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اکنون بهترین زمان برای ایجاد
بورس نفت نیست

عضو شــورای عالی بورس با بیان این که شرایط مناســبی برای راهاندازی بورس نفت برقرار نیســت ،این گونه توضیح می دهد  :در حالی که بورس نفت ماهیت
بینالمللی دارد اما بازار سرمایه کشورمان بینالمللی نیست .عبدهتبریزی در گفتوگو با ایلنا افزود :معتقدم بورس نفت را باید در یکی از مناطق آزاد با دسترسی
به مقررات وسیعتر نسبت به مقررات جاری کشور راهاندازی کنیم و طبیعی است که بورس نفتی باید در شرایط اقتصادی و روابط بین المللی مناسبتر ایجاد شود.

مروری بر نظرات مختلف درباره امکان پذیری فروش نفت از طریق عرضه در بورس

بورسنفت،نسخه دورزدن تحریم است؟
جواد غیاثی

info@khorasannews.com

اسحاق جهانگیری دهم تیر امسال در توضیح تدابیر دولت
برای مقابله با تحریم ها اشاره ای کوتاه به فروش نفت از
طریق بورس کرد که آغازی بود بر موجی از اظهارنظرها و
واکنش ها درباره امکان پذیری این راهکار ،مشکالت و موانع
و البته مزیت های آن .جهانگیری در مراسم روز معدن گفته
بود«:با کشورهای دوست خود گفت وگو و راه های فروش
نفت را باز کرده ایم .نفت خام ایران در بورس داخلی عرضه
خواهدشدوبخشخصوصی،شفافنفتبخردوصادرکند.
به میزانی که نیاز داشته باشیم ،بخش خصوصی در تناژهای
مختلف وارد عرصه شده است» .اولین واکنش ها به این
اظهارات مثبت نبود .مدیر امور بین الملل شرکت نفت که
نهاد مسئول فروش نفت در وزارت نفت است ،موضوع فروش
نفت در بورس برای صادرات را منتفی دانست و گفت این
امکان برای مصارف داخلی میسر است و کارکرد صادراتی
ندارد  .بعد از او نیز موجی از واکنش ها درباره نبود امکانات
فنی ،نبود بخش خصوصی قدرتمند برای ورود به این حوزه و
همچنین کارآمد نبودن فروش بورسی برای دور زدن تحریم
ها صورت گرفت .با این حال برخی کارشناسان درباره
امکان پذیری موضوع در برخی شرایط سخن گفتند و برخی
نیز ،به خصوص مسئوالن بورس انرژی ،با قدرت از مهیا بودن
زیرساخت ها برای فروش نفت در بورس انرژی دفاع کردند
و انتقادات و مانع تراشی ها را به نبود اراده مرتبط دانستند
نه نبود امکان فنی .با همه این ها ،روز سه شنبه ،اسحاق
جهانگیری در اصفهان دوباره از بورس نفت و صادرات نفت
درشرایطتحریمبهکمکبخشخصوصیسخنگفت.البته
جهانگیری باز هم کوتاه بحث کرد و به انتقادات ،به خصوص
مباحث شرکت نفتی ها پاسخ نداد و فقط گفت که با عرضه
نفت از طریق ریال همه چیز شفاف خواهد بود و مشکالت
گذشته تکرار نخواهد شد.
▪انواع معامالت نفتی در بورس

