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در صـورت  بازگشـت تحریم هـای آمریـکا در زمینـه فروش نفت ایـران از اواسـط آبان 
مـاه 97، ایـن احتمـال وجـود دارد که شـرایطی مشـابه اوایل دهـه 90 تکرار شـود و 
مجـددًا میـزان صـادرات نفـت کشـور به شـدت کاهـش یابد. ایـن موضوع بـه خاطر 
وابسـتگی قابل توجـه ایـران بـه درآمدهـای نفتی، تبعـات اقتصادی مهمـی خواهد 
داشـت. »مـدل سـنتی فـروش نفـت« و »اسـتفاده از نظام بانکـی بین المللـی«، دو 
دلیـل تأثیرگـذاری تحریم هـای آمریـکا در زمینه فروش نفـت ایران در اوایـل دهه 90 

بـوده اسـت.بر ایـن اسـاس  بـرای بی اثر کـردن ایـن تحریم ها الزم اسـت:

الـف( نفـت بـا روشـی غیـر از مدل سـنتی به بخـش غیردولتی فروختـه شـود. در این 
صـورت، امـکان فـروش نفـت ایـران در قالـب محموله هـای کوچـک و متوسـط بـه 
مشـتریانی کـه هویـت آن هـا بـرای آمریـکا قابل شناسـایی نیسـت، فراهـم می شـود.

ب( وجوه آن به صورت ریالی و فارغ از نظام بانکی بین المللی تسویه گردد.

 ایـن اقـدام از دو طریـق امکانپذیر اسـت: 1( فروش نفت در بسـتر بـورس و 2( فروش 
نفـت از طریـق مذاکـره مسـتقیم. بررسـی هـا نشـان مـی دهد فـروش نفت در بسـتر 
بورس به مراتب مناسـب تر از فروش آن از طریق مذاکره مسـتقیم است زیرا هم قیمت 
به خاطر  فضای شـفاف و رقابتی بین خریداران در باالترین سـطح منطقی خود قرار 
مـی گیـرد و هـم از ایجـاد فسـاد و رانت جلوگیری می شـود. درنتیجه، بهتریـن راهبرد 
بـرای بی اثـر کـردن تحریم هـای آمریکا درزمینه فـروش نفـت، »فروش ریالـی نفت در 

خالصه مدیری�ت
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بـورس« اسـت. در ایـن صـورت، به دلیل شـفافیت انتخـاب مشـتری و تعیین قیمت 
در ایـن روش، مسـئولیتی متوجـه مدیـران امـور بین الملـل شـرکت ملـی نفـت ایران 
نخواهـد بـود. صـادرات نفـت ایـران نیـز توسـط بخـش  غیردولتـی انجام می شـود که 
علی رغـم اجرایی شـدن تحریم هـای آمریکا در این زمینـه از انگیزه و انعطـاف فراوانی 
بـرای فـروش نفت برخوردارند. همچنین با فروش ریالی نفت، درآمد دولت مسـتقیمًا 

به صـورت ریـال و مسـتقل از نظامات مالـی بین المللی تأمین می شـود. 

بـا وجـود بی انگیزه بـودن مدیریت امور بین الملل شـرکت ملی نفت ایـران به فروش 
نفـت در بـورس، تاکنـون ایـن اتفـاق دومرتبـه در تابسـتان و پاییـز سـال 90 باهدف 
صـادرات و نیـز بهار و تابسـتان سـال 93 بـا هدف فروش داخلـی، رخ داده اسـت. با 
ایـن حـال، هـر دو تجربـه ناموفـق بـوده و تداوم نداشـته اسـت کـه مهم تریـن دالیل 
آن عبارت انـد از: شـیوه نامناسـب قیمت گـذاری نفـت، سـخت گیری غیرمنطقـی 
دربـاره زمـان پرداخـت وجـه معامله، نامشـخص بـودن کیفیـت نفت خـام صادراتی 

عرضه شـده، محـل تحویـل خـاص و نهایتًا اخـذ عـوارض و مالیات.

اگرچـه مدیریـت امـور بین الملل شـرکت ملـی نفت ایـران تمایـل دارد همچنان کل 
فروش نفت کشـور را منحصرًا در اختیار داشـته باشـد اما با توجه به شـرایط تحریم، 
ضـرورت دارد از راهبـرد فروش ریالی نفت در بـورس برای بی اثر کردن تحریم فروش 
نفـت ایـران بهـره ببـرد. در نظـر گرفتن سـهمی بیشـتراز 14.5 درصد برای شـرکت 
ملـی نفـت ایـران از درآمدهـای حاصـل از فـروش نفـت در بـورس و رفـع مشـکالت 
قبلـی در ایـن زمینـه، از جمله شـرایط الزم بـرای عرضه موفق نفت در بورس اسـت.
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از برجـام توسـط رئیس جمهـور ایـن کشـور در تاریـخ 18  فرمـان خـروج آمریـکا 
اردیبهشـت ماه 1397 امضـا گردیـد و قـرار اسـت فرآینـد اجرایـی شـدن مجـدد 
تحریم هـای آمریـکا از جملـه تحریم هـای فـروش نفـت 180 روز بعـد از امضـای 
ایـن فرمـان )14 آبـان مـاه 97(، آغـاز شـود. بـه همیـن دلیـل، ایـن احتمـال وجـود 
دارد کـه شـرایطی مشـابه اوایـل دهـه 90 تکـرار و میـزان صـادرات نفـت ایـران دچار 
کاهـش شـدیدی شـود که این موضـوع به خاطر وابسـتگی قابل توجه کشـورمان به 
درآمدهـای نفتـی، تبعـات اقتصادی مهمـی خواهد داشـت. میزان صـادرات فعلی 
نفت خام و میعانات گازی ایران حدود 2.5 میلیون بشکه در روز1  است وپیش بینی 
می شـود  باگذشـت حـدود یـک سـال از اجرایـی شـدن تحریم های فـروش نفت، 
ایـن حجـم به حـدود 1.3 تا 1.5 میلیون بشـکه در روز کاهش یابـد یعنی تقریبًا 
همـان اتفاقـی کـه در سـال های ابتدایـی دهـه 90 رخ داد و فشـار اقتصـادی 
سـنگینی بـه کشـورمان وارد شـد. بهتریـن راهـکار بی اثر کـردن ایـن تحریم هـا، 
»فـروش ریالـی نفـت در بـورس« اسـت کـه اقـدام بزرگی در راسـتای اجـرای بند 
13 سیاسـت های کلـی اقتصـاد مقاومتی مبنـی بر »مقابله بـا ضربه پذیری درآمد 
حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق ایجاد تنوع در روش های فروش و مشـارکت 

دادن بخش خصوصـی در فـروش« محسـوب می شـود.

