ﭘﯿﺸﻨﻬـﺎد ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺑـﻪ دوﻟـﺖ
ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ در ﺑﻮرس
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﺑﻮرس ﮐﻪ در ۱۵
ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد و ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﯽﻣﺸﺘﺮی ﻣﺎﻧﺪ.
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ دﻟﯿﻞ آن را ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻔﺖ در ﺑﻮرس
ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﻪ دوﻟﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺷﺸﻢ آﺑﺎنﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺳﺒﮏ در ﺑﻮرس اﻧﺮژی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻪ ﺧﺮﯾﺪار،
 ۲۸۰ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ  ۷۴دﻻر و  ۸۵ﺳﻨﺖ را ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ .دوﻣﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺴﺘﻢ آﺑﺎنﻣﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و  ۷۰۰ﻫﺰار
ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺳﺒﮏ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ  ۶۴.۹۷دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش
رﺳﯿﺪ .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﭘﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﺎز ﮐﺮد و ﻧﻔﺘﯽﻫﺎ
رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﺑﺮاز و اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
اداﻣﻪدار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ
ﻋﺮﺿﻪﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
وارد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺷﻮد.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ۲۳ ،دیﻣﺎه در اﻃﻼﻋﯿﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﺑﻮرس ،ﯾﮑﻢ ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻗﺮار ﺷﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ
ﺧﺎم ﺳﺒﮏ در ﺣﺠﻢﻫﺎی  ۳۵ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪای ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ  ۵۲.۴۲دﻻر ﺑﻪ
ازای ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب
ﺑﺎ ارزﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،اﻣﮑﺎن ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ارز رﯾﺎل اﯾﺮان ﺑﺎ
ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ دوره ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﯿﺰ از  ۶۰ﺑﻪ
 ۹۰روز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﺑﻮرس در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد.
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺳﺒﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان
در ﺑﺎزار ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ رﯾﻨﮓ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻮرس اﻧﺮژی ،ﺑﺮای ﺑﺎر ﭼﻬﺎرم ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﺪ اﻣﺎ درﻧﻬﺎﯾﺖ در ﮐﻔﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﻧﻨﺸﺴﺖ و ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺳﺒﮏ
اﯾﺮان ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﯿﺎﭘﯽ در رﯾﻨﮓ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻮرس اﻧﺮژی ﺑﺪون
ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺎﻧﺪ.
ﻧﻈﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ درﺑﺎره ﻓﺮوش ﻧﺮﻓﺘﻦ ﻧﻔﺖ در ﺑﻮرس

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،رﺿﺎ ﭘﺪﯾﺪار – ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ ارﺷﺪ ﺣﻮزه اﻧﺮژی – ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮوش ﻧﺮﻓﺘﻦ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﺑﻮرس ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﺳﺖ.
در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻮرس اﻧـﺮژی ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻠﯽ ﺑـﺮای اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺪﯾﺪار در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺑﻮرس در دﻧﯿﺎ،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در دﻧﯿﺎ دوﻟﺘﯽﻫﺎ وارد ﺑﻮرس ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ
اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ وارد ﺑﻮرس ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮان اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺧﻮدش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻫﻨﻮز اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻻن
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اداره ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮرس و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه
و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺣﻀﻮر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺑﻮرس ﻓﺮاﻫﻢ
ﺷﻮد ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻮرس ﮐﺎرﮔﺰاری ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ .ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و اﻓﺮادی ﮐﻪ از
ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺎرﮔﺰاری و ﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ )ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ( وارد ﺑﻮرس ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ ﺣﻮزه اﻧﺮژی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ در ﺑﻮرس
اﯾﺮان ،ﮔﻔﺖ :در ﺑﻮرسﻫﺎی دﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه راﯾﺞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار اﻟﺰام
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ وزارت ﻧﻔﺖ ،ﻧﻔﺖ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه
ﺑﺪﻫﯿﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه را
اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ  ۱۰درﺻﺪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ وارد ﺑﻮرس
ﺷﻮد و وﻗﺘﯽ وارد ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ  ۲۰درﺻﺪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﻮرسﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻮرس ﺳﻠﻒ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻏﺬی ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﺑﻮرس ﻣﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺪﯾﺪار ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻮرس ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻮرس در
دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻮرس ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻗﻮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻮرس ﻣﺤﻞ داد و ﺳﺘﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ
اﯾﻨﺠﺎ داد و ﺳﺘﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻮرس در اﯾﺮان ﭘﻮﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﻓﺮادی
ﮐﻪ ﺑﻮرس را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روز ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی
اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﻮرس اﻧﮕﯿﺰه
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ در

ﺣﻮزه اﻧﺮژی ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻪ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،اداﻣﻪ داد :دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻔﺖ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺖ در ﺑﺎزار ﺳﻠﻒ وارد ﺷﻮد و ﻧﻔﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻏﺬی
ﺑﺨﺮد ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

