گفته وی با  اشاره داشت. به 
اجرای تسویه ارزی، احتمال 
بلوکه شدن پشتوانه ارزی 
بانک مرکزی در بانک های 
بین المللی وجود دارد.

http://www.mizenaft.com/note/21820
http://www.mizenaft.com/note/21820
file:///D:/project/itan/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c%20%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%db%8c%20%d8%b1%d8%b5%d8%af/%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%20%d9%86%d9%81%d8%aa%20%d9%862/qudsonline.ir/news/628702/
file:///D:/project/itan/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c%20%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%db%8c%20%d8%b1%d8%b5%d8%af/%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%20%d9%86%d9%81%d8%aa%20%d9%862/qudsonline.ir/news/628702/
https://www.farsnews.com/news/13971001000239
https://www.farsnews.com/news/13971001000239
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کنش رسانه های خارجی به عرضه نفت در بورس 4. وا

بالفاصلـه پـس از نخسـتین عرضـه نفـت در بـورس، برخـی رسـانه های خارجـی، 
بـا طـرح مباحثـی سـعی نمودنـد تـا ایـن راهـکار  را مـورد نقـد قـرار دهنـد و ابعـاد آن 
کننـد. در ایـن رابطـه بی بی سـی فارسـی، رادیـو فـردا  را از منظـری چالشـی بررسـی 
کلیـدی ایـن  کـه در ادامـه محورهـای  کردنـد  گزارش هایـی را منتشـر  و شـبکه منوتـو 

گزارش هـا توصیـف و بررسـی می شـوند.

4-1. ایجاد فساد و رانت به واسطه فروش نفت در بورس

بی بی سـی بـا طـرح ایـن موضـوع کـه عرضـه نفـت در بـورس منجـر بـه ظهـور پدیده 
کاهـش فسـاد و  »بابـک زنجانی هـا1« می شـود، احتمـال موفقیـت ایـن راهـکار را در 
گزارشـی ویدئویـی، ادعـای خـود را این گونـه  رانـت  ناچیـز برشـمرد. ایـن رسـانه در 

کرد:  مطـرح 
گسـترده ای علیـه صنعـت  کـه تحریم  هـای  »در ابتـدای دهـه نـود خورشـیدی نیـز 

که در جریان دور زدن تحریم ها در سال های آغازین دهه 90 نقش فعالی را بر عهده داشت و در  1.  از مجرمانی 
سال 1395 از سوی قوه قضائیه به اعدام محکوم شد.
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نفـت اعمـال شـد، دولـت وقـت تصمیـم گرفـت سـازوکار تـازه ای بـرای فـروش نفت 
پیـدا کنـد و اتفاقـًا همیـن رویکـرد در راه انـدازی بـورس انـرژی مؤثـر بـود؛ اّمـا در عمل 
کم سـابقه ای  بـه میـدان نیامـد، بلکـه زمینه سـاز فسـاد  نه تنهـا بخـش خصوصـی 
کم برای  شـد. پرونـده بابـک زنجانـی، نمونـه مشـهور فروِش نفِت خـارج از عـرِف حا

دور زدن تحریم هـا اسـت1«.
 90 دهـه  ابتـدای  در  معتقدنـد  کارشناسـان  برخـی  فـوق  ادعـای  بـه  پاسـخ  در 
فـروش نفـت در  قالـب اتـاق تاریـک صـورت می گرفـت و تجربـه بـورس نفـت در 
آن زمـان بـه شکسـت انجامیـد. در سـال های آغازیـن دهـه 90، 
وزارت نفـت بـا ایجـاد کاِرگروهـی در قالـب یـک اتـاق تاریـک، بـه 
کـرد. در ایـن شـیوه،  کشـور اقـدام  جـذب مشـتری و فـروش نفـت 
وجـه  پرداخـِت  تضامیـِن  اخـذ  و  قیمت گـذاری  نفـت،  فـروش 
کـره مسـتقیم مدیـران  محموله هـای آن، مبتنی بـر چانه زنـی و مذا
کشـور صـورت می گرفـت و همیـن  وزارتخانـه بـا مشـتریان نفـت 
موضـوع منجـر بـه ایجـاد رانـت و فسـاد در فـروش نفـت شـد. اّمـا، 
کنونی وزارتخانه برای فروش نفت در بورس، با سـازوکاری  اقدام 
کـه سـال های قبـل اتخـاذ شـد، تفـاوت ماهـوی دارد. مهم تریـن 
بـورس، ایجـاد شـفافیت در شـکل گیری قیمـت اسـت؛  مزیـت 
یافـت 20 درصـد  ضمـن اینکـه در ایـن سـازوکار، سـازمان بـورس وظیفـه دارد بـا در
یالـی بابـت 80 درصـد باقیمانـده،  وجـه معاملـه پیـش از بارگیـری و اخـذ وثیقـه ر

