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گام عملی صنعت نفت برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت

رضا میر محرابی

24 مه��ر 1397 اطالعیه عرضه نفت خام س��بک 
ش��رکت ملی نفت ایران در رین��گ بین الملل بورس 
انرژی منتش��ر ش��د تا نخس��تین گام جدی بخش 
خصوصی برای مش��ارکت در صادرات نفت برداشته 
ش��ود. در راس��تای تحقق بند 13 سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری، 
مبنی ب��ر ایجاد تن��وع در روش های ف��روش نفت و 
مش��ارکت بخش خصوصی و همچني��ن اجرای بند 
)ح( ماده 4 قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه کشور، 
ش��رکت ملی نفت ایران اقدام به عرضه یک میلیون 
بشکه نفت خام در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران 
کرد. در این راستا، با توجه به فراهم شدن زمینه های 
قانونی و نهایی سازی چارچوب و اصول کلیدی موضوع 
توس��ط مراجع ذیصالح، ش��رکت ملی نفت ایران با 
همکاری بورس انرژی ایران و ش��رکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، ساز و کار اجرایی 
و جزئیات شرایط عرضه را طراحی و جمع بندی کرد.

 ایجاد فضایی ش��فاف و س��الم جهت اس��تفاده از 
پتانسیل های بخش غیردولتی جهت صادرات نفت خام 
از مزایای اصلی این طرح است. بر این اساس، فروش 
ب��ه صورت 20 درصد ریالی و 80 درصد ارزی خواهد 
بود که تسویه بخش ریالی )بر اساس نرخ تسعیر سنا( 
به صورت نقدی قبل از تحویل محموله و تسویه بخش 
ارزی به ص��ورت اعتباری، با ارائ��ه ضمانت نامه بانکی 
تعهد پرداخت ریالی معتب��ر از بانک های مورد قبول 
شرکت ملی نفت ایران، پس از تحویل محموله صورت 

می گیرد.
متقاضی��ان خرید جهت ش��رکت در معامله، باید 
10 درصد ارزش سفارش را به صورت ریالی به میزان 
پیش پرداخت قبل از عرضه به حساب اعالمی شرکت 
س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه 
واری��ز نمایند که در صورت انجام معامله، بخش��ی از 
20 درصد ریالی محس��وب خواهد شد. خریداران بر 
اساس قیمت پایه اعالمی شرکت ملی نفت ایران که بر 
اساس قیمت های معامالتی امور بین الملل این شرکت 
خواهد بود، ب��ر روی قیمت نفت خام رقابت می کنند 
که انتظار می رود ایجاد چنین فضای رقابتی منجر به 
کشف قیمت مناسب و شفاف شود. تحویل نفت خام به 

خریداران در محموله های حداقل 5 هزار تنی )معادل 
حدود 35 هزار بش��که اس��تاندارد( قابل انجام بوده و 
البته، خریداران می توانند با تجمیع قراردادهای خرید، 

نسبت به برداشت محموله های بزرگ تر اقدام کنند. 
شش��م آبان به عنوان نخس��تین مرحل��ه عرضه 
نفت خام شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژِی اعالم 
شد. در این روز سه کارگزاری به عنوان خریدار، 280 
هزار بشکه نفت خام را در 8 محموله 35 هزار بشکه ای 

خریداری کردند. 
مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در این 
باره این گونه توضیح می دهد: »در روز نخست عرضه 
در بورس انرژی 280 هزار بش��که نفت خام به فروش 
رفت. بخش خصوصی مدت ها به دنبال نقش آفرینی 
موث��ر در فروش نفت بود و ش��رکت ملی نفت ایران 
تس��هیالتی با انعطاف برای عرضه نفت در بورس در 
نظر گرفت تا بخش خصوصی با ش��رایط مساعدتری 
در این بخش مش��ارکت کن��د؛ محموله ای که با پایه 
قیمت 79.15 دالر به ازای هر بشکه در اطالعیه عرضه 
منتشر شده بود، در نهایت با قیمت پایه 74.85 دالر 
به ازای هر بش��که در 8 محموله 35 هزار بشکه ای به 
فروش رفت. انتظار داشتیم با انعطافی که شرکت ملی 
نفت ایران به عنوان عرضه کننده نش��ان داده اس��ت، 
یک میلیون بشکه در دقایق نخست عرضه خریداری 
ش��ود اما قابل حدس بود که فرصت ش��رکت ها برای 
ایجاد زیرس��اخت ها، تجزیه و تحلیل بازارها و بررسی 
موارد مهم دیگر اندک باشد، بنابراین به نظر می رسد 
در عرضه بعدی در این بخش مشکلی وجود نداشته 

