هوشنگ گلمکانی در گفتوگو با «ابتکار» از پرویز
دوایی ،نامههایش از پراگ و کتاب جدیدش میگوید

تالقی بهار و پاییز
در «خیابان شکرچیان»

نشست اعضای شورای امنیت به صحنه محکومیت آمریکا به دلیل خروج از برجام و یکجانبهگرایی تبدیل شد

صفحه 15

سرمقاله

علیرضا صدقی

برنده در سیاست ،بازنده در اقتصاد

ادعای گرانی عمدی قیمت ارز توسط دولت
و مجلس چقدر صحت دارد؟

آخرین سخنرانی حسن روحانی در صحن سبزرنگ
سازمان ملل متحد با استقبال کمنظیر و بلکه بینظیر
چهرههای سیاسی داخل کشور روبهرو شد .این استقبال
البته با رنگ و لعاب کمتری از سوی سیاستمداران
کهنهکار بینالمللی نیز صورت گرفت .بخش مهمی از
سیاستپیشگان کشورهای گوناگون نسبت به اعالم
مواضع منطقی و اصولی رئیسجمهوری کشورمان در نطق
ساالنه سازمان ملل ،اقبال نشان داده و آن را حاکی از
پختگی و شرافت سیاسی دولتمردان ایرانی قلمداد کردند.
مجموعه این واکنشها و بازخوانی متن قرائت شده
توسط رئیسجمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد
نشان میدهد دستگاه دیپلماسی ایران سعی دارد تصویری
منطقی ،کارکردگرا ،صلحطلب ،متمایل به گفتوگو و عاری
از جنگطلبی را به جهانیان عرضه کند .واکنشها هم نشان
میدهد که ایران تا حدود زیادی موفق شده است به این
مهم دست یافته و زمینه را برای درک متقابل بینالمللی میان
تمامی طرفهای درگیر در منازعه هستهای ایران مهیا کند.
با این اوصاف اما سوی دیگر سکه ،بنا ندارد به روحانی
و تیم همراه او روی خوش نشان دهد .نبض اقتصاد
کشور و بهای سکه و ارز بیتوجه به تالشهای دیپلماتیک
ایران و حتی اتحادیه اروپا ،همچنان تند میزند .طی دو
روز گذشته بهای سکه و ارز برای چندین نوبت متوالی
رکورد زدند و اینبار خود را نه آرامآرام ،بلکه با سرعتی
شگفتانگیز ،بهتآور و حیرانکننده به مرزهای غیر قابل
باور نزدیک کردند.
ادامه درصفحه 2

ویژه برنامه هفته دفاع مقدس با حضور رهبر انقالب اسالمی
برگزار شد
روز گذشته و همزمان با هفته دفاع مقدس و گرامیداشت رشادتهای ملت
ایران در دوران حماسه و ایثار ،ویژه برنامه هفته دفاع مقدس با حضور حضرت
آیتالله خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی و همچنین جمعی از فرماندهان،
پیشکسوتان ،رزمندگان ،جانبازان ،آزادگان ،جهادگران ،امدادگران ،راویان،
نویسندگان و هنرمندان دفاع مقدس در حسینی ه امام خمینی(ره) برگزار شد.
این مراسم هر ساله با حضور مقام رهبری و یادگاران ایثار و مقاومت جنگ
تحمیلی و دفاع مقدس در محل حسینیه امام خمینی بیت رهبری برگزار شده
و بسیاری از راهبردهای مرتبط با این رویداد عظیم تبیین میشود.