بازگشـت پـول نفـت فروخته شـده را تضمیـن  نمایـد2.

کد خبر: 46012886 گزارش ویدئویی  سایت خبری  »بی بی سی«؛    .1
کدخبر: 878277 2.  روزنامه قدس؛ 

بالفاصله پس از نخستین 
عرضه نفت در بورس، برخی 
ح  رسانه های خارجی، با طر
مباحثی سعی نمودند تا 
این راهکار را مورد نقد قرار 
دهند و ابعاد آن را از منظری 
کنند. در این  چالشی بررسی 
رابطه بی بی سی فارسی، 
رادیو فردا و شبکه منوتو 
کردند. گزارش هایی را منتشر 

http://www.bbc.com/persian/business-46012886
http://www.bbc.com/persian/business-46012886
http://media.qudsonline.ir/d/2018/12/05/0/878277.pdf
http://media.qudsonline.ir/d/2018/12/05/0/878277.pdf
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4-2. ارزان فروشی و حراِج نفت ایران به واسطه فروش آن در بورس

»من وتـو«  ماهـواره ای  شـبکه  عنـوان،  بـا  خارجـی  رسـانه های  از  دیگـر  یکـی 
مدعـی  توئیتـر،  در  ایـران«  نفـت  بـر  حـراج  »چـوب  کلیـدواژه  ابـداع  بـا   )Manoto(
گزارش این  کشـور در معامالت بورس انرژی شـد. در بخشـی از  ارزان فروشـی نفت 

اسـت: آمـده  رسـانه 
»محـدوده نوسـان قیمـت نامحـدود اسـت و کـف قیمت وجـود نـدارد؛ این یعنی 
]در فـروش نفـت[ قیمـت نفـت تحریم شـده یـا قیمـت نفـت قاچـاِق ایـران مـّد نظـر 

اسـت و نـه قیمـت واقعـی آن در بـازار جهانـی1«.
موافقـان برایـن باورنـد در صورت شـکل گیری صحیـح و واقعی 
سازوکار  بورس،هیچ گاه ارزان فروشی نفت در بورس رخ نخواهد 
بـرای  داد2. از منظـر آن هـا سـازوکار بـورس، بسـتری رایـج و امـن 
تـی در فضایی رقابتی اسـت؛  کثرسـازی بهـای نفـت معامال حدا
به نحوی کـه متقاضیـان خریـد در رقابـت بـا یکدیگـر و بـر اسـاس 
دیگـر مؤلفه هـای اقتصـادی، باالتریـن بها را پیشـنهاد می دهند. 
نمی شـود،  ارائـه  ارزان  نـرخ  بـه  نفـت  نه تنهـا  بـورس  در  بنابرایـن 
کـه در بلندمـدت بـه سـقف قیمـت قابـل معاملـه در وضعیـت 
تحریـم معاملـه می گـردد3. خاطرنشـان می سـازد به  دلیـل افزایش 

هزینه هـای ناشـی از شـرایط تحریمـی ایـران )بیمـه، خطـر شناسـایی و رهگیـری 
محموله هـا و بلوکه شـدن پـول در بانک هـای خارجی(، بدیهی اسـت قیمت نفت 

کمتـر از بهـای رایـج  بازارهـای جهانـی داشـته باشـد. فروخته شـده، قیمتـی 

کد خبر: 32607 گزارش ویدئویی شبکه »من وتو«؛    .1
کدخبر: 13970813001124 2.  خبرگزاری فارس/ 