1. 2.2 میلیون بشکه در روز نفت خام و 300 هزار بشکه در روز میعانات گازی

1- مقدمه
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به صـورت کلـی، تحریم هـای فـروش نفـت ایـران توسـط آمریـکا بـه سـه زیـر بخـش 
عرضـه نفـت، دریافـت پـول نفـت و همچنیـن حمل ونقـل آن تقسـیم می شـود. در 
ادامـه توضیحاتی درباره هرکـدام از این تحریم ها و دالیل تاثیرگـذاری آن ها در اوایل 

دهـه 90 و نصـف شـدن حجـم صـادرات نفـت ایـران1  ارائه می شـود:

 تحریم های مربوط به عرضه نفت: بر اساس قانون اختیارات دفاع ملی 	 
برای سال مالی NDAA 2012( ۲۰۱۲( و دستور اجرایی شماره ۱۳۵۹۹ 
رئیس جمهور آمریکا در اوایل زمستان 90، کشورهای خریدار نفت ایران موظف 
شده بودند در بازه های زمانی شش ماهه، میزان قابل توجهی از واردات نفت 
خود را به صورت مستمر کاهش دهند. این قانون از بهمن ماه 90 اجرایی شد 
و وزارت خزانه داری آمریکا در گزارش های شش ماهه، میزان کاهش واردات 
نفت از ایران توسط کشورهای هدف، را بررسی می کرد و در صورت رعایت 
قانون فوق، اجازه ادامه واردات در شش ماه بعد را به آن کشورها می داد. این 
قانون عالوه بر کاهش مستمر عرضه نفت ایران که درنهایت به سمت صفر 
سوق داده می شد، فروش آن را کانالیزه می کرد و توانایی آمریکا برای کنترل 
آن را افزایش می داد. دلیل تاثیرگذاری این دسته از تحریم های آمریکا، »مدل 
سنتی فروش نفت ایران« بود.به این صورت  که فروش کل نفت کشورمان 
ایران صورت می گرفت و  بین الملل شرکت ملی نفت  امور  توسط مدیریت 
این شرکت دولتی، کل نفت ایران را در قالب محموله های بزرگ به مشتریان 

1. در اواخـر سـال 90 و اوایـل سـال 91، تحریم هـای آمریـکا در زمینـه فـروش نفت ایران به شـدت افزایش 

یافـت و درنتیجـه، مطابـق بـا آمارهـای موجـود در ترازنامـه هیدروکربـوری کشـور، میـزان صـادرات نفـت 

ایـران از حـدود 2 میلیـون و 200 هـزار بشـکه در روز در سـال 90 بـه حـدود 1 میلیون و 100 هزار بشـکه 

در روز در سـال 91 کاهـش یافـت.

ورت متنوع سازی روش های فروش نفت  2- �ن
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مشخص و شناخته شده )شرکت های بزرگ نفتی، پاالیشگاه ها و واسطه های 
خارجی سرشناس( می فروخت. همین موضوع سبب شده بود که آمریکا 
به راحتی بتواند ضمن رهگیری فرآیند حمل ونقل نفت ایران و تحریم فروشنده 
انحصاری آن )شرکت ملی نفت ایران(، خریداران محدود و شناخته شده نفت 

ایران را تحت فشار قرار دهد و درنتیجه، حجم فروش آن را کاهش دهد.

بخش های 	  مهم ترین  از  یکی  نفت:  پول  دریافت  به  مربوط  تحریم های   
تحریم های فروش نفت، تحریم های مربوط به دریافت پول فروش آن توسط 
دولت ایران است که با اجرایی شدن قانون NDAA 2012 در اوایل زمستان 
90، مطرح شد. بر اساس این قانون، بانک مرکزی ایران نمی توانست طرف 
یک تراکنش مالی باشد. یکی از راه کارهای اتخاذشده توسط کشورمان برای 
برطرف کردن این مشکالت، انتقال پول  به کشورهای دیگر ازجمله ترکیه و 
تبدیل آن ها به طال و سپس واردات آن بود که منجر به افزایش ذخیره طالی 
با توجه به همین موضوع، در اوایل مردادماه 91 رئیس جمهور  ایران شد. 
آمریکا با صدور دستور اجرایی شماره 13622، تجارت طال با ایران را تحریم 
کرد؛ درنتیجه، ایران نمی توانست از بازارهای کشورهای دیگر طال خریداری و 
به داخل کشور منتقل کند. تقریبا همزمان با  صدور این دستور اجرایی، قانون 
»کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه )TRA(« به امضای رئیس جمهور 
آمریکا رسید. بر اساس بخشی از این قانون که اسفندماه 91 اجرایی گردید، 
واردکنندگان نفت ایران ملزم شدند تا مبلغ نفت خریداری شده از کشورمان 
را در حسابی به نام ایران در همان کشور واریز کنند. پول های نفتی در این 
حساب »قفل« می شدند و ایران نمی توانست این درآمدها را به داخل کشور 
خود یا کشور ثالثی انتقال دهد و برای تجارت از آن استفاده کند. درواقع، 
ایران تنها می توانست با این پول به تجارت دوجانبه با کشور میزبان در زمینه 
خریدهای انسان دوستانه )شامل واردات کاالهای اساسی )غذا(، دارو و ...( 
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بپردازد. دلیل تاثیرگذاری این دسته از تحریم های آمریکا، »استفاده از نظام 
بانکی بین المللی« در فروش نفت بود زیرا ازآنجایی که نفت کشورمان در قالب 
محموله های بزرگ فروخته می شد و تراکنش های بانکی آن ارقام بزرگی بودند، 
انتقال این درآمدها توسط بانک های بزرگ خارجی صورت می گرفت. در این 
شرایط، آمریکا به راحتی می توانست با توجه به وابستگی شدید این بانک ها به 
استفاده از نظام پولی این کشور )دالر(، آن ها را با استفاده از ابزارهای متعدد 

تحت فشار قرار دهد و مانع دسترسی ایران به درآمدهای نفتی خود شود.

ایران 	  تحریم  جامع  قانون  در  نفت:  حمل ونقل  به  مربوط  تحریم های 
)CISADA( و قانون TRA که به ترتیب در تیرماه 89 و مردادماه 91 مصوب 
و به مرور اجرایی شدند، موارد مربوط به حمل و نقل نفت ایران ازجمله بیمه 
اتکایی نفتکش ها مورد تحریم قرار گرفتند. هدف این تحریم ها ایجاد اختالل 
دررسیدن نفت کشورمان به مقصد بود و ایران با ایجاد بیمه های جایگزین 

داخلی توانست تا حدی این محدودیت ها را برطرف کند.