یادداشت

حقيقت فرزند
زمان خويش است

مسعود خوشابى
برخى جمالت در عين كوتاهىشان ،آنچنان نه از مفهوم بلكه از
مفاهيم واالیى بر خوردارند كه انسان در نكوداشت اعماق آنها سر
تحسين فرود مىآورد .
برتولت برشت ( ،)١٩٥٦-١٨٩٨نويسنده ،شاعر ،نمايشنامهنويس،
كارگردان تئاتر و پايهگذار سبكى نو در هنر تئاتر ،متفكرى كه اعتراف
مىكرد كه در عصر تيرگىها سر مىكند ،در روزگارى كه انبوه جنايات
را هالهاى از سكوت احاطهاش كرده و زنده ماندنش الله بختكى است،
به صراحت مىگفت ،غذايش را در حد فاصل كشتارها مىخورد و
در دوران او جادهها به باتالقها منتهى مىشدهاند  ...و چه دردناك
زمانى بوده است كه پيشاپيش از نو آمدگان حالليت مىطلبد و از آنها
مىخواست نامهرباىها و بداخالقىهايش را با ديده اغماض بنگرند .
راوى عنوان يادداشتى كه در دست مطالعه داريد ،در سياهترين دوران
تاريخ بشرى زندگى كرد ،يا به عبارت درستتر ،بىامان مبارزه كرد ،اولين
شرط او براى يك نويسنده ،داشتن شجاعت در بازگویى حقايق بود ،هر
چند مىدانست هيچ حقيقتى قابل پنهان كردن نيست  .او نقش عنصر
آگاهى بخش را در شتاب بخشى به سير تكامل انسان مىدانست  .بين
جملهاى كه از برشت آمد و ضربالمثل زيباى فارسى« :آفتاب پشت ابر
نمى ماند!» كه چه بسا معادل آن در اكثر زبانهاى دنيا وجود دارد،
اختالفاتى اساسى است كه نبايد از ديده دور نگه داشت.
 -١زمينى و انسانى است .واژگان حقيقت و فرزند ،تلفيقى زيبا از
فلسفه و جامعه مىسازند .
 - ٢اشارهاى آشكار به تكامل بشر دارد ،در فرزند در عين قرابت رشد،
شكوفایى و تجلّى آينده نهفته است .
 - ٣عبارت «فرزند زمان خويش» ،فرزند زمانه خويش بودن و شدن
را تداعى مىكند كه به جز با گام برداشتنهاى شجاعانه در جهت
حقيقت ،راهى ديگر را باز نمىگذارد .
 - ٤در به كار بردن واژه فرزند ،يقينى معادل صد در صد نهفته
نيست ،افت و خيز زمانى استتار شده است ،فرزند مىتواند ناخلف بار
آيد و مىتواند ناقص الخلقه باشد ،مىتواند در نيمه راه واماند و دارفانى
را وداع گويد ،چنان چه مورد به مورد خالف آنها هم ممكن است .
اما در اين جاى شك و شبهه نيست كه در تحليل نهایى در طول تاريخ
بشرآهنگ رشد تكامل فرزندان غير قابل كتمان است و حقيقت همان
فرزند هميشه رو به شكوفایى تكاملى زمانه است .
خود برشت باِ اعمال تالشهایى جان فرسا در طول حيات به غايت
پرنشيب و فراز و خطير اجتماعىاش ،به غير از يكى دو مورد خطاى
محاسباتى [!] ،مصداق بارز جملهاش به حساب مىآيد.