قبل از ورود به نکات و نظرات مختلف ،الزم است کمی
درباره بورس و انواع معامالت در آن توضیح دهیم .به طور
کلی معامالت در بورس ها یا به صورت فیزیکی است یا
کاغذی .مثال ممکن است شما با مراجعه به یک حراجی در
بورس کاال مقداری کاال بخرید و برای مصارف خود استفاده
کنید .در این جا بورس صرفا یک بازار شفاف ایجاد کرده
است که خریداران و فروشندگان می توانند با مراجعه به
آن ،انواع محصوالت را معامله کنند .در این نوع بازار ،افراد
محدود ،فعاالن حوزه صنعتی و البته افراد با قدرت مالی
زیاد ،توان ورود دارند.اما درباره معامالت کاغذی موضوع
متفاوت است .در این بازارها که معامالت آتی ()futures
از مهم ترین آن هاست ،صرفا تعهد خرید یا فــروش کاال
معامله می شود و نه خود کاال .در این بازارها افراد غیرفعال
در صنعت ،سفته بازان و آربیتراژگران هم وارد می شوند
که مبلغی را به عنوان تضمین در یک حساب خاص قرار
میدهند و نیازی به منابع مالی گسترده هم ندارند .به
همین دلیل بازارهای کاغذی خیلی زود عمق پیدا می کند
و قیمت های کشف شده در آن معتبر است.با این مقدمه،
این نکته روشن میشود که در شرایط فعلی ،برای دور زدن
تحریم ها ،فروش فیزیکی نفت در بورس موضوعیت دارد و
معامالت کاغذی ،یا راه اندازی بازار آتی نفت ،حداقل در
کوتاه مدت دردی را دوا نخواهد کرد .اگرچه ممکن است
ایجاد بازار آتی ،کشف قیمت در داخل و  ...مزایایی داشته
باشد و می تواند مقدمه راه اندازی بازار فیزیکی یا حراج
نفت برای فروش به بخش خصوصی باشد اما در کوتاه مدت
و برای رفع اثر تحریم ها چندان موضوعیت نخواهد داشت.
▪ایده بورس نفت در کشور؛ بعد از  20سال هنوز پر از
ابهام

ایده راه اندازی بورس نفت در کشور ،ایده جدیدی نیست و
حداقل  20سال سابقه دارد ،جایی که در سال  1377پروژه
ای برای بررسی موضوع تعریف شد .واقعیت این است که هم
اکنونتولیدکنندهوفروشندهنفتدرکشورمنحصرادراختیار
شرکت نفت است و این انحصار ،معایبی دارد که مدت هاست
برای رفع آن تالش می شود .موضوع در نیمه دهه 80جدی تر
و در سال  86معامالت فراورده های نفتی و پتروشیمی در آن
انجام شد اما همچنان خبری از طالی سیاه نبود تا این که در
سال  90مراسمی برگزار و معامالتی محدود انجام شد و بعد

دوباره موضوع به محاق رفت .در سال 93نیز دوباره معامالت
محدودی برای خرید و مصرف داخلی – برای پاالیشگاه های
کوچک-انجامشداماهمچنانبورسنفت،آنگونهکهبهواقع
بازیگران صنعت نفت در کشور را متنوع کند و امکان صادرات
از طریق بخش خصوصی را فراهم آورد ،فراهم نشد.
▪حمله جهانگیری به نگرانی از "بازگشت زنجانی"

وقتی حرف از تحریم نفت و دورزدن آن می شود ،خیلی زود
اذهان سراغ مصیبت دوره قبل تحریم ها یعنی بابک زنجانی
می رود؛ جایی که تالش برای دورزدن تحریم ها شرایطی
را رقم زد که وزارت نفت هنوز هم درباره امکان نقدکردن
بخشی از طلب اش تردید دارد .بنابراین جهانگیری در
اظهارات اخیرش ،بیش از آن که درباره چگونگی فروش نفت
در بورس ،وجود بخش خصوصی توانمند و  ...حرف بزند،
از بورس می گوید و شفافیت اش .جهانگیری روز سه شنبه
هم در اصفهان گفت :ما اعالم کرده ایم که در بورس ،نفت
می فروشیم و فروش نفت در بورس شفاف ترین و سالم ترین
روش معامله است زیرا در انظار عمومی صورت می گیرد.
بنابراین جهانگیری عزمش را بر این گذاشته که نگرانی در
خصوصتکرارزنجانیهاراازبینببرد.همچنینتاکیددارد،
مشکل فروش نفت در شرایط بازگشت تحریم ها را از طریق
راهکارهای پیش بینی شده ،از جمله فروش نفت در بورس
به بخش خصوصی و صادرات توسط آن ها رفع خواهد کرد.
سه دسته نظرات موافق ،مخالف و موافق مشروط درباره این
راهکار اعالمی جهانگیری را مرور و در نهایت جمع بندی
خواهیم کرد.ضمنا این توضیح الزم است که در این جا بحثی
درباره امکان کاهش یا توقف صادرات نفت ایران نداریم.
پیشتر درباره موانع طبیعی (بحث نبود جایگزین ،وابستگی
مشتریان به نفت ایران ،فروش به شرکای تجاری که با آمریکا
همکاری نمی کنند) و راهکارهای ابداعی ایران ( از جمله
مذاکره و ارائه تخفیف ،مشروط کردن قراردادهای کالن
به فروش نفت و  )...بحث کرده ایم و در این جا ،با این فرض
که بخشی از صادرات ما در جریان تحریم های آینده آسیب
خواهد دید ،به بررسی این موضوع می پردازیم که فروش از
طریق بورس نفت ،چقدر شدنی است؟
▪مسئول فروش نفت در وزارت نفت :فقط برای مصرف
داخلی شدنی است