آسیب شناسـی صـورت گرفتـه نشـان می دهـد کـه بـرای بی اثـر کـردن تحریم هـای 
آمریـکا در زمینـه فـروش نفـت ایـران، الزم اسـت راهبـردی انتخاب شـود کـه در آن، 

اصـول زیـر رعایت شـده باشـد: 

الـف- نفـت ایـران در قالـب محموله هـای کوچـک و متوسـط و بـه مشـتریانی از 
بخـش غیردولتـی که هویت آن ها برای آمریکا قابل شناسـایی نیسـت، فروخته شـود. 
ایـن بخـش علی رغـم اجرایی شـدن تحریم های آمریـکا در زمینـه فروش نفـت ایران، 
هـم انگیـزه، انعطاف پذیـری و توانایـی به مراتـب بیشـتری بـرای فـروش آن دارد و 
هـم توانایـی آمریـکا بـرای تحریـم کـردن آن ها نسـبت بـه شـرکت ملی نفـت ایران 

به مراتـب کمتـر اسـت.

ب- تسـویه وجـوه حاصـل از فـروش نفـت در بسـتری خـارج از بسـتر نظـام بانکـی 
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بین المللـی و بـا ارزی غیـر از دالر و یـورو و به صـورت ریالـی انجـام شـود. در ایـن 
بلوکـه شـدن درآمدهـای خـود در سـایر  بـا مشـکل  صـورت، کشـورمان دوبـاره 
کشـورها بـه خاطـر تحریم هـای آمریکا دربـاره پول فـروش نفت مواجه نمی شـود و 

ایـن تحریم هـا عمـاًل بی اثـر می گـردد.

درنتیجـه، الزم اسـت فرآیند صادرات نفت کشـورمان به جای تمرکـز در مدیریت امور 
بین الملل شـرکت ملی نفت ایران، از طریـق فروش ریالی نفت به بخش غیردولتی، 

متنوع شـود تـا تحریم های نفتی آمریـکا بی اثر گردد.
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در حالـت کلـی، دو روش بـرای فـروش ریالـی نفـت صادراتـی کشـورمان به بخش 
غیردولتـی وجـود دارد:الـف- مذاکـره مسـتقیم و ب- بـورس. بررسـی های صورت 
گرفتـه نشـان می دهـد کـه بـه دالیـل زیـر فـروش نفـت در بسـتر بـورس به مراتـب 

مناسـب تر از فـروش آن از طریـق مذاکـره مسـتقیم اسـت :

تعیین قیمت منطقی و بهینه: فروش و تعیین قیمت نفت در بورس باعث 	 
می شود هزینه فروش نفت ایران علی رغم اجرایی شدن تحریم های آمریکا در این 
زمینه واقعی شود و هزینه اضافی به کشور تحمیل نگردد. درواقع، وقتی نفت 
ایران به واسطه ای فروخته شود باید با باالترین قیمت فروخته شود ولی وقتی 
در شرایط تحریم این کار در بستر غیر بورسی صورت می گیرد، ممکن است 
نهایتًا این امر محقق نگردد. اما در صورت فروش نفت در بورس به دلیل اینکه 
این کار در فضای رقابتی و شفاف صورت می گیرد، بیشینه قیمت ممکن محقق 
می شود. در واقع، در صورت عرضه نفت در بورس، هر خریداری که باالترین 
قیمت را پیشنهاد دهد می تواند نفت را خریداری کند و این بدان معناست که 
با ایجاد رقابت میان خریداران اثر منفی ناشی از تحریم ها حتی االمکان خنثی 

می گردد و قیمت تا جایی که ممکن و به صرفه باشد، باال می رود.

جلوگیری از فساد و رانت: روش قیمت گذاری فعلی نفت ایران روشی غیر 	 
شفاف و مبتنی بر تجربه و شناخت مدیران و کارشناسان امور بین الملل شرکت 
با توجه به مذاکره مستقیم آن ها  ملی نفت ایران است و نهایتًا قیمت گذاری 
با متقاضیان خرید نفت کشورمان تعیین می شود. همین موضوع باعث شده 
است که نگرانی هایی درباره ایجاد فساد و رانت درفروش نفت کشورمان به بخش 
غیردولتی از طریق مذاکره مستقیم بخصوص در شرایط تحریم وجود داشته 
باشد. این در حالی است که کارکرد اصلی بورس شفاف شدن و شکل گرفتن 

د مناسب برای �ب اثر کردن تحریم فروش نفت ایران 3- انتخاب راه�ب
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قیمت است. درواقع، قیمتی که در فضای رقابتی بورس با حضور فروشنده و 
خریدار واقعی یا تعدد خریداران شکل می گیرد، قیمت بهینه و واقعی است. 

عـالوه بـر مـوارد فوق، در صـورت فروش نفت کشـورمان در بـورس و افزایش حجـم آن، 
زمینه مناسـبی برای عرضه نفت تولیدی کشورهای همسـایه مانند عراق در این بورس 
فراهـم می گـردد. در صـورت تحقـق ایـن امـر و همچنین اسـتفاده از ابـزار اوراق سـلف 
نفتـی )پیش فـروش نفت بـا اسـتفاده از اوراق( و معامـالت آتی که مهم ترین بخش اکثر 
معامـالت در بورس هـای نفـت جهـان محسـوب می شـود، ایـن امـکان به مـرور فراهـم 
خواهـد شـد کـه ایـران در زمینه تعیین قیمت نفـت در منطقه، نقش مؤثـری ایفا کند. 

درنتیجـه، راهـکار اصولـی و بلندمدت برای بی اثـر کردن تحریم هـای آمریکا در زمینه 
فـروش نفـت، »فروش ریالی نفت در بورس« اسـت که اقدام بزرگی در راسـتای اجرای 
بنـد 13 سیاسـت های کلی اقتصاد مقاومتی مبنـی بر »مقابله با ضربه پذیـری درآمد 
حاصـل از صـادرات نفـت و گاز از طریـق ایجـاد تنـوع در روش های فروش و مشـارکت 
دادن بخـش خصوصـی درفروش« محسـوب می شـود. به عـالوه، خریدوفـروش نفت 
در بـورس در قوانیـن کشـور هـم مـورد تأکیـد قرارگرفتـه اسـت. به عنوان مثـال، دربند 
»ح« ماده 4 قانون برنامه ششـم توسـعه )مصوب اسـفندماه 95( 1 و همچنین تبصره 
1 مـاده 13 قانـون رفـع موانـع تولیـد رقابت پذیـر و ارتقـای نظام مالی کشـور )مصوب 

اردیبهشـت ماه 94( 2 بـر ضـرورت عرضـه نفت در بورس انرژی تأکید شـده اسـت.

