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مدیر گروه مطالعات انرژی وین در گفت وگو با ایلنا:

صادرات نفت ایران به زیر یک 
میلیون بشکه نمی رود

مدیر گــروه مطالعات انــرژی وین گفت: 
چین، هند، کره جنوبــی، ژاپن و حتی ترکیه، 
متوجه منافع بلند مدت خود هستند و آینده 
سیاست های توسعه پایدار خود را به طور کامل 
با اهداف سیاسی و اســتراتژیک امریکا، جمع 

نمی بندند.
فریدون برکشلی در گفت وگو با ایلنا، با اشاره 
به لغو معافیت های نفتی ایران، افزود: مقامات 
آمریکا گفته اند این تصمیم در راستای اعمال 
فشــار حداکثری بر جمهوری اسالمی ایران 
گرفته شده است. اما باید گفت تصمیم آمریکا 
چنان شتاب زده و عجوالنه اتخاذ شده که عمال 
هیچ یک از دســت اندرکاران بــازار، آمادگی 

چنین اقدامی را ندارند.
مدیر گروه مطالعات انرژی وین تصریح کرد:  
عربستان که قرار است وزن اصلی این افزایش 
تولید را عهده دار شــود به روســیه و سازمان 
اوپک تعهد داده تولید خــود را جهت تعادل 
بازار جهانی نفت کاهش دهد و تا به امروز هم 
خویشتن داری قابل مالحظه ای از خود نشان 
داده است. سازمان اوپک از اول ژانویه ۲۰۱۹ 
که کاهش جمعی ۱.۲ میلیون بشــکه در روز 
را پذیرفته هم کامال مســئوالنه عمل کرده و 
در نتیجه قیمت جهانی نفت که می رفت تا به 
سطوح زیر ۳۰ دالر در بشکه سقوط کند، اینک 
در حد ۷۰ دالر در بشکه ثبات پیدا کرده است. 
وی گفت: ترامپ بارها اوپک را تهدید کرده 
و هم اکنون درصدد اقامه دعوی در دادگاه های 
آمریکا علیه سازمان اوپک است. در همین حال 
از اوپک می خواهد تا به طور جمعی تولید خود 
را به منظور جبران غیبت نفــت ایران از بازار، 

افزایش دهند. 
به این ترتیب تولیدکنندگان هم برای ثبات 
بازار تولید کرده اند و از ســوی دیگر باید تولید 
خود را در راستای اراده آمریکا افزایش دهند. 
از سوی دیگر، آمریکا در حال برداشت از ذخایر 
اســتراتژیک خود اســت تا از یک وارد کننده 
خالص به یک صادر کننده تبدیل شود که این 
امر به کاهش قیمت نفــت کمک می کند ولی 
در یک فاز زمانی بعدی مجددا برای پر کردن 
ذخایر باید دست از صادرات بردارد و قیمت باال 

خواهد رفت. 

عربستان هم در یک سو تعهد کاهش تولید 
و در سوی دیگر تعهد افزایش دارد.

برکشــلی ادامــه داد: در ایــن میــان 
مصرف کنندگان نفــت که عمدتا آســیایی 
هستند و نیاز شــتابان به مصرف نفت دارند، 
اینک توسعه خود را در گروگان سیاست های 
انرژی آمریکا می بینند. آمریکا، گلوگاه انرژی 
جهان را در قبضه خود می بیند و سیاست های 
خود را همانند دهه هــای ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ بعد 
از جنگ دوم جهانی به دنیــا دیکته می کند. 
دنیای کنونی شاهد عصر تازه ای از نفت بیداری 
است. اما این بار مصرف کنندگان قدرتمندانه 
وارد کارزار بازار بین المللی نفت می شــوند. 
چین، هند، کره جنوبــی، ژاپن و حتی ترکیه، 
متوجه منافع بلند مدت خود هستند و آینده 
سیاست های توسعه پایدار خود را به طور کامل 
با اهداف سیاسی و اســتراتژیک امریکا، جمع 

نمی بندند.
مدیــر اســبق امــور اوپــک وزارت نفت 
تاکید کرد: من فکر نمی کنــم صادرات نفت 
ایران در هیــچ مقطعی به زیر یــک میلیون 
بشــکه در روز کاهش پیدا کند.  همانطور که 
مســئولین اقتصادی کشــور بیــان کرده اند 
دوران ســختی در پیش خواهد بود. چالش ها 
 ســنگین هســتند ولی فرصت های مناسبی 

هم فراهم می آیند.
وی در ادامه یادآور شــد: به هرحال آمریکا 
نمی توانست زمانی بدتر از حاال را برای اعمال 
سیاست به صفر رسانیدن صادرات نفت ایران 

پیدا کند. 
شــرایط ونزوئال، لیبی، ســودان و الجزایر 
هر کدام تهدیدات مهمی برای بازار هســتند. 
پرزیدنــت ترامپ هیــچ یــک از وعده های 
انتخاباتی خود را عملی نکرده و حاال در آستانه 
۲۰۲۰ می خواهد نمایشــی از قــدرت را ارائه 

دهد.

گفت وگوی اقتصادی
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محمود نوروزیه

بررسی رفتار بازارساز و بازار آزاد بعد 
از تحریم همه جانبه نفتی از سوی آمریکا 
نشان می دهد که پس از کلوزبازار رسمی 
طی دو روز آخر هفته گذشته و بعد از عدم 
واکنش بازار ارز به شوک نفتی در آخرین 
روز هفته با حمله سفت بازان، قیمت دالر 
در بازار آزاد به کانال های باالتر وارد شد، 
اما فقط یک بار بازارساز را مجبور کرد که 
دالر خود را در صرافی های بانکی در روز 

پنجشنبه افزایش دهد.
اما انفعال بازارساز در ابتدای هفته 
جاری باعث شد که کشــش بازار آزاد 
حتی در میانه روز هم کانال های باالتر 
را تجربه کند به نحوی که آربیتاژ قیمتی 
به بیش از ۴۰۰ تومان رسید و تا جایی 
پیش رفت که همچنان بازار ارز و سکه به 
گمانه زنی های مثبت سیاسی توجهی 
نشــان نداده و حرکت افزایشی خود را 

ادامه دادند. 
براین اساس روز گذشته صرافی های 
بانکی نرخ خود را با ۳۰۰ تومان افزایش، 
با رقم ۱۴ هزار و ۱۵۰ تومان باز کردند 
تا فاصلــه آربیتراژی