
2

ماهنامه ی  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 159  گزارش

نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل

سخن نخست

حجت ربیعی – جانشین مدیر مسئول 

بورس انرژی و گذر از فروش نفت سنتی
بی تردید، تحقق فروش نفت خام در بورس 
انرژی برای نخس��تین بار در تاریخ صد ساله 
صنعت نفت کشورمان، برگ زرین دیگری را 
در تاریخ صنعت نفت رقم زد و نقطه عطفی 
شد برای تأثیرگذاری بر بازارهای بین المللی 
و س��اختار اقتص��ادی و تجاری کش��ور؛ چرا 
ک��ه راه اندازی ب��ورس نفت، دس��تاوردهایی 
همچون شکس��تن انحصار موجود در صنعت 
تش��کیل  افزای��ش س��رمایه گذاری،  نف��ت، 
ب��ازار بین الملل��ی در منطق��ه و تأثیرگذاری 
ب��ر قیمت ه��ای جهانی نفت، شفاف س��ازی 
قیمت ها وتغییر ش��یوه معامالت را به همراه 

خواهد داشت.
از س��وی دیگ��ر، راه ان��دازی ب��ورس نفت 
گام بزرگی در راس��تای تحق��ق اهداف اصل 
44 قانون اساس��ی کش��ور و خصوصی سازی 
اس��ت ک��ه بخش مهم��ی از بدن��ه دولت به 
ش��مار م��ی رود و تأثی��ر آن در بخش ه��ای 
مختلف صنعتی، مالی، بانکی، بیمه، گمرکی، 
بازرگان��ی، حم��ل و نقل، توریس��م، فناوری 
اطالعات و قانونگذاری کشور بسیار چشمگیر 

خواهد بود.
از آنج��ا که یکی از بهترین و ش��فاف  ترین 
مکانیزم های قیمت گذاری محصوالت، عرضه 
آنها در بورس اس��ت، با ش��کل گیری بورس 
نفت ایران نیز فرصت مناس��بی برای حضور 
صنعت نفت کش��ورمان در بازارهای رقابتی 

فراهم خواهد شد .
 ،)LSE( هم اکن��ون س��ه ب��ورس لن��دن
نیویورک)NYMEX(  و س��نگاپور)SGX(  از 
مهمتری��ن بورس های بین الملل��ی انرژی در 
جهان هستند که شاخص مناسبی نیز برای 

قدرت گی��ری بورس ایران به ش��مار می روند. 
درعین ح��ال تجرب��ه نزدیک ب��ه یک دهه 
تأسیس بورس شاخص برای انجام معامالت 
نفتی ، پتانسیل مناسبی برای حضور قدرتمند 
ایران در عرصه رقابت های بین الملل و ایجاد 
فرص��ت قیمت گ��ذاری نفت و ف��رآورده در 

منطقه ایجاد کرده است.
در ادام��ه، عرض��ه موفقیت آمیز نزدیک به 
280 هزار بش��که نفت خام س��بک ایران در 
بورس انرژی که در روز یکش��نبه ششم آبان 
ماه س��ال 97 انجام ش��د، آغازگر فعالیتی نو 
در س��اختار اقتصادی این منبع عظیم انرژی 
به حس��اب مي آي��د . فعالیتی که ت��داوم آن 
می توان��د تح��والت س��اختاری و مهمی در 
اقتص��اد ای��ران ایجاد کند؛ چرا ک��ه تاکنون 
دولت ب��ه تنهایی امر فروش نفت را بر عهده 
داش��ت و از واگذاری ای��ن موضوع به بخش 
خصوصی امتن��اع مي كرد. با ای��ن مکانیزم، 
مش��ارکت بخش خصوص��ی در تجارت نفت 
در فضای ش��فاف و س��الم بورس امکان پذیر 
گردیده و ملی ش��دن واقع��ی آن رخ خواهد 

داد که باید آن را به فال نیک گرفت.
 در ای��ن خصوص ذکر چن��د مطلب حائز 

اهمیت است: 
 گرچه سابقه تالش برای معامالت نفت در 
بورس به بیش از 15 سال پیش می رسد، اما 
سرانجام عرضه نفت با مکانیزم بورس انرژی 
ایران ب��ا تصویب در جلس��ه ش��ورای عالی 
هماهنگی اقتصادی و مبتنی بر بند )ح( ماده 

)4( قانون برنامه ششم توسعه انجام شد. 
در حال��ی که تجربه 40 س��اله صنعت نفت 
بعد از انقالب اسالمی نشان می دهد همواره 
تحریم ه��ا با پای��داری و مقاومت مردم ایران 

همراه بوده اس��ت و این بار نیز فرصت عرضه 
نفت خ��ام از طریق بورس ان��رژی، آرزوهای 
ملت ای��ران را برای صادرات نف��ت ایران به 

طور مستقیم محقق می سازد.
 مسئله مهم دیگری که انجام معامالت نفت 
و ف��رآورده از طری��ق ب��ورس را توجیه پذیر 
می کند، ش��فافیت اثرگذاری در بازار جهانی 
انرژی اس��ت. س��االنه بیش از 100 میلیارد 
دالر نف��ت صادر می ش��ود و ای��ران یکی از 
بازیگ��ران اصلی نف��ت در جهان می باش��د. 
زمانی كه کش��وری این کاالی استراتژیک را 
در اختیار دارد، س��هم عمده درآمدهای ملی 
را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت؛ راه اندازی 
ب��ورس این ام��کان را فراهم می س��ازد تا از 
طریق مکانیس��می ش��فاف در تعیین قیمت 
انرژی موثر باش��د ؛ امری که چین به عنوان 
یک��ی از مصرف کنن��دگان ب��زرگ جهان و 
ام��ارات متحده عربی به عنوان رقیب ایران و 
بازیگ��ر دیگ��ر ص��ادرات نف��ت در آس��یا با 
راه ان��دازی ب��ورس نف��ت انج��ام داده اند و 
متأسفانه صنعت نفت کش��ورمان تاکنون از 

آن محروم بوده است.
در خاتمه باید توجه داشت که در راستای 
عرضه موفق و مس��تدام نفت و فرآورده های 
نفت��ی از مجرای ب��ورس چن��د کار باید در 
اولویت وزارت نفت و وزارت اقتصاد قرارگیرد 
ک��ه از آن جمل��ه می توان ب��ه متنوع کردن 
راه ه��ای صادرات��ی و ایجاد تس��هیالت ویژه 
درجهت ورود بخش خصوصی به بورس نفت 
و افزای��ش ت��وان تج��اری آنها اش��اره کرد؛ 
مواردی که بدون ش��ک افزایش بهره وری و 
موفقی��ت فروش نفت ایران در عرصه جهانی 

بورس را به دنبال خواهد داشت.