1. »جهـت تأمیـن حداقـل دو و هشـت دهم )2/8( واحـد درصـد از رشـد هشـت درصـد )8%( اقتصـاد 
از محـل ارتقـای بهـره وری کل عوامـل تولیـد و همچنیـن رشـد رسمایه گـذاری بـه میـزان متوسـط سـاالنه 
بیسـت ویک و چهاردهـم درصـد )% 21/4( در طـول سـال های اجرائـی برنامه، کلیه دسـتگاه های اجرائی با 
هامهنگـی بـا دولـت اقدامـات زیـر را بـه عمل آورند. مسـؤولیت اجـرا بر عهده دولت هسـت: ح- توسـعه 
بـازار رسمایـه بـا تأکیـد بـر طراحـی و مهندسـی ابزارهـای مالـی و کاالیـی، توسـعه بـازار انـرژی و عرضـه 
نفـت خـام و فرآورده هـای نفتـی در بـورس انـرژی،  اصـالح نهـادی حاکمیـت رشکتـی برای رشکت هـای عام 

و نهادهـای مالی«.

2.  »استفاده از سازوکارهای بورس انرژی در خریدوفروش نفت خام و میعانات گازی و فراورده های نفتی 

و انرژی برق در اولویت قرار دارد«.
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بـا اجـرای ایـن راهـکار ، امـکان فـروش محموله هـای کوچـک و متوسـط نفتـی 
بـه بخـش غیردولتـی در یـک بسـتر رقابتـی و باقیمـت واقعـی در شـرایط تحریـم و 
همچنیـن تحقـق درآمدهـای دولـت به صـورت ریالـی فراهـم مـی شـود. همچنیـن 
بـه دلیل شـفافیت انتخـاب مشـتری و تعیین قیمـت در بورس، مسـئولیتی متوجه 

مدیـران و کارشناسـان امـور بین الملـل شـرکت ملـی نفـت ایـران نخواهـد بـود.

به عبارت دقیق تر، فروش ریالی نفت در بورس یعنی محموله های نفتی به صورت 
فیزیکی در بورس انرژی خریدوفروش شوند و مطابق با سازوکارهای این بورس، 
اجازه  آن ها  به  کارگزاران  به  خود  برنامه های  اعالم  با  متقاضی  و  عرضه کننده 
خریدوفروش نفت را بدهند. سازوکار حاکم بر فروش نفت در بورس همانند قواعد 
بر اساس آن هر متقاضی که بیشترین  بر سایر معامالت بورس است که  حاکم 
قیمت را قبل از باقی متقاضیان پیشنهاد دهد، به عنوان خریدار شناخته می شود. 
همچنین تضمین های الزم از هر دو طرف برای انجام معامله توسط بورس انرژی 

گرفته می شود. 
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در سـال 79 و بـا توجـه بـه بنـد »ج« مـاده 95 قانـون برنامـه سـوم توسـعه کشـور1 ، 
موضـوع فـروش نفـت در بـورس در قالـب »بـورس نفـت« برای اولیـن بار در دسـتور 
کار وزارت نفـت قـرار گرفـت و مطالعـات آن با مشـارکت یک کنسرسـیوم بین المللی 
شـروع شـد. تفاهم نامه راه اندازی این بورس در اردیبهشـت ماه 83 امضا گردید. در 
سـال 85، مقدمـات راه انـدازی بـورس نفت ازجملـه مراحل مطالعاتی تعییـن تاالر، 
خریـد نرم افـزار و ... انجـام شـد و اساسـنامه آن مـورد تصویـب شـورای بـورس قـرار 
گرفـت. قـرار بـود فعالیـت این بـورس در همان سـال آغـاز شـود ولی بـه دالیلی این 
امـر محقـق نشـد. در بهمن مـاه 86، هیئـت دولـت راه انـدازی دومرحلـه ای بـورس 
نفـت خـام و فرآورده هـای نفتی را بـر عهـده وزارت امور اقتصـادی و دارایی قـرار داد 
کـه نهایتـًا با پیگیری هـای ایـن وزارتخانه و علیرغـم موضع نه چندان موافق شـرکت 
ملـی نفـت ایران، اولین عرضه نفـت در بورس کاال در 22 تیرمـاه 90 صورت گرفت.    
در تابسـتان و پاییـز آن سـال، مجموعـًا هفـت مرتبـه نفـت خـام در بـورس کاال و هر 
مرتبـه در قالـب یـک یـا دو محمولـه 500 هـزار بشـکه ای عرضـه شـد و تنهـا یک بـار 
در تاریـخ 26 مردادمـاه 90، یکـی از ایـن محموله هـای 500 هزار بشـکه ای توسـط 
شـرکت نیکو که یکی از شـرکت های تابعه شـرکت ملی نفت ایران اسـت، خریداری 
شـد. در گـزارش شـماره 12543 مرکـز پژوهش هـای مجلـس شـورای اسـالمی که 
مردادمـاه 91 منتشـر شـد، درباره این موضـوع آمده بود2 : »یکی از دالیل شکسـت 
عرضـه نفت در بورس ازنظر بیشـتر ناظران، بی میلی فروشـنده بود تـا نبود خریدار. 
به عبارت دیگـر، طی سـه ماهی که نفت خـام روی تابلوی تاالر بـورس کاال در جزیره 
کیـش رفـت نه تنهـا مخالفت هـای شـرکت ملی نفـت ایران کمتر نشـد بلکه شـرایط 

1. »شورای بورس مجاز است: ج - نسبت به ایجاد بورس کاال با همکاری دستگاه های ذی ربط اقدام مناید«.

2. http://rc.majlis.ir/fa/mrc_report/show/822459

4- تاریخچه فروش نفت در بورس 
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فـروش نفـت به خریـداران به گونه ای بـود که تقریبـًا هیچ عرضه ای بـه معامله منجر 
نشـد. از همـان عرضـه نخسـت نفـت خـام در بـورس، خریـداران خواهـان اصـالح 
شـرایط عرضـه و نحـوه تسـویه بودنـد و از همـان زمـان پیگیری هـای خـود را شـروع 
کردنـد، ولـی شـرکت ملـی نفـت ایـران هیـچ انعطافی نسـبت بـه تقاضای بـورس و 

خریـداران از خـود نشـان نداد«.