در شرکت نفت ،معاونت امور بین الملل ،مسئول بازاریابی،
انعقاد قــرارداد با خریداران ( یا واسطه ها و بازاریابان)،
تعیین قیمت و فروش نفت است .خوشرو مدیر امور بین
الملل این شرکت اولین واکنش را به اظهارات جهانگیری
داشت .خوشرو گفت :در صورت وجود تقاضای واقعی برای
شرکتهای پاالیشی داخلی ،حتی اگر توان پاالیشی اندکی
داشته باشند ،نفت خام عرضه میکنیم که این نفت خام،
مختص مصرف در پاالیشگاههای داخلی است و کارکرد
صادراتی ندارد .خوشرو توضیحات بیشتری درباره علل
غیرصادراتی بودن این فروش نداد اما آن چه واضح است،
این که این معاونت با راهکار جهانگیری موافق نیست یا این
که آن را عملیاتی نمی داند.
▪بخش خصوصی واقعی ،توان مالی ندارد

مهم ترین انتقادات در مواجهه با ایده نفتی جهانگیری
مربوط به ناتوانی بخش خصوصی واقعی در تامین منابع
مالی الزم برای خرید نفت است .این افراد هشدار می دهند
که در این شرایط ،دوباره نهادهای خاص و شبه دولتی ها
وارد کار خواهند شد و خطر ایجاد رانت و ناکارآمدی وجود
خواهد داشت .منتقدان می گویند که فروش یک محموله
یک میلیون بشکه ای نفت حدود  700میلیون دالر سرمایه
می خواهد که در توان بخش خصوصی نیست .مثال طبق
برخی شنیده ها ،در دوره قبلی تحریم ها با بیش از 500
شرکت برای فروش نفت مذاکره شد که در نهایت کمتر
از  40مورد واجد صالحیت شناخته شدند اما در نهایت
فقط با یک شرکت قرارداد امضا شد و نفت به صورت واقعی
به او تحویل داده شد .بنابراین این که اکنون توان باالیی
برای ورود بخش خصوصی ایجاد شده باشد ،محل تردید
کارشناسان است.
▪عبده :برای بورس نفت ،حداقل به بازار منطقه ای نیاز
داریم

نظر مخالف دیگر مربوط به اقتصاددان برجسته حوزه
مالی ،یعنی عبده تبریزی بود .البته نظر او از برخی قیود