کدخبر: 286036 3.  سایت خبری عیارآنالین؛ 

 شبکه ماهواره ای »من وتو« 
)Manoto( با ابداع 

کلیدواژه »چوب حراج 
بر نفت ایران« در توئیتر، 

مدعی ارزان فروشی نفت 
کشور در معامالت بورس 

انرژی شد.

https://www.manoto.news/news/newsvideos/5unlzp/news32607
https://www.manoto.news/news/newsvideos/5unlzp/news32607
https://www.farsnews.com/news/13970813001124
https://www.farsnews.com/news/13970813001124
http://ayaronline.ir/1397/08/286036.html
http://ayaronline.ir/1397/08/286036.html
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و  خصوصـی«  بخـش  »ناتوانـی  به دلیـل  بـورس  در  نفـت  فـروش  شکسـت   .3-4

تحریـم« »ریسـک 

رسانه هایی چون رادیو فردا و بی بی سی مدعی عدم توانمندی بخش خصوصی 
در فـروش محموله هـای کوچـک نفتـی در بـازار جهانـی شـدند و آینـده ایـن اقدام را 
گزارش خود، بخش خصوصی ایران را در معامله  تاریک برشـمردند. رادیو فردا در 

نفت ناتوان خواند و چنین نوشـت:
»ایـن نخسـتین تجربـه شـرکت های خصوصی ایران بـرای فروش 
کـه آیـا بازارهـای  نفـت در خـارج اسـت و دقیقـًا معلـوم نیسـت 
ریسـک  بـه  توجـه  بـا  کوچـک  پاالیشـگاه های  و  دالالن  نقـدی، 
تحریم شـدن، رغبتی به این معامله پنهان داشـته باشـند یا نه1«.
گزارشـی بـه تحریم پذیـری  همچنیـن بی بی سـی فارسـی نیـز در 

کـرد: بخـش خصوصـی در زمینـه صـادرات نفـت اشـاره 
»بعضـی از منتقـدان دربـاره دور زدن تحریم هـای نفتـی آمریـکا 
گفتـه آن هـا از دیـد  کرده انـد؛ چـون بـه  از ایـن طریـق ابـراز تردیـد 
کـه ایـن صـادرات را بخـش دولتـی انجـام  آمریـکا فرقـی نمی کنـد 

می دهـد یـا خصوصـی2«.
ملـی  شـرکت  سـابق  مسـئولین  فـوق،  گزارش هـای  برخـالف 
نفـت ایـران معتقدنـد، بخـش خصوصی ایران مدت ها اسـت کـه در خریدوفروش 
نفـت  فـروش  بـرای  مالـی  و  تخصصـی  تـوان  و  دارد  فعالیـت  نفتـی  فرآورده هـای 
غیردولتـی  بخـش  کنـون  هم ا ایـن  بـر  عـالوه  اسـت.  دارا  را  کوچـک  محمولـه  در 
محموله هـای  بـه  نزدیـک  مالـی ای  ابعـاد  و  حجـم  بـا  را  کـوره  نفـت  محموله هـای 

کد خبر: 29568618؛  گزارش شفاهی و مکتوب پایگاه »رادیو فردا«؛    .1
کدخبر: 46170737 گزارش سایت خبری بی بی سی؛    .2

گزارش خود  بی بی سی در 
کند: بعضی از  اشاره می 
منتقدان درباره دور زدن 
تحریم های نفتی آمریکا ازطریق 
عرضه نفت در بورس ابراز تردید 
گفته آن ها  کرده اند؛ چون به 
که  از دید آمریکا فرقی نمی کند 
این صادرات را بخش دولتی 
انجام می دهد یا خصوصی. 

https://www.radiofarda.com/a/f4_first_batch_oil_sell_iran/29568618.html
http://www.bbc.com/persian/business-46170737
http://www.bbc.com/persian/business-46170737
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گرچـه باید پذیرفت  نفـت خـام عرضه شـده در بـورس خریـداری و صادر می کند1. ا
حـدود  روزانـه  میـزان  بـه  نفـت  خریـد  توانایـی  خصوصـی  بخـش  کار  ابتـدای  در 
یک میلیـون بشـکه نفـت در روز را نداشـته باشـد، اّمـا بایـد بـه ایـن بخـش فرصـت 