باشد.«
خوشرو با اشاره به اینکه ما شرایط بخش خصوصی 
را درک می کنی��م و امروز فرصتی ب��ود تا آنها با این 
فرآیند بیش از پیش آش��نا ش��وند، ادام��ه می دهد: 
»انعطاف اول این بود که اعالم شد هر شرکتی بتواند 
10 درص��د ارزش ریالی یک محموله را پرداخت کند 
می تواند در این رقابت حضور یابد؛ به جای محموله یک 
میلیون بشکه ای، محموله های کوچک تر با ظرفیت 35 
هزار بش��که در نظر گرفته ش��د و اگر تعداد متنوعی 
خریداری ش��ود و درخواست تجمیع محموله داشته 
باشند، مانعی از سوی عرضه کننده وجود ندارد. بخش 

دیگر مربوط به مقصد ب��ود که اعالم کردیم صادرات 
نفت به جز مشتریان سنتی که با آنها قرارداد مستقیم 
داریم، به دیگر مقاصد آزاد است. همچنین برای رفع 
مشکل پرداخت ارزی در آغاز معامله، مجوز 20 درصد 

ریالی با تصمیم مقامات عالی کشور اخذ شد.«
مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: 
»همانطور که بورس اعالم کرده است، افشای هویت 
ش��رکت های خریدار مجاز نیست و شرکت ملی نفت 
ایران به عنوان عرضه کننده اسامی را اعالم نمی کند؛ 
اگر رس��انه ای اسامی را اعالم کند، از نظر بورس جرم 
است و ما به عنوان عرضه کننده نیز در مراحل بعدی در 

جریان اطالعات شرکت ها قرار می گیریم.«
همچنی��ن مرحله دوم عرضه نفت خ��ام در بورس 
انرژی ایران که 20 آبان ماه برگزار شد، با معامله 700 
هزار بش��که نفت خام پایان یافت. در دومین مرحله 
700 هزار بش��که نفت خ��ام در بورس ان��رژی ایران 
عرضه ش��د که پس از رقابت خریداران، تمامی نفت 
عرضه شده با قیمت هر بشکه 64.97 دالر به فروش 
رفت. رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران 
میزبان عرضه 700 هزار بشکه نفت خام سبک شرکت 
ملی نفت ایران بود که کل حجم عرضه با ارزشی قریب 

به 6 هزار و 500 میلیارد ریال معامله شد.
خریداران این محموله با ارائه س��فارش های خرید 
خود از طریق شرکت های کارگزاری عضو بورس انرژی 
ایران اقدام به ثبت سفارش در سامانه معامالتی بورس 
کردند که بر این اساس، حجم تقاضا برای خرید دومین 
محموله نفت خام سبک عرضه شده در بازار فیزیکی 
بورس انرژی ایران به میزان 700 هزار بش��که بود. در 
نهایت، خریداران با س��ه س��فارش خرید 245 هزار 
بشکه ای، 245 هزار بش��که ای و 210 هزار بشکه ای، 
موفق ب��ه خرید دومین محمول��ه صادراتی نفت خام 
س��بک ایران در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران 
شدند. این رخداد با استقبال فعاالن بخش خصوصی 
و همچنین رسانه ها مواجه شد و تحلیل هایی نیز در 
این زمینه در رس��انه ها منتش��ر شد که نشان می داد 
نخس��تین گام بخش خصوصی برای مش��ارکت در 
صادرات نفت با استقبال و حمایت بخش های مختلف 

همراه شده است. 