ایده جهانگیری حمایت هم می کند .عضو شورای عالی
بورس با بیان این که شرایط مناسبی برای راهاندازی بورس
نفت برقرار نیست ،این گونه توضیح می دهد که در حالی
که بورس نفت ماهیت بین المللی دارد اما بازار سرمایه
کشورمان بینالمللی نیست .عبدهتبریزی در گفتوگو با
ایلنا با اشاره به طرح فروش نفت در بازار سرمایه و بورس
اظهار کرد :بورس نفت و انرژی ماهیت بینالمللی دارد و
اصوال هم در بورسهای کاالیی مانند بورس نفت ،بورس
انرژی ،فوالد ،برق و  ...مردم عادی نمیتوانند ورود کنند.
عبدهتبریزی ادامه داد :معتقدم بورس نفت را باید در یکی
از مناطق آزاد با دسترسی به مقررات وسیعتر نسبت به
مقررات جاری کشور راهانــدازی کنیم و طبیعی است که
بورس نفتی باید در شرایط اقتصادی و روابط بین المللی
مناسبتر ایجاد شود .عضو شورای عالی بورس با تاکید
بر ایــن که امــروز بهترین زمــان بــرای ایجاد بــورس نفت
نیست،گفت :به هر حال تشخیص دولت این است که شاید
راهاندازی بورس نفت بتواند در فروش نفت کشورمان موثر
باشد اما برای فروش نفت از طریق بازار سرمایه حداقل باید
بازار منطقهای برای آن ایجاد کنیم که عدهای از خارج از
کشور بتوانند نفت ایران را خریداری کنند.

▪به جای بدهی های بخش خصوصی به آن ها نفت بدهید

گفتیم که یکی از مهم ترین موانع فروش نفت در بورس و به
طور کلی به بخش خصوصی ،ناتوانی مالی بخش خصوصی
واقعی در تامین مالی ،تضمین و خرید نفت است .در این باره
پدرام سلطانی ،نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران صریحا در
واکنشبهجهانگیریاینگونهتوئیتکرد":بخشخصوصی
واقعی امکانات صادرات نفت خام را ندارد" .نرسی قربان
کارشناس خبره حوزه انرژی نیز در گفت وگویی که با شرق
داشت ،بر این موضوع تاکید کرد و توضیح داد که گروه ها و
نهادهای خاص به نام بخش خصوصی وارد و به نوعی باعث
تکرار مشکالت گذشته نشوند .البته قربان یک پیشنهاد
برای رفع این مشکل هم ارائه کرد" :فروش نفت در ازای
بدهیهای دولت به بخش خصوصی" .می دانیم که دولت
چند صد هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار
است که مشکالتی هم برای بخش خصوصی ایجاد کرده
است .قربان می گوید" :در این صورت بخش خصوصی
میتواند با فــروش نفت معادل بدهی ،بدهیهای خود
را وصــول کند و ادامــه حیات داشته باشد ،اما اگر بخش
خصوصی به صورت مستقیم وارد خریدوفروش نفت خام
شود ،منابع مالی کافی ندارد؛ مگر گروههای خاص".
▪مشکالت فنی وجود دارد؟

اگــرچــه مسئله اصلی دربـــاره فــروش نفت توسط بخش
خصوصی ،به توان مالی این بخش مربوط است اما منتقدان
توضیحات دیگری هم دارنــد .برخی می گویند که اساس
زیرساخت فنی عرضه و معامله نفت در بورس ایران وجود
نــدارد .مثال محسن قمصری ،مدیر سابق امور بینالملل
شرکت ملی نفت ایران نیز یکی دیگر از مخالفان عرضه نفت
در بورس انرژی است و دالیل خود را درباره این موضوع در
کتاب «ناگفتههای فروش نفت ایران» و همچنین در مصاحبه
با برخی رسانه ها در سا لهای اخیر اعالم کرده است .به
گزارش فارس ،قمصری ،زمینهسازی برای فساد ،داللبازی،
ضعف سازوکار  ، ITنبود زیرساخت بورس و ناتوانی شرکت
های داخلی در خرید و تامین سرمایه نفت را به عنوان دالیل
مخالفت خود با فروش نفت در بورس بیان میکند.
▪بورس انرژی :همه زیرساخت ها فراهم است

اگرچه به انتقاد پیشین ،یعنی ناتوانی مالی بخش خصوصی
پاسخ روشنی داده نشده اما انتقاد اخیر مبنی بر فراهم
نبودن زیرساخت ها با واکنش مسئوالن بــورس انــرژی
مواجه شده اســت .سید علی حسینی مدیرعامل بورس
انرژی در گفت وگویی مفصل که با عیارآنالین داشته در
این باره با اشاره به معامالت فیزیکی و کاغذی می گوید:
«هر دوی اینها در کشور ما امکان پذیر است .یعنی ما هم
عرضه فیزیکی نفت خام را میتوانیم انجام بدهیم .همچنان
که بــرای خــود شرکت ملی نفت ،تا اآلن در چند مرحله
محمولههای نفت کوره بزرگ  35-هزار تنی -را فروختیم».
▪برخی به دنبال جلوگیری از عرضه نفت در بورس
هستند؟