داد تـا تـوان مالـی خـود را افزایـش دهنـد2.
کارشناسـان ایـن حـوزه، یکـی از مزایـای عرضـه نفـت در بـورس، معاملـه  بـه بـاور 
نتیجتـًا تحریم ناپذیـری  و  کوچـک  قالـب محموله هـای  در  بـا بخـش خصوصـی 
آن اسـت. در ایـن راسـتا، دو ویژگـی »هویـت نامشـخِص بخـِش خصوصـی بـرای 

آمریـکا« و »تکّثـر محموله هـا«، قابلیـت شناسـایی و تحریـم آن را 
بـرای آمریـکا غیرممکـن می کنـد و عمـاًل بـا ایـن سـازوکار، شـبکه 
غیردولتـی  فروشـندگان  نقش آفرینـی  بـا  نفـت،  فـروش  مویرگـی 

می شـود3. فعـال 

4-4. از دسـت رفتـن بـازار شـرکت ملـی نفـت بـا موفقیـت بخـش 

خصوصـی

رفتـن  دسـت  از  موضـوع  طـرح  بـا  فارسـی،  بی بی سـی  سـایت 
موفقیـت  پیرامـون  را  خـود  نگرانـی  نفـت،  ملـی  شـرکت  بـازار 
گزارشـی با بیان  سـازوکار بورس نشـان داد. این سـایت خبری در 

نمـود: مطـرح  این چنیـن  را  نگرانـی  ایـن  موافـق،  و  مخالـف  دیدگاه هـای 
»بعضـی دیگـر معتقدنـد ورود بخـش غیردولتـی بـه حـوزه صـادرات نفـت حتـی 
گفتـه آن هـا بـا  بـا فـرض موفقیـت، بـازار شـرکت ملـی نفـت را خـراب می کنـد. بـه 
کـه به دلیل تحریم هـای آمریکا به وجـود می آید، بخش  توجـه بـه محدودیت هایـی 

کدخبر: 98064  1.  روزنامه اطالعات؛ 
کدخبر: 279716 2.  پایگاه خبری عبارآنالین/ 

کدخبر؛ 6704383 3.  باشگاه خبرنگاران جوان؛ 

کارشناسان این  به باور 
حوزه، یکی از مزایای عرضه 

نفت در بورس، معامله با 
بخش خصوصی در قالب 

 
ً
محموله های کوچک و نتیجتا

گی »هویت نامشخِص  ویژ
بخِش خصوصی برای آمریکا« 
و »تکّثر محموله ها«، قابلیت 
شناسایی و تحریم آن را برای 

آمریکا غیرممکن می کند.

http://www.ettelaat.com/mobile/?p=98064&device=phone
http://www.ettelaat.com/mobile/?p=98064&device=phone
http://ayaronline.ir/1397/05/279716.html
http://ayaronline.ir/1397/05/279716.html
https://www.yjc.ir/fa/news/6704383
https://www.yjc.ir/fa/news/6704383
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خصوصـی ممکـن اسـت به طـور مـوازی وارد بازارهـای سـنتی شـرکت ملـی نفـت 
کـه در ایـن صـورت قـدرت چانه زنی خریـداران نفت ایـران افزایـش می یابد1«. شـود 

موافقـان عرضـه ی نفـت در بـورس برخـالف رسـانه خارجـی در موضـوع مطروحـه 
کل نفـت موردنیـاز مشـتریان  بـر ایـن باورنـد درصورتی کـه بخـش خصوصـی بتوانـد 

کنـد، دو حالـت بـه وجـود خواهـد آمـد: خارجـی را تأمیـن 
کشـور بـا قیمـت مشـابه بخـش  الـف- شـرکت ملـی نفـت ایـران بـا فـروش نفـت 
خصوصـی بـه خریدار خارجی نفت موافقـت نمی کند. بنابراین 
مشـتری خارجی، »نفت ایران« را از بخش خصوصی خریداری 