کاسبی دالری
و چالشهای ریالی
صفحه 7

«ابتکار» به مناسبت هفته دفاع مقدس
از موزه صلح تهران گزارش میدهد

نمایش «صلح»
در ویترینهای موزه
صفحه 4

یادداشت
حامد توانگر*
در آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی
اقتصادی که به ریاست رئیسجمهوری و
با حضور سران سه قوه تشکیل شد ،طرح
عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس
انرژی به صورت ارزی به تصویب رسید.
براساس این طرح که با هدف متنوعسازی
روشهای فروش نفت به اجرا درخواهد آمد ،وزارت
نفت با عرضه نفت خام و فرآوردههای نفتی در بورس انرژی ،میتواند
از ظرفیتهای بخش خصوصی بهمنظور دور زدن تحریمها استفاده
کند .اما در این میان سؤال مهم و اساسی این است که در شرایط
کنونی بخش خصوصی توانایی بازاریابی و فروش نفت خام را دارد؟
در دور قبلی تحریمهای فروش نفت خام که از سال 90آغاز شد و تا
سال  94ادامه یافت ،صادرات نفت خام ایران با کاهش بیش از یک
میلیون بشکهای ،به حدود یک سوم تقلیل یافت .بنا به وابستگی باالی
کشور به درآمدهای فروش نفت خام این کاهش در میزان فروش،
مشکالت جدی برای کشور به دنبال داشت .نظر به این امر و اجرایی
شدن دوباره این تحریمها ،ایدههای مختلفی از سوی کارشناسان و
صاحبنظران بهمنظور کاهش اثرات تحریمها بر روی خرید و فروش
نفت مطرح میشود .یکی از این ایدهها ،عرضه نفت خام در بورس نفت
و فروش آن به بخش خصوصی است .موافقان این ایده در تشریح دالیل
خود عواملی را مطرح میسازند که مهمترین آنها را مرور میکنیم.
تعیین قیمت منطقی و بهینه :برخی موافقان این طرح معتقدند
به دلیل شرایط تحریم ،شرکت ملی نفت برای فروش نفت خام
و فرآوردههای خود باید امتیازهایی در قیمت و شرایط خرید برای
مشتریان خود قائل شود اما به این دلیل که مذاکرات فروش نفت
خام محرمانه و برای هر قرارداد بهصورت جداگانه انجام میشود،
قیمتها میتوانند نقطهای به جز قیمت بهینه تعیین شوند .اما در
صورت فروش نفت خام در بورس ،به دالیلی از قبیل شفافیت بازار و
تعدد خریداران ،امکان قرارگیری قیمتها در نقطهای بهینه و منطقی
افزایش مییابد.
جلوگیری از فساد و رانت :روش کنونی قیمتگذاری نفت خام
ایران ،مبتنی بر روشی سنتی و برپایه تجربه و اعتماد به کارشناسان
بخش امور بینالملل شرکت ملی نفت بنا شده است .در این شیوه
فروش ،شفافیت در حداقل ممکن قرار دارد .اهمیت این امر زمانی
دوچندان میشود که با شروع تحریمها ،قیمتگذاری از حالت رسمی
خارج و تخفیفات و امتیازاتی برای مشتریان در نظر گرفته میشود.
در این حالت امکان نظارت به حداقل و امکان وقوع فساد افزایش
مییابد.
عدم امکان رهگیری و شناسایی خریداران :یکی از مشکالت اصلی
فروش نفت ایران در دوران تحریم ،امکان رهگیری باالی محمولههای
نفتی و درنتیجه تحریم شرکتها و افراد بود .به همین رو طرفداران
این ایده بر این نظرند که در صورت عرضه نفت خام ایران در بورس،
اوال به دلیل متعدد بودن و کوچک بودن محمولهها ،توانایی ردگیری
و در نتیجه تحریم افراد درگیر بسیار کاهش مییابد و ثانیا بخش
غیردولتی با استفاده از شبکههای غیررسمی خود در کشورهای دیگر
میتواند نفت را به فروش برساند.
حل مشکل بازگشت پول نفت با سازوکار بورس :شرکت ملی نفت