حسینی برخی انتقادات را به نبود اراده و همچنین تالش

برخی برای راه نیفتادن معامالت نفت در بورس مرتبط می
داند و توضیح می دهد" :شبهاتی که برخی ایجاد میکنند ،در
واقع به دنبال این هستند که ما اص ً
ال کاری را شروع و درباره
آن تجربه کسب نکنیم ،تالش و اص ً
ال به سمت آن حرکت
نکنیم .خب قطع ًا این مسلم است که ما در آن واحد نمیتوانیم
کل معامالت نفت خام خود را به بورس منتقل کنیم .این یک
موضوع بدیهی است .اما این که بخواهیم کار را شروع بکنیم،
تمام ًا زیرساخت آن وجود دارد و من با اطمینان میگویم که
هیچ محدودیتی در حوزه بورس برای شروع کار وجود ندارد".
او تاکید می کند که در قانون برنامه ششم این موضوع یعنی
فروش نفت در بورس تکلیف شده است و برخی دستگاه ها
طبق قانون باید وظایف خود را برای انجام این قانون انجام
دهند نه این که فقط بگویند نمی شود و نمی توانیم.
▪بخش خصوصی توان فنی و بازاریابی دارد؟

حال اگر فرض کنیم که طبق توضیحات مدیرعامل بورس
انرژی ،مشکل فنی وجود ندارد و زیرساخت ها مهیاست
(فرضی که با توجه به انجام معامالت و همچنین تجربیات
بورس های کشور در معامالت کاغذی و آتی ،نزدیک به
واقعیت ارزیابی می شود) و همچنین فرض کنیم که توان
مالی بخش خصوصی هم نسبت به دوره قبل تحریم ها
بهبود یافته باشد یا این که از طریق تهاتر بدهی های دولت
به این بخش با نفت خام ،این مشکل برطرف شود ،حتی در
این صورت آیا ورود بخش خصوصی به بازاریابی و فروش
نفت ممکن اســت؟ پاسخ در کوتاه مــدت مثبت نخواهد
بود .واقعیت این است که فروش نفت در ایران از زمان تولد
انحصاری بوده و اکنون نیز انحصاری است .بنابراین هیچ
شرکت یا فردی – جز آن هایی که هم اکنون به عنوان مشاور
یا واسطه با امور بین الملل کار می کنند -در این زمینه هیچ
تجربه ای ندارند .واقعیت این است که شناخت مختصات
بــازار ،مشتریان ،روش های بازاریابی و برقراری ارتباط
تجاری با مشتریان بالقوه ،خود ماجرایی است که به سال
ها تجربه نیاز دارد و نمی توان انتظار داشت فردی یک شبه
به این حوزه ورود کند و در آن موفق باشد .در عمل بخش
خصوصی ،حتی به شرط توان مالی و توان ورود به یک حوزه
جدید -که البته ریسک بسیار باالیی هم به خاطر احتمال
شناسایی و بلوکه شدن کاال یا منابع مالی از سوی آمریکا
دارد -ورود نخواهد کرد ،مگر افراد خاص و با شرایط خاص.
▪دو معضل احتمال شناسایی و معضل بازاریابی

