ﺑﻮرس ﻓﺮدا ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -ﺷﺸﻢ آﺑﺎنﻣﺎه ،ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﺑﻮرس وﻋﺪه داده ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻫﺪف دور زدن ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،درﯾﭽﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ روی ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان
ﺑﺎز ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ اﺳﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی – ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری
– از ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﯾﺮان در ﺑﻮرس ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دوﺳﺖ
ﺧﻮد ﮔﻔﺖوﮔﻮ و راهﻫﺎی ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﯾﺮان
در ﺑﻮرس داﺧﻠﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻔﺎف ﻧﻔﺖ را
ﺧﺮﯾﺪاری و ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در
ﺗﻨﺎژﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺘﻨﻮعﺳﺎزی
روشﻫﺎی ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ،ﻃﺮح ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در رﯾﻨﮓ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻮرس اﻧﺮژی
در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ارزی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻃﺮح ،وزارت
ﻧﻔﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ،ﻧﻔﺖ ﺧﺎم
و ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ،در ﺑﻮرس داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ در ﺑﻮرس ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد اﺷﺎره
اﺳﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﺑﺮای دور زدن ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎﺳﺖ .ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری
ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﺪف آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﺑﻮرس ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻔﺖ را از ﺑﻮرس ﺑﻪﻃﻮر
ﺷﻔﺎف ﺧﺮﯾﺪاری و ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ.
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﺑﻮرس
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۲۰درﺻﺪ رﯾﺎﻟﯽ و  ۸۰درﺻﺪ ارزی ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺨﺶ رﯾﺎﻟﯽ )ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﺗﺴﻌﯿﺮ ﺳﻨﺎ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی
ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺨﺶ ارزی ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﺘﺒﺎری ،ﺑﺎ اراﺋﻪ
ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺖ رﯾﺎﻟﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ،ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺧﺮﯾﺪار
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶ ارزی را ﻇﺮف ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﺑﺎرﮔﯿﺮی ،ﺑﻪ

ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﮐﻪ در اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻋﺮﺿﻪ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،
وارﯾﺰ و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ  ۱۰درﺻﺪ ارزش ﺳﻔﺎرش را
ﺑﻪ ﺻﻮرت رﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﻞ از ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻋﻼﻣﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﻣﺮﮐﺰی اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻮه وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺑﺨﺸﯽ از  ۲۰درﺻﺪ رﯾﺎﻟﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ اﻋﻼﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺮ روی ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﻔﺖ ﺧﺎم رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﻔﺎف ﺷﻮد.
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران در ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﺣﺪاﻗﻞ  ۵ﻫﺰار ﺗﻨﯽ )ﻣﻌﺎدل
ﺣﺪود  ۳۵ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد( ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﻮده و اﻟﺒﺘﻪ ،ﺧﺮﯾﺪاران
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی
ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮوش ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺼﺪ آزاد )ﺑﻪ ﺟﺰ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﺎز و ﮐﺎر اﺟﺮاﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ،ﻧﺤﻮه ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ،ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻮﻗﺖ و ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و
ﻏﯿﺮه ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ در اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻈﺮ وزارت ﻧﻔﺖ در ﻣﻮرد ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﺑﻮرس
در اﺑﺘﺪا ﺷﺎﯾﻌﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﺑﻮرس ﻋﺪم
ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﻧﻔﺖ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﮋن زﻧﮕﻨﻪ ،وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد و ﮔﻔﺖ :ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﺑﻮرس ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎ و
رﯾﺰهﮐﺎریﻫﺎی زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﯾﻦ رﯾﺰهﮐﺎریﻫﺎ و
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ دارﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آنرا اﺟﺮا
ﮐﺮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ رﯾﺰهﮐﺎریﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺤﻮه ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﯾﮑﯽ از ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﺑﻮرس ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﻮد ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺰﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد را ﻣﻨﻊ ﮐﺮده و اﻋﻼم
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﻗﺮار اﺳﺖ ﻋﺎﻣﻼن ﺑﺨﺶ

ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه اﻧﺮژی
وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻔﺘﮑﺶﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ
ﻧﻔﺘﮑﺶ و ﯾﺎ ﻧﻔﺘﮑﺶﻫﺎی آزاد ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎزوﮐﺎری را ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻣﻘﺮرات ﺳﺨﺖ دﻧﯿﺎ ﻧﻔﺖ را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ارزی را دارﻧﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ و ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟
ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﻔﺖ را ﺑﺎ دو ﻧﺮخ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻓﺮوش
رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل را ﺗﻌﺮﯾﻒ و از ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮح ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﺑﻮرس در ﯾﮏ ﻗﺪﻣﯽ اﺟﺮا اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﯽ دارد .ﻣﻮاﻓﻘﺎن اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ
ﺧﺎم در ﺑﻮرس در ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ
ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﺑﻮرس در ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻮد و در آن زﻣﺎن در
اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺒﻮد .دوﻟﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ  ۵۰۰ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ
را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻢﺗﺮی
ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻧﯿﺴﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻮرس ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎﺳﺖ ،آنﻫﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﺒﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی  ۵۰ﺗﺎ ۱۰۰
ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪای را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
اﻣﮑﺎن دور زدن ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻫﻨﻮز
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﻣﺸﮑﻼت و ﺿﻌﻒﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﻮرس را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ
ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺮماﻓﺰاری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﻮرس ﻧﻔﺖ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﺑﻮرس ﻧﻤﯽﺗﻮان اﺛﺮات
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داد زﯾﺮا ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺑﻮرس ﻧﻔﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎزار آزاد
اﺳﺖ و ﺑﺎزار آزاد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻣﺎ در ﺳﻤﺖ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،وﻟﯽ در ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﻔﺖ ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻘﺪی ﻧﻔﺖ در ﺑﻮرس ،ﺑﺮ اﺳﺎس دﻻر

اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ارزی ،در ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻘﺪی
ﻣﻌﺎﻣﻼت دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﺑﻮرس ﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﺮدا ،ﺷﺸﻢ آﺑﺎنﻣﺎه،
آﻏﺎز ﺷﻮد و ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺨﺶ
ﺑﻮد ﺑﺎز ﻫﻢ ﺣﺘﯽ در اﻧﺪازهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