نقدی بر فروش نفت در بخش خصوصی
در دور قبلی تحریمها و به دلیل تحریمهای بانکی موجود ،مشکالت
بسیاری در دریافت پول نفت خام داشت بهنحویکه میتوان
بیشترین مشکالت را ناشی از عدم امکان دریافت پول نفت فروش
رفته دانست .با توجه به این موضوع ،طرفداران عرضه نفت خام در
بورس معتقدند که در صورت عرضه نفت خام در بورس ،خریداران
مبالغ خرید نفت را به حسابهای داخلی شرکت ملی نفت واریز
خواهند کرد و درنتیجه مشکل دریافت بهای نفت خام به کلی حل
خواهد شد.
به طور کلی نفت خام دو بار در بورس عرضه شده است .در سری
اول «نفت خام از تاریخ  1390/4/22در مجموع هفت نوبت در بورس
نفت عرضه شد که تنها در تاریخ  1390/5/26مورد معامله قرار
گرفت» .در این روز از یک میلیون بشکه نفت خام عرضه شده500 ،
هزار بشکه آن به فروش رسید.
در مرتبه دوم «از  17فروردین ماه  ،1393روزانه  2920بشکه نفت
خام در رینگ داخلی بورس انرژی با شرایطی مانند فروش ریالی،
تحویل نفت در پاالیشگاه تبریز ،قیمتگذاری بر مبنای متوسط قیمت
صادراتی در ماه گذشته به دالر براساس نرخ آزاد و همچنین فروش
داخلی (عدم امکان صادرکردن نفت) عرضه شد .این رویه تا اواسط
تابستان ادامه یافت و مجموعا  66بار عرضه نفت خام انجام شد اما
صرفا  12معامله صورت گرفت ».نهایتا ً در مرداد ماه عرضه نفت در
بورس انرژی بر اساس دستور هیات مدیره شرکت ملی نفت به دلیل
عدم وجود تقاضا در این بورس متوقف شد.
در کنار این دو تجربه ناموفق ،عوامل زیر هم موجب میشوند تا
عرضه نفت در بورس راهکاری کارا بهمنظور غلبه بر تحریمهای فروش
نفت خام نباشد .این عوامل عبارتند از:
تحریم «خرید» نفت ایران :یکی از نکات بسیار مهمی که بعضا مورد
توجه کافی قرار نمیگیرد تحریم خرید نفت ایران است ،این تحریم به این
معنی است که هر شرکت یا فردی که اقدام به خرید نفت ایران کند ،چه
این نفت خام را مستقیما ً از شرکت ملی نفت خریده باشد یا ازشرکتها
و افراد دیگر ،مشمول تحریمها خواهد شد .از همین رو حتی در صورت
عرضه نفت خام در بورس و خرید آن توسط شرکتها و افراد واسطه،
مصرفکنندگان نهایی در معرض اعمال تحریمها خواهند بود و از این رو
تمایلی به خرید نفت خام ایران نخواهند داشت.
امکان شناسایی مبدأ نفت خام :هر نفت خام دارای مجموعهای از
مشخصات مانند درجه  APIو میزان مشخصی از مواد و فلزات محلول
در نفت خام است ،که شناسایی مبدأ نفت خام را امکانپذیر میکند
یعنی حتی در صورت مخلوط کردن نفت خام ایران با نفت خامهای
دیگر ،با انجام آزمایشاتی ساده ،میتوان مبداء نفت خام را دریافت
و همچنین باید توجه داشت از آنجا که هر پاالیشگاه برای یک نوع
خاص نفت خام طراحی میشود ،تغییر این مشخصات به نحو دلخواه
باعث میشود تا نفت خام مغایر با نفت خامهای مصرفی پاالیشگاهها
باشد و از این رو در فروش محمولهها ،مشکالتی ایجاد شود.
محمولههای بزرگ نفت خام :امروزه انتقال نفت خام در
نفتکشهایی صورت میپذیرد که ظرفیتی بین  500هزار بشکه تا
 3میلیون بشکه نفت خام را دارند ،از همین رو عرضه نفت خام
در حجمهای پایینتر از نظر اقتصادی دارای توجیه نخواهد بود .در
صورتی که نفت خام در حجمهای 500هزار بشکه یا بیشتر عرضه
شود ،به دلیل ارزش باالی محمولهها ،شرکتهای خصوصی داخلی