ممکن است گفته شود بخش خصوصی ،می تواند بدون
تالش زیاد برای بازاریابی ،بازارهای فعلی را که بر اثر تحریم
ها از دست خواهند رفت ،دوباره به فهرست مشتریان نفتی
کشور برگرداند بنابراین به توان مذاکره و بازاریابی زیادی
نیاز ندارد .حتی به فرض صحت چنین گزاره ای ،معضل
دورزدن تحریم بدون گیر افتادن در دام وزارت خزانه داری
آمریکا چندان آســان نخواهد بــود .به خصوص آن که ما
فروش را از مسیر شفاف بورس انجام داده ایم .اتاق جنگ
اقتصادی آمریکا علیه ایــران ،کار سختی برای شناسایی
خریداران نفت ایران در بورس و افزودن آن ها به فهرست
تحریمی خود نخواهد داشت .بنابراین حتی با فرض وجود
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افقی
-1خطوط پيشانی – باجه – تازه و بانشاط  -بیمناک -2هر
یک از ماده های قانون اساسی – متوقف – الزم – شاعر
نوپرداز  -3بــاران انــدك  -جوانمرد -زهرها – در چشم
کشند  -سازتيره -4عقاب سياه -بخيه لباس -سنگین
– آهسته  -روحانی زرتشتی -5الهه عشق در یونان قدیم
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بخش خصوصی توانمند از نظر مالی ،فنی و بازاریابی و
البته به فرض وجود تمایل و ریسک پذیری کافی از سوی
این بخش برای ورود به این حوزه ،سوال این است که چرا
از طریق بورس؟
بسیاری از کارشناسان و حتی برخی افراد نزدیک به وزارت
نفت معتقدند تحریم ها در این دوره ،اگرچه به خاطر عدم
اجماعبینالمللیضعیفترندامابهخاطردرجههوشمندی
و توان شناسایی کانال های دورزدن تحریم بسیار شدیدتر
خواهند بود .در این شرایط که حتی مسیرهای غیررسمی
هم در خطر شناسایی و مسدود شدن قرار دارند ،مکانیزم
شفاف بورس چه محلی از اعراب دارد؟ اگر به واقع چنین
افــرادی وجود دارنــد که توان فروش نفت ایــران را دارند،
می توان فرایند اعتبارسنجی و دریافت تضامین و وثایق
را – همان کاری که بورس انجام می دهد – در یک فرایند
رسمی اما خارج از بورس و به صورتی محرمانه انجام داد تا
حداقل خطر شناسایی کاهش یابد و احساس ریسک مانع
ورود بخش خصوصی – در صورت وجود –به این حوزه نشود.
▪بازاری که یک فروشنده دارد ،بازار است؟

اما مسئله به این جا ختم نمی شود .معضل دیگر این است
که انحصاری بودن فروش نفت توسط شرکت نفت ،مجال
را برای ایجاد یک بازار در بورس تنگ خواهد کرد .توضیح
ایــن که فــرض کنید هم اکنون شرکت نفت یک محموله
طالی سیاه را به قیمتی عرضه کند اما هیچ یک از متقاضیان
خواهان خرید آن نباشند .در این شرایط بازار شکست می
خورد و معامله ای رخ نمی دهد .اما اگر تعداد عرضه کنندگان
زیاد باشد سفارشات فروش متنوع تر خواهد بود و معامالت
زیاد و بازار تعمیق می شود .به خصوص آن که در سال 90
تالش برای فروش نفت در بورس ،دقیقا به همین دلیل،
شکست خــورد .متقاضیان ،قیمت پایه اعالمی را باال می
دانستند بنابراین وارد معامله نشدند تا بورس نفت دوباره
به محاق برود .در این باره برخی نیز معتقدند انحصارطلبی
شرکت نفت و امور بین الملل و همچنین شبکه منافعی که
حول این انحصار برای برخی مشاوران و رابطان ایجاد شده
است ،در این سنگ اندازی برای بورسی شدن نفت و تعیین
قیمت های باال بی تاثیر نیست .اما در هر حال ،فرض ایجاد
یک بازار در حالی که فقط یک عرضه کننده دارد چندان قابل
اجرا به نظر نمی رسد .البته این مسئله برای بازار کاغذی
وجود ندارد و به سرعت تعداد عرضه کنندگان و فروشندگان
قابل افزایش است اما چنان چه توضیح دادیم در این جا –
برای دور زدن تحریم -بازار کاغذی موضوعیت ندارد.
▪می توان بازار منطقه ای ایجاد کرد؟