بـاروی کار آمـدن دولـت یازدهـم و بـا اعـالم موافقـت بیـژن زنگنـه، وزیـر نفـت بـا 
فـروش نفـت در بـورس و پیگیری هـای مـداوم مدیـران بـورس انـرژی1  بـرای تحقق 
ایـن امـر، مجـددًا عرضـه نفـت در بـورس در نیمـه اول سـال 93 اتفـاق افتـاد. از 17 
فروردین مـاه 93، روزانـه 2920 بشـکه نفـت خـام در رینـگ داخلـی بـورس انـرژی 
بـا شـرایطی ماننـد فـروش ریالی، تحویـل نفـت در پاالیشـگاه تبریـز، قیمت گذاری 
بـر مبنـای متوسـط قیمـت صادراتـی در مـاه گذشـته بـه دالر بـر اسـاس نـرخ آزاد و 
همچنیـن فـروش داخلـی )عـدم امـکان صـادر کردن نفـت( عرضه شـد. ایـن امر تا 
اواسـط تابسـتان 93 تـداوم یافـت و مجموعًا 66 بـار عرضه نفت انجام شـد اما صرفًا  
12 معاملـه صورت گرفـت. نهایتـًا در 20 مردادماه 93، عرضه نفـت در بورس انرژی 
بـر اسـاس دسـتور هیئت مدیـره شـرکت ملی نفت ایـران بـه دلیل عدم وجـود تقاضا 
در ایـن بـورس متوقـف شـد. اوایـل مهرمـاه همان سـال، بیـژن زنگنه، وزیـر نفت در 
حاشـیه نشسـت بـا فعاالن بخش خصوصـی در اتاق بازرگانـی ایـران، از عرضه 100 
هـزار بشـکه نفـت خـام در بـورس انـرژی باهـدف صـادرات و تسـویه آن به صـورت 
ریالـی تـا پایـان همـان مـاه خبـر داد 2. امـا ایـن وعـده وزیـر نفـت محقـق نشـد و 
مجـددا نفـت در بـورس انـرژی عرضـه نگردیـد. بر اسـاس اظهارات سـید محسـن 
 قمصـری، مدیـر وقـت امور بین الملل شـرکت ملـی نفت ایـران در آبان مـاه 93 3 و

1. در سال 91، اولین فعالیت رسمی بورس انرژی با انجام معامالت برق، زغال سنگ و قطران کلید خورد.

2. https://www.isna.ir/news/93070703976  & https://www.shana.ir/fa/newsagency/225797

3. http://www.irna.ir/fa/News/81389986
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مهرمـاه 95 1، عـدم توافـق ایـن شـرکت بـا بـورس انـرژی در زمینـه قیمـت نفـت و 
چگونگـی پرداخت آن، مهم تریـن مانع عرضه مجدد نفت در این بورس بوده اسـت.

1. http://www.irna.ir/fa/News/82253881
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همان طور که اشـاره شـد، تاکنون دومرتبه در تابسـتان و پاییز سـال 90 و همچنین 
بهار و تابسـتان سـال 93، نفت در بورس عرضه شـده ولی هر دو تجربه ناموفق بوده 

و تداوم نداشـته اسـت. مهم ترین دالیل این موضوع عبارت اسـت از:

1- شیوه نامناسب قیمت گذاری نفت:
الـف- بـاال بـودن قیمـت پایـه و عـدم انعطاف پذیـری در خصـوص تغییـر آن: در 
عرضه هـای نفـت خـام در بـورس در سـال های 90 و 93، شـرکت ملـی نفـت ایـران 
قیمـت را از مقـدار پایـه اولیـه کمتـر نکـرد. ایـن در حالـی بود کـه فرآینـد تعیین این 
قیمـت توسـط چند کارشـناس باتجربـه مدیریت امـور بین الملل شـرکت ملی نفت 
ایـران فرآینـدی غیـر شـفاف بـوده اسـت. از طـرف دیگـر، مطابـق مـاده 18 قانـون 
توسـعه ابزارهـا و نهادهای مالی جدید به منظور تسـهیل اجرای سیاسـت های کلی 
اصـل چهـل و چهـارم قانون اساسـی )مصـوب آذرمـاه 88(1 ، قیمت کشف شـده در 
معامـالت بورسـی معتبـر اسـت و درنتیجه، اگر شـرکت ملی نفـت ایـران، نفت خود 
را بـه کمتـر از قیمـت پایـه می فروخـت بـه هیـچ اشـکال قانونـی  برنمی خـورد و از 
طـرف نهادهـای نظارتـی، مواخذه نمی شـد. درهرصورت، شـرط الزم بـرای معامله 
شـدن نفت در بورس این اسـت که شـرکت ملی نفت ایران به سـازوکارهای بورسـی 
پایبنـد باشـد و حاضر شـود نفـت تولیدی خـود را به قیمتـی که در بورس پیشـنهاد 
می شـود و خروجـی مکانیسـم بازار رقابتی بورس اسـت، بفروشـد. بدیهی اسـت به 
دلیـل ایجـاد رقابـت در میان مشـتریان، این قیمت تفاوت چندانی باقیمت رسـمی 
)OSP(2  نخواهـد داشـت. به عبارت دیگـر، کاهـش قیمـت پایـه، اگرچـه ممکـن 
اسـت در معامـالت اولیـه، زیـان ده بـه نظر برسـد، اما با رقابتی شـدن فضـای بورس 

1. در این ماده آمده است: »دولت مکلف است کاالی پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج مناید«.

2. Official Sale Price )OSP(

5- آسیب شنایس فرآیند عرضه نفت در بورس در سال های گذشته
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و افزایـش تقاضـا، می توانـد حتی به فـروش باقیمت های باالتر از قیمت رسـمی نیز 
منجر شـود . 

ب- عـدم اسـتفاده از نـرخ ارز مرجـع )دولتـی( یـا مبادلـه ای1 : قیمـت پایـه نفـت 
خـام عرضه شـده در رینـگ داخلـی بـورس انـرژی در سـال 93 کـه تنهـا متقاضیان 
آن پاالیشـگران خصوصـی داخلـی بودنـد، معادل متوسـط قیمت صادراتـی در ماه 
گذشـته بـر اسـاس نـرخ ارز آزاد بـود. در حالی این اتفـاق رخ داد که دولت یا شـرکت 
ملـی نفـت ایـران، ارز حاصـل از صـادرات نفـت خـود را بر اسـاس نـرخ ارز مبادله ای 
بـا بانـک مرکـزی تسـویه می کردنـد و همچنیـن قیمـت فـروش داخلـی نفـت بـه 
پاالیشـگاه های داخلـی، 95 درصـد متوسـط قیمـت صادراتـی در مـاه گذشـته بـر 
اسـاس نـرخ ارز مرجـع )دولتـی( بـود. همیـن مـدل قیمت گـذاری، یکـی از عوامل 
مهـم عدم تمایل پاالیشـگران داخلی به خرید نفت خام موردنیاز خـود از بورس بود. 
شـرکت ملـی نفـت ایـران می توانسـت با فـروش نفت بـر اسـاس نـرخ ارز مبادله ای، 

ایـن بـازار را تحریـک کند.