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

می کنـد.2 موافقـت 
کشـور  نفتـی  درآمدهـای  میـزان  اواًل  مذکـور،  حالـت  دو  هـر  در 
کاهـش نخواهـد یافـت؛ زیـرا قیمـت نفـت فروخته شـده از سـوی 
دولـت )شـرکت ملـی نفـت ایـران( بـه بخـش خصوصـی، ارتباط 
مسـتقیمی بـا ایـن قیمـت نـدارد و بـا سـازوکار بـورس تعیین شـده 
کاهـش  اسـت. ثانیـًا حجـم فـروش نفـت ایـران در بـازار جهانـی 
پیـدا نمی کنـد؛ بلکـه یـا افزایـش خواهـد یافـت یـا ثابـت می مانـد. زیـرا بسـیاری از 
مشـتریان خارجـی، درصورتی کـه ایـن محصـول بـا قیمـت پایین تـری عرضـه شـود، 
حاضـر بـه افزایـش حجـم خریـد نفـت از ایـران هسـتند. درنتیجـه، حضـور بخـش 
بـه  کـه می توانـد منجـر  کشـور نیسـت  بـه ضـرر  نه تنهـا  نفـت،  بـازار  خصوصـی در 

کدخبر: 46025139 گزارش سایت خبری بی بی سی؛    .1
کدخبر: 13970529000742  2.  خبرگزاری فارس؛ 

مخالفان معتقدند ورود بخش 
غیردولتی به حوزه صادرات 
نفت حتی با فرض موفقیت، 
بازار شرکت ملی نفت را 
گفته آن ها  خراب می کند. به 
با توجه به محدودیت هایی 
که به دلیل تحریم های آمریکا 
به وجود می آید، بخش 
خصوصی ممکن است به طور 
موازی وارد بازارهای سنتی 
شرکت ملی نفت شود.

http://www.bbc.com/persian/iran-features-46025139
http://www.bbc.com/persian/iran-features-46025139
https://www.farsnews.com/news/13970529000742
https://www.farsnews.com/news/13970529000742
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افزایـش حجـم صـادرات نفـت و در نتیجـه، افزایـش میـزان درآمدهـای نفتی کشـور 
شـود1.

نفـت  فـروش  بـه  قـادر  خصوصـی  بخـش  گـر  ا کـه  دارنـد  اذعـان  کارشناسـان 
بخـش  حضـور  از  بعـد  حتـی  مشـتریان  اصـواًل  نباشـد،  بـورس  از  خریداری شـده 
علـت  بـه  نـدارد  دلیلـی  و  مانده انـد  باقـی  ایـران«  »نفـت  متقاضـی  خصوصـی، 
کناره گیـری فروشـنده ی خصوصـی نفـت ایـران، سـراغ خریـد این محصـول از دیگر 
عرضه کننـده آن برونـد. همچنیـن تجربـه بازگشـت سـریع ایـران بـه بـازار نفـت بعـد 

از اجـرای برجـام به خوبـی نشـان داد کـه شـرکت ملـی نفـت ایران 
توانایـی حفـظ ارتباطـات با مشـتریان قدیمی نفت ایـران را دارد2 
گـر فرضـًا بـه هـر دلیلـی، یکـی از مشـتریان نفـت  و در نتیجـه، ا
نفـت  شـرکت،  ایـن  به جـای  خصوصـی  بخـش  از  مدتـی  ایـران 
کنـد، فـروش مجـدد نفـت بـه ایـن مشـتری در  ایـران را خریـداری 
صـورت تغییـر شـرایط مذکـور )مثـاًل خـروج بخـش خصوصـی از 
کار چنـدان پیچیـده ای نیسـت. بنابرایـن نگرانـی  بـازار نفـت( 
دربـاره ورود بخـش خصوصـی بـه بـازار شـرکت ملـی نفـت ایـران 

اسـت3. غیرمنطقـی 

1.  همان
کدخبر: 82386119  2.  خبرگزاری ایرنا؛ 

کدخبر: 13970529000742  3.  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 و در نتیجه، فروش 

مجدد نفت به مشتری 
کارچندان  بعد از برهه ای  

پیچیده ای نیست.

http://www.irna.ir/fa/News/82386119
http://www.irna.ir/fa/News/82386119
https://www.farsnews.com/news/13970529000742
https://www.farsnews.com/news/13970529000742
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5. جمع بندی