شاید به همین دلیل است که کارشناسان تاکید می کنند
باید بورس نفت را با دایره فعالیتی ،حداقل به وسعت منطقه
دایر کرد تا عرضه کنندگان و خریداران متنوع تر شوند و
بازار به اصطالح "تعمیق" شود .چنان چه پیشتر گفتیم،
عبده کارشناس خبره مالی چنین عقیده ای دارد و از آن
جا که فعال امکان ایجاد بازار منطقه ای وجود ندارد ،زمان
فعلی را برای راه اندازی بورس نفت مناسب نمی داند .اما
در این باره نیز حسینی مدیرعامل بورس انرژی نظر دیگری

دارد .او هم البته وجود مشکل انحصار را در بازار فیزیکی
می پذیرد اما توضیح می دهد که " ظرفیت این را داریم که
عرضهکنندههای دیگری را بیاوریم .برای مثال آیا همین
نفت خام بصره که در بورس معامله میشود ،امکان معامله
در بورس ما را ندارد؟ آیا کشور عمان که خیلی نزدیک به
ایران است و روابط بسیار حسنهای با این کشور داریم ،مگر
اآلن در بورس دبی معامله نمیکند؟" به اعتقاد او اگر این کار
شروع شود و به مرور توسعه یابد ،موانع برطرف خواهد شد.
▪سخن آخر :آمدی جانم به قربانت ولی ،حاال چرا؟

به عنوان جمع بندی ،اجازه بدهید کمی به گذشته برگردیم.
 20سال قبل ،زمانی که آقای جهانگیری و همین آقای زنگنه
در دولت اصالحات مسئولیت داشتند ،از تحریم هم خبری
نبود و فضای عمومی و کارشناسی هم بــرای راه انــدازی
بورس نفت و تقویت تدریجی آن مهیا بود .اما به بورس آن
موقع بی توجهی شد .تالش ها از سال  86تا  93برای ایجاد
این بورس هم یکی پس از دیگری شکست خورد و خبر از
حمایت نبود .برخی می گفتند شرکت نفت اراده و انگیزه
ای برای رونق گرفتن بورس نفت ندارد و برخی نیز وجود
مشکالت فنی و  ...را برجسته می دانستند .در هر حال اگر
اراده وجود داشت ،می شد بر شرکت نفت تکلیف و نیروهای
فنی را برای رفع مشکالت بسیج کرد .اما روزها گذشت و بی
مهری به بورس نفت ادامه داشت.چه بسا اگر در همین چند
سال اخیر ،به این مسئله توجه می شد ،اکنون بسیاری از
مشکالت برشمرده شده در این گزارش بسیار کمرنگ بود.
مثال بخش خصوصی واقعی به مرور به این حوزه عالقه مند
می شد و اکنون در کشور افراد و شرکت های با تجربه و خبره
در این حوزه داشتیم که می توانستند امروز به کمک کشور
و دولت بیایند .توان مالی آن ها هم به مرور با ارقام نجومی
حوزه نفت تطبیق یافته بود و البته در سوی دیگر ،مشکالت
زیرساختی و فنی موجود هم رفع شده بود و چه بسا توانسته
بودیم کشورهای منطقه را نیز ترغیب به حضور و معامله در
بورس نفتی کشور و یک بازار عمیق و قابل اتکا ایجاد کنیم.
آقای جهانگیری! بورس نفت الزم است و مدت ها هم نه
تنها مطالبه بلکه قانون برای ایجاد آن داریــم اما افسوس
که شاید کمی دیر است .حداقل برای بهره بــرداری از آن
در تخفیف آثار تحریم های پیش رو دیر شده است .اما طرح
شعاری این موضوع در شرایط فعلی باعث شده است نه تنها
فعاالن و کارشناسان که رسانه های همیشه حامی شما هم
از آن حمایت نکنند و دست به انتقاد بزنند و حتی به انتقاد،
پیشنهاد شما را با عبارت "نفت جهانگیری" به طعنه بگیرند
و تلویحا سرنوشت "دالر جهانگیری" را در انتظار آن بدانند.
البته اگر عجوالنه ،شعاری و به منظور اهدافی جانبی – مثال
گرفتن ژست شفافیت و حمله به نگرانی از بازگشت شبه
بابک زنجانی -سراغ این تکلیف قانونی خود بروید چه بسا
سرنوشت اش از سیاست ارزی تان هم بدتر شود .اما اگر با
نگاهی واقع بینانه و به قصد ایجاد بورسی قوی در بلندمدت،
همین امروز هم شروع کنید ،قابل تقدیر است.البته در کوتاه
مدت هم ،چنان چه بارها توضیح داده شده است ،راه های
بسیار دیگری برای دور زدن تحریم نفتی هست که حداقل
از بورس نفت بسیار نقدتر و کاراتر خواهد بود.
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چین که در اوج قدرتش از برمه تا کره را زیر فرمان داشت
عجزوالتماس  -12دمــای زیــاد بدن – عضو گزنده -بصیر -13سر  -روش -عــدل  -14جــذاب  -درخت
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 -16بیماری سگ  -جامه  -17انبار کشتی  -شن -
انجیر  -18نشانه  -موسیقی نظامی  -درون -19كبوتر
صحرایی  -آرنج  -20دانش آموخته
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طراح جدول :بیژن گورانی