2- سخت گیری غیرمنطقی درباره زمان پرداخت وجه معامله:
بین الملـل  امـور  مدیریـت  توسـط  نفـت خـام  درفـروش  نفـت  بهـای  بازپرداخـت 
شـرکت ملـی نفـت ایـران بـا شـرکت های خارجـی بـه روش سـنتی بـا اسـتفاده از 
ضمانت نامه هـای بانکـی )LC( 30 روزه، 60 روزه و حتـی 90 روزه انجام می گرفت. 
بااین وجـود، درخواسـت ایـن شـرکت از خریـداران داخلـی در سـال 90، پرداخـت 
80 درصـد بهـای محمولـه در موعد تحویـل باوجود قیمتی یکسـان بـا قراردادهای 
سـنتی بلندمـدت بـود کـه درخواسـتی بیش ازحـد سـخت گیرانه و بـه دوراز انصـاف 
بـه نظـر می رسـید. اگرچـه بحـث اطمینان فروشـنده )شـرکت ملی نفـت ایـران( از 

1. ارز مبادله ای، ارزی بود که در مرکز مبادالت ارزی که از سال 91 تشکیل شد،  برای برخی گروه های 
کاالیی جهت واردات در نظر گرفته می شد. بر اساس آمارها، متوسط نرخ ارز دولتی در سال 93، 2650 
تومان بود ولی متوسط نرخ ارز مبادله ای و نرخ ارز آزاد در این سال به ترتیب 2800 و 3280 تومان بود.
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پرداخـت پول نفت توسـط خریدار بحث مهمی اسـت و می تـوان دلیل مدیریت امور 
بین الملـل ایـن شـرکت مبنی بـر عـدم  اعتبار کافـی خریـداران داخلی در مقایسـه 
بـا شـرکت های خارجـی را تـا حـدی وارد دانسـت، امـا روشـن اسـت کـه در صـورت 
پرداخـت 80 درصـدی در موعـد تحویـل، بایسـتی انتظـار قیمتـی پایین تـر داشـت 
کـه این گونـه نبـود. در نتیجـه، منطقی بود زمـان پرداخـت وجه مشـابه قراردادهای 
تـک محمولـه شـرکت ملی نفت ایران باشـد کـه مدت زمان هـای متنوعـی از 10 روز 
تـا بیـش از 90 روز را شـامل می شـد. گفتنـی اسـت شـرکت ملـی نفـت ایـران هیـچ 
منـع قانونـی بـرای تغییر شـرایط زمـان پرداخت نداشـت زیرا شـرایط قـرارداد خرید 
نفـت در آئین نامه هـا و مصوبات داخلی این شـرکت تعیین شـده اسـت و هیچ قانون 

باالدسـتی دربـاره آن وجود نـدارد.

3-نامشخص بودن کیفیت نفت خام صادراتی عرضه شده: 
در سـال 90، نفـت خامـی بـا عنـوان نفـت بهرگانسـر در بـورس عرضه شـد کـه جزو 
هیچ کـدام از سـه نفـت خـام شناخته شـده ایـران در سـطح جهانـی )نفـت سـبک 
ایـران، نفـت سـنگین ایـران و نفـت خـام سـروش و نـوروز( نبـود. در نتیجـه، ورود به 
معاملـه ایـن نفـت کـه در بازارهای جهانـی شناخته شـده نبودند، بـرای معامله گران 
نوپـای داخلـی، ریسـک بزرگی به حسـاب می آمد. منطقی بود که شـرکت ملی نفت 
ایـران، بخشـی از نفـت صادراتـی خـود را عرضـه کنـد تـا ایـن نفت بـرای خریـداران 

باشد. شناخته شـده 

4- محل تحویل خاص:
یکـی از دالیـل مهـم فـروش نفت خـام در رینـگ داخلی بـورس انرژی در سـال 93، 
تسـهیل در تأمیـن خـوراک پاالیشـگران داخلـی و تشـویق آن هـا به توسـعه ظرفیت 
پاالیشـی بـود. امـا با توجه به وابسـتگی قابل توجه حاشـیه سـود پاالیشـی به قیمت 
نفت خام تحویلی درب پاالیشـگاه، تحویل نفت خام عرضه شـده در این بورس تنها 
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در یـک نقطـه از کشـور )تبریـز( و تحمیـل هزینه هـای حمل ونقل آن به پاالیشـگران 
داخلی خصوصی سـبب شـد تا حاشـیه سـود پاالیشـی آن ها و تمایلشـان به توسعه 
ظرفیـت پاالیشـی و درنتیجه، تقاضای خرید نفت خام از بـورس انرژی کاهش یابد. 
ضرورت داشـت شـرکت ملـی نفت ایران، نفت خام عرضه شـده در بـورس را در چند 

محـل مختلف، بـه خریداران تحویـل می داد.

5- اخذ عوارض و مالیات:
الـزام خریـداران بـه پرداخـت 8 درصـد معـادل ارزش نفـت خـام معامله شـده در 
رینـگ داخلـی بـورس انـرژی به عنـوان مالیـات بـر ارزش افـزوده یکـی دیگـر از 
عوامـل تقاضـای پاییـن بـرای نفـت خـام عرضه شـده در ایـن بـورس بود. ایـن امر 
باعـث می شـد که قیمت تمام شـده نفت خام بـرای خریـداران آن از طریق بورس، 
قیمتـی باالتـر از 100 درصـد قیمـت متوسـط قیمت صادراتـی در ماه گذشـته بر 

اسـاس نـرخ ارز آزاد باشـد.
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مدیـران و کارشناسـان امـور بین الملـل شـرکت ملـی نفـت ایـران که عمومـًا تمایلی 
بـه فـروش نفـت از طریق بـورس ندارند، اشـکاالتی را دربـاره این نحـوه فروش نفت 

مطـرح می کننـد کـه در ادامـه بـه بررسـی آن هـا می پردازیم: 

1- احتمال ارزان فروشی:

یکـی از شـروط الزم بـرای عرضـه موفـق نفـت خـام در بـورس انـرژی، پایبنـد بـودن 
بـه قواعـد بـورس و شـناوری نسـبی قیمـت نفـت عرضه شـده در بـورس بـا توجه به 
پیشـنهادهای متقاضیـان اسـت و درنتیجـه، ایـن قیمـت می تواند باقیمت رسـمی 
تفـاوت داشـته باشـد. امـا مدیریـت امـور بین الملل شـرکت ملـی نفت ایـران قیمت 
رسـمی نفـت را خـط قرمـز خـود می دانـد و مدعـی اسـت کـه ازلحـاظ قانونـی، 
نمی توانـد نفـت کشـورمان را باقیمتـی پایین تـر از قیمت مذکور بفروشـند. فـارغ از 
غیـر شـفاف بـودن رونـد تعییـن قیمت رسـمی نفت خام کشـورمان توسـط شـرکت 

ملـی نفـت ایـران، ایـن ادعـای ایـن شـرکت قابل قبـول نیسـت زیرا: 

الـف- ازلحـاظ قانونی  درباره فروش نفت خام باقیمت کشف شـده در سـازوکار بورس 
)ولـو کمتر از قیمت رسـمی( نگرانـی وجود ندارد چون مطابق ماده 18 قانون توسـعه 
ابزارهـا و نهادهـای مالـی جدیـد به منظـور تسـهیل اجرای سیاسـت های کلـی اصل 
چهل و چهارم قانون اساسـی، قیمت کشف شـده در معامالت بورسـی معتبر اسـت. 
همچنیـن مطابـق تبصره 2 ماده 13 قانون رفـع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 
مالـی کشـور ، شـرکت ملـی نفـت ایران مجاز اسـت قیمـت پایه نفـت خـام و میعانات 
گازی عرضه شـده در بـورس را تـا دو درصـد کمتـر از نـود و پنـج درصـد تحویـل روی 

کشـتی )فـوب( خلیج فارس تعییـن کند1 .

1. منت این تبرصه عبارت است از: »رشکت دولتی ذی ربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام 
و میعانات گازی عرضه شده در بورس را:

6- پاسخ به اشکاالت مطرح شده درباره فروش ریایل نفت در بورس
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ب- سـازوکار بـورس، رقابتـی بـوده و بـا توجـه بـه وجـود فروشـنده و خریـدار واقعی 
یـا تعـدد خریداران، قیمت حاصل شـده در سـازوکار بـورس، قیمتی بهینـه و واقعی 
اسـت. درواقع، این قیمت به مراتب واقعی تر از قیمت رسـمی اسـت که توسـط چند 
کارشـناس مدیریـت امور بین الملل شـرکت ملی نفـت ایران و به صورت غیر شـفاف 
تعییـن می شـود. البته برای جـذب خریداران نفت بـه حضور در بورس انـرژی زمان 
الزم اسـت و احتمـااًل ضـروری اسـت در چنـد عرضـه ابتدایـی، ارزان فروشـی اتفـاق 
بیفتـد امـا ارزان فروختـن نفـت در ایـن بـورس باعـث جـذب مشـتری های جدیـد 
می شـود و رقابـت میـان آن هـا مجـددًا قیمـت نفـت عرضه شـده در بـورس را بـاال 

می بـرد و ایـن مشـکل برطرف می گـردد.

ج- اسـتفاده از سـازوکار بـورس انـرژی بـرای فـروش نفـت در زمـان اجرایـی شـدن 
تحریم هـای آمریـکا در ایـن زمینـه،  باعث می شـود هزینه فـروش نفت ایـران واقعی 
گـردد و بـه حداقـل برسـد زیرا در این سـازوکار، هر کـس توانایـی خریدوفروش نفت 
خـام را دارد، وارد بـازار می شـود و در رقابـت بـا سـایر خریـداران تـا جایی که مطمئن 
باشـد معاملـه ای سـودآور انجـام می دهـد و ایـن ریسـک ها پوشـش داده می شـود، 
قیمـت نفـت را باالتـر پیشـنهاد می دهـد. در واقـع، صرفـًا کسـانی متقاضـی خرید 
نفـت از بـورس انـرژی خواهنـد بود که در شـرایط تحریـم بتوانند با هزینـه کمتری، 

نفت ایـران را صـادر کنند. 

2- شکل گیری مفاسد و رانت خواری:
بـا توجه به امکان حضور واسـطه ها در بـورس انرژی برای خرید نفـت، مدیریت امور 
بین الملل شـرکت ملی نفت ایران نگران شـکل گیری مفاسـد و رانت خواری و تکرار 

۱ـ تا دو درصد )۲%( کمرت از نودوپنج درصد )۹۵%( تحویل روی کشتی )فوب( خلیج فارس تعیین کند.
۲ـ تا سه درصد )۳%( کمرت از بند )۱( برای توسعه پاالیشگاه های موجود یا احداث پاالیشگاه های جدید تا 

ده سال پس از بهره برداری، تعیین کند«.
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برخـی تجربه هـای تلـخ دوران تشـدید تحریم هـای فـروش نفـت در اوایـل دهـه 90 
اسـت. اما ایـن نگرانی هـم قابل قبول نیسـت زیرا: 

الف- سـازوکار کشـف قیمت در بورس، رقابتی اسـت و اگر مشـتریان متعدد )اعم از 
واسـطه ها و خریداران واقعی( و بخصوص حداقل یک مشـتری واقعی نفت )شرکت 
نفتـی یـا پاالیشـگر( وجود داشـته باشـد، هیـچ نگرانـی در ایـن زمینه نباید داشـت 
زیـرا رقابـت واقعـی بین آن ها شـکل می گیرد و نهایتـًا قیمتی واقعـی و بهینه تعیین 
می شـود کـه فاصلـه زیادی باقیمت رسـمی نفـت خام نـدارد. همچنیـن، حتی اگر 
صرفًا واسـطه ها در بورس انرژی حضورداشـته باشـند هم ارزان فروشـی رخ نخواهد 

داد چون سـازوکار بورس، رقابتی اسـت. 

ب- مسـئولیت تائیـد صالحیـت خریـداران و اخـذ تضمیـن الزم از آن هـا بـر عهـده 
بـورس انـرژی اسـت. درواقـع، بـورس بـه خریـدار بـرای تحویل نفـت و به فروشـنده 
بـرای دریافـت بهـای معاملـه ضمانـت می دهـد. درنتیجـه، بـورس انـرژی اعتبـار 
هـر دو طـرف معاملـه بخصـوص خریـداران را می سـنجد تا معاملـه بـدون نگرانی از 
بدعهـدی طرفیـن صـورت گیـرد. به عبارت دیگـر، بـورس انـرژی موظـف اسـت تا با 
گرفتـن وثیقـه الزم از خریـدار، تحویـل بهـای معاملـه بـه فروشـنده را تضمیـن کند. 
همچنیـن بورس انرژی در مقایسـه با شـرکت ملی نفت ایـران، در زمینه فروش نفت 
انعطاف پذیری به مراتب بیشـتری ازلحاظ شـکلی و سـاختاری دارد زیرا این شـرکت 
صرفـًا ضمانت نامـه بانکـی را قبـول می کنـد امـا بـورس انـرژی روش هـای مختلـف 

دیگـری بـرای گرفتـن ایـن وثیقـه از خریدار نفـت دارد.

3- تحریم پذیری شرکت های خریدار:

علی رغـم شـفافیت بسـیاری از اطالعـات دربـاره معامله هـای صـورت گرفتـه در 
بـورس انـرژی، اطالعـات خریداران در این بورس اعالم نمی شـود؛ یعنی مشـخص 
نیسـت کـه چه کسـی خریـدار نفت خام کشـورمان بوده و صرفًا مشـخص اسـت که 
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چـه معاملـه ای بـا چه قیمتـی در ایـن زمینـه صـورت گرفتـه اسـت. به عبارت دیگر، 
شـفافیت سـازوکار بـورس بـه معنـای آشـکار بـودن اطالعـات مربـوط به خریـداران 
نیسـت. درنتیجـه، صرف بورسـی شـدن معامله نفـت خـام، خریـداران آن را تحریم 
پذیـر نمی کنـد. همچنیـن حتـی در صـورت شـفاف شـدن اطالعـات خریـداران 
نفـت کشـورمان، احتمـال تحریـم شـدن آن هـا به مراتب کمتر اسـت زیرا بـا توجه به 
شبکه سـازی های شـرکت های غیردولتی در کشـورهای مختلـف، انعطاف پذیری و 
توانایـی آن هـا برای فروش نفـت ایران در زمان اجرایی شـدن تحریم هـای آمریکا در 
ایـن زمینه، به مراتب بیشـتر اسـت. به عـالوه، توانایی آمریکا برای تحریـم کردن این 
شـرکت ها به مراتب کمتر اسـت. تداوم میزان صادرات محصوالت پتروشـیمی بدون 
ایجـاد مشـکل خاصـی در دسـتیابی بـه درآمدهـای آن هـا در اوج دوره تحریم هـا، از 

مصادیـق صحـت این تحلیل اسـت.

4- ورود به بازار شرکت ملی نفت ایران و قیمت شکنی:

ایـن نگرانـی بـه ایـن دلیـل غیـر کارشناسـی محسـوب می شـود که هرچنـد بخش 
قابل توجهـی از خریـد نفـت کشـورمان توسـط پاالیشـگاه های خارجـی به صـورت 
قراردادهای بلندمدت )Long Term( اسـت ولی بخشـی از این خرید هم به صورت 
تـک محمولـه )Spot( صـورت می گیرد. در  نتیجـه، مدیریت امور بین الملل شـرکت 
ملـی نفـت ایران نباید  دربـاره امکان حضور بخش غیردولتی در بازار این شـرکت در 
جهـان نگرانـی داشـته باشـد زیرا ایـن امکان بـرای بخـش غیردولتی وجـود دارد که 
صرفـًا در بـازار تـک محموله حضور پیـدا کند تا هیچ صدمه ای به بازار اصلی شـرکت 

ملـی نفت ایـران )بـازار قراردادهای بلندمدت( وارد نشـود. 
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بررسـی تالش هـای ناموفـق بخـش غیردولتی بـرای فعالیـت در زمینه فـروش نفت 
ایـران بخصـوص هم زمـان بـا اوج گیـری تحریم هـای مرتبـط در اوایـل دهـه 90 و 
همچنیـن مطالعـه دیدگاه هـای مدیـران امـور بین الملـل شـرکت ملـی نفـت ایـران 
دربـاره ایـن موضـوع، به خوبی اثبـات می کند که ایـن مدیریت عالقـه ای به فعالیت 
بخـش غیردولتـی در ایـن زمینـه را نـدارد و همچنـان می خواهـد کل فـروش نفـت 
کشـورمان را منحصرًا در اختیار داشـته باشـد. همین دیدگاه انحصارگرایانه، ریشـه 
اصلی عدم همکاری مناسـب مدیریت امور بین الملل شـرکت ملی نفت ایران برای 
موفقیـت عرضـه نفـت در بـورس در سـال های 90 و 93 بـوده اسـت. حـال آن کـه با 
توجه به شـرایط تحریم، شـرکت ملی نفت ایران چاره ای جز اسـتفاده از توان بخش 
غیردولتـی درفـروش نفـت از طریـق بـورس نـدارد و الزم اسـت ایـن شـرکت به جای 
ایجـاد ممانعـت در ایـن مسـیر، رویکـردی فعاالنـه و مسـئوالنه اختیار کند. شـرایط 
الزم بـرای عرضـه موفق نفت خـام و میعانات گازی در بورس انرژی عبارت اسـت از:

1- محموله هـا در حجم هـای کوچـک و متوسـط )مثاًل چند ده هزار بشـکه( و در 
یک دوره زمانی مشـخص عرضه شـود.

2- ایـن فرآینـد بـا اسـتفاده از بخـش اندکـی از صـادرات کشـورمان )مثـاًل 10 
درصـد( شـروع شـود و به مـرور افزایـش یابـد.

3- بهای خرید محموله ها به صورت ریالی تسویه شود.
4- قیمت پایه عرضه این محموله ها در بورس تا مقدار کمینه 90 درصد قیمت 

صادراتی پایین بیاید.
5- سـهم شـرکت ملـی نفـت ایـران از درآمدهای حاصلـه بیشـتر از 14.5 درصد 

باشـد تـا انگیـزه کافی بـرای این شـرکت ایجاد شـود.
6- محل های متعدد برای تحویل محموله ها پیش بینی شود.

7-  راهکار پیشنهادی برای فروش ریایل نفت در بورس
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عـالوه بـر نـکات فـوق، تردیـدی وجود نـدارد که عرضـه موفق نفـت خـام و میعانات 
گازی در بورس انرژی بدون اعمال نقش    واسـطه گری مؤثر بین فروشـنده )شـرکت 
ملی نفت ایران( و خریدار )بخش غیردولتی( توسـط این بورس امکان پذیر نیسـت.
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»فـروش ریالی نفت در بورس« بهترین راهکار بلندمـدت و اصولی برای بی اثر کردن 
تحریـم فـروش نفـت ایران اسـت. با توجه به سـابقه این اقدام، پاسـخ های مناسـبی 
برای تمامی اشـکاالت مطرح شده توسـط مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت 
ایـران دربـاره ایـن راهـکار وجـود دارد کـه نشـان می دهـد بی توجهی این شـرکت به 
پیاده سـازی آن بخصوص در شـرایط تحریم، قابل توجیه نیسـت.در شـرایط تحریم، 
شـرکت ملـی نفـت ایـران چـاره ای جـز اسـتفاده از توان بخـش غیردولتـی درفروش 
نفـت از طریـق بـورس نـدارد و الزم اسـت به جـای ایجـاد ممانعـت در ایـن مسـیر، 
رویکـردی فعاالنـه و مسـئوالنه اختیار کند. سـهم بیشـتر از 14.5 درصدی شـرکت 
ملـی نفـت ایـران از درآمدهـای حاصلـه، عرضه محموله هـا در حجم هـای کوچک و 
متوسـط و همچنیـن افزایـش تدریجی حجم کل عرضـه در بورس، ازجمله شـرایط 
عرضـه موفـق نفـت خـام و میعانـات گازی در بـورس انـرژی اسـت. در ایـن صورت، 
شـرکت ملی نفت ایران به خاطر دریافت سـهم بیشـتر از درآمدهای حاصله، بورس 
انـرژی بـه خاطـر دریافـت کارمزد معامله و توسـعه فعالیت هـا و بخـش غیردولتی به 
خاطر توسـعه درآمد و کسـب وکار، راضی خواهند بود و هچنین منافع ملی با توجه 
بـه افزایـش درآمدهـای حاصلـه از فـروش نفـت و تنوع در مقاصـد و روش فـروش آن 

تأمین خواهد شـد.

8- جمع بندی