مختلفـی  واکنش هـای  بـا  اخیـر،  ماه هـای  طـی  بـورس  در  نفـت  فـروش  موضـوع 
البتـه  و  بـود  کشـور همـراه  البتـه مسـئولین  و  کارشناسـان، اهالـی رسـانه  از سـوی 
در  ایـران  نفـت  کـه  دانسـت  هنگامـی  را  واکنش هـا  ایـن  عطـف  نقطـه  می تـوان 
رینـگ بین المللـی بـورس انـرژی بـا موفقیـت عرضـه شـد. ایـن اتفـاق آنقـدر مهـم 
بـود کـه توجـه رسـانه ها و کارشناسـان خارجـی را نیـز بـه خـود جلـب کـرد؛ تـا جایـی 
کـه قاسـمی نژاد، مشـاور بنیـاد دفـاع از دموکراسـی در آمریـکا )FDD1(، آن را یـک 

ایـران خوانـد2.  بـرای  پیـروزی 
گـزارش حاضـر کوشـید تـا محورهـای اصلـی در اظهـارات کارشناسـان و  رسـانه  ها 
که طی  کند. محورهایی  درباره عرضه نفت ایران در بورس را شناسـایی و بررسـی 

چنـد مـاه اخیـر   از دریچـه اخبـار و گزارش های رسـمی انتشـار یافتند.

1.  The Foundation for Defense of Democracies: FDD
2.  وب سایت بنیاد دفاع از دموکراسی؛16 نوامبر 2016؛ دسترسی به متن از طریق نشانی زیر:

https://www.fdd.org/analysis/2018/11/16/for-economic-sanctions-to-work-trump-must-
turn-up-the-heat-on-iran/

https://www.fdd.org/analysis/2018/11/16/for-economic-sanctions-to-work-trump-must-turn-up-the-heat-on-iran/
https://www.fdd.org/analysis/2018/11/16/for-economic-sanctions-to-work-trump-must-turn-up-the-heat-on-iran/
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کـه بـه رغـم عرضـه موفقیت آمیـز  مـرور واکنش هـا و اخبـار داخلـی نشـان می دهـد 
کارشناسـان، اّمـا همچنـان برخـی دربـاره تـداوم عرضـه  نفـت در بـورس و حمایـت 
تردیـد دارنـد و تمایـل چندانـی بـه توسـعه ایـن الگـوی فروش نشـان نمی دهنـد. این 
کرده اسـت و در صورت  که بخش خصوصی از این شـیوه اسـتقبال  در حالی بود 
همکاری وزارت نفت و تداوم عرضه، آمادگی خرید محموله های نفتی را خواهد 
داشـت. بـه نظـر می رسـد یکـی از کلیدواژه هـای کانونـی در ایـن بـاره »تـداوم عرضـه 

کـه در اظهـارات کارشناسـان و رسـانه ها منعکس می شـد. نفـت در بـورس« بـود 
کنـش رسـانه های خارجـی نیـز در نـوع خـود قابـل توجـه بـود؛ آنـان بالفاصلـه  اّمـا وا
پـس از نخسـتین عرضـه موفقیت آمیـِز نفـت در بـورس، بـه ایـن موضـوع ورود کردنـد 
و بـا ذکـر برخـی شـبهات و انتقـادات، ایـن سـازوکار، را مخـدوش و ناموفـق جلـوه 
دادنـد. قابـل تأمـل آنکـه رسـانه های مذکـور، بـا اظهـار نگرانـی در این رابطـه، مدعی 
شـدند عرضـه نفـت در بـورس »فسـاد و رانـت« ایجـاد می کنـد و بخـش خصوصـی 
و  نمانـد  بی پاسـخ  اظهـارات  ایـن  البتـه  نـدارد.  را  ایـران  نفـت  خریـد  توانایـی  نیـز 
که سـازوکار عرضه نفت در بورس به سـبب برخورداری  کردند  کارشناسـان اثبات 
از مزیت هایـی چـون شـفافیت، ارائه محموله های کوچـک و ایجاد فضای رقابتی 

فاقـد مشـکالت فوق الذکـر خواهـد بـود.
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