افقی:  - 1پسر كاوه آهنگر  -هنگام ورود به جایی گفته
می شود  -کوچه ای که فقط از یک طرف گذر دارد -در
خانه صاحبش شیر است  - 2روشی برای مقابله با تحریم
ها با کمترین وابستگی به خارج از کشور -نوعی ماشین
چاپ خودکار  - 3از اسباب تدخین  -باد مالیم  -از خلفای
عباسی  -ضمیری عربی  – 4گور شکاف  -پلنگ عربی -
برگ برنده  -لباس ورزشی  - 5بدگویی در شعر  -دزد
 نوعی تسهیالت بانکی  -روحانی مبارز دوره رضاخان پروردگار  - 6غذای مجردی -رمانی نوشته محموددولت آبــادی -مرطوب  - 7فرمان اتومبیل -خواهش
های نفسانی  -از الفبای فارسی  -خداپرست پیش از
ظهور اسالم  -مفلس  - 8جوینده عاطفه  -چین و چروک
پوست  -دروازه بان  -الهه عشق در اساطیر یونان - 9
کتاب هندو  -از پیامبران بنیاسرائیل  -سرزمین  -پارچه
ابریشمی دستباف  - 10مرمت و تعمیر  -داستانی از
یوستین گاردر  ،نویسنده نروژی  - 11دریا  -قدح  -دختر
شاه سمنگان – اشاره.

شكاری  -فایده  - 9سرزنش كننده  -اعتقاد به انتقال روح
از جسمی به جسم دیگر  - 10موزه جرم شناسی ایتالیا -
عید ویتنام  - 11اراده  -پارک جنگلی گرگان  - 12كامل
و بی نقص بودن  -پست و فرومایه  - 13پیمان بستن برای
فرمانبرداری  -طرحی برای قالی ایرانی  - 14واحد غیر
رسمی پول ایران  -قسمتی از پا  - 15نوعی بیماری پوستی
 جهان – پهن نشده!  - 16ظالم و زورگو -گریز  - 17لنگهبار  -ریسمان  -مخترع پیل الكتریكی  - 18کامل و تمام-
زبان مشترک دل هاست  - 19تطبیق صدا و تصویر در فیلم
 -ساغر  - 20پدر صنعت چاپ  -به هوش باش.
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عمودی - 1 :هیچ کاره -هماهنگی و تناسب میان اجزای
یك مجموعه  - 2كمترین  -گوشه ای در دستگاه همایون
 - 3ویتامین  - Aواحد شمارش اسب  - 4حد معین از
چیزی  -دیهیم  -عکس پا!  - 5مردم  -موجود زنده ای
كه برای زندگی نیازمند اكسیژن است  - 6تصرف در
مالی  -از ارتفاعات كرمانشاه  -همسر حضرت یعقوب(ع)
 - 7آســوده و آرام  -رئیسجمهور شهید  - 8نوعی باز
CMYK