توانایی خرید نقدی و یا پذیرش ریسکهای فروش محموله را نخواهند
داشت.
قیمت جهانی نفت خام :قیمتگذاری نفت خام در بازارهای جهانی
و براساس اصول پذیرفتهشده انجام میشود .قیمت فروش نفت خام
ایران نیز براساس همین معیارها و بدون تخفیف انجام میپذیرد.
در صورت عرضه نفت خام در بورس ،شرکت ملی نفت مجبور
است بهمنظور سودآور شدن معامله برای خریداران ،نفت خام را با
تخفیف به فروش برساند که این امر هم در تضاد با منافع ملی است
و هم موجب میشود تا سایر خریداران نفت خام ایران نیز خواستار
تخفیفی به همان میزان و یا بیشتر بر روی قیمت نفت خام خود
شوند که این امر در بلند مدت میتواند موجب فاصله گرفتن قیمت
نفت خام ایران از معیارهای جهانی شود که ضررهای جبران ناپذیری
را برای ایران در پی خواهد داشت.
نیاز به برند معتبر :هر پاالیشگاه نفت خام ،برای یک نوع خاص از
نفت خام طراحی و برنامهریزی شده است و در صورت تغییر در هر یک
از ویژگیهای نفت خام مصرفی ،پاالیشگاه با ضرر مالی روبهرو خواهد
شد .از این رو پاالیشگاههای نفت خام تمایل دارند تا نفت خام خود را از
برندهایی تهیه کنند که هم در عرصه بینالمللی دارای سابقه بوده و هم
در انجام تعهدات خود دارای حسن شهرت باشند .متاسفانه در ایران ،به
جز شرکت ملی نفت و شرکت نیکو ،هیچ شرکت یا فرد دیگری در سطح
بینالمللی از این اعتبار برخوردار نیست.
عدم توانایی در تریدر نفت خام :در بازار نفت خام عالوه بر
شرکتهای ملی نفت ( )NOCو شرکتهای بینالمللی نفتی (،)IOC
تعدادی شرکت دیگر نیز به عرضه نفت خام مشغول هستند که
اصطالحا ً تریدر نامیده میشوند .این شرکتها با دارا بودن امکاناتی از
قبیل کشتیهای نفتکش جهت حمل نفت خام ،مخازن ذخیرهسازی
نفت خام و حضور در بازارهای مشتقات نفتی ،به عنوان واسطهای
بین فروشندگان و عرضهکنندگان نفت خام عمل میکنند و از این
طریق با ایجاد ارزش افزوده برای خود سود کسب میکنند .اما در
ایران هیچ شرکت یا فردی قادر به انجام این عملیات برای نفت خام
نیست و به همین دلیل یا باید شرکت ملی نفت ،نفت عرضهشده را
با تخفیف به فروش برساند که این امر مخالف منافع ملی است و یا
در صورت عدم تخفیف در بهای نفت خام عرضهشده ،فرد خریدار از
هیچ انگیزهای برای خرید نفت برخوردار نخواهد بود.
مجموع عواملی که ذکر شدند ،باعث میشود تا حتی در صورت رفع
مشکالت کنونی عرضه نفت خام در بورس ،این ایده نتواند به عنوان
راهحلی کارا مورد استفاده قرار گیرد.
نکته مهم در مواجهه با تحریمها ،هزینههای اعمال آن است به
نحوی که این هزینهها موجب شدهاند تا تحریمها هم به صورت
گامبهگام تصویب و اجرا شوند و هم در حوزههایی وضع شوند که
کمترین هزینه را برای ایاالت متحده و سایر متحدانش داشته باشد.
به همین دلیل ،بهمنظور کارا بودن راهحلهای کاهش اثرات تحریم
باید به سراغ ایدههایی برویم که هزینههای تحریم این ایدهها قابل
توجه باشد .از همین رو عرضه نفت خام در بورس نمیتواند گرهای
از مشکالت کشور در فروش نفت خام حل کند و تنها موجب اتالف
منابع کشور در این زمان حساس خواهد شد.
*پژوهشگر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری دانشگاه
شریف
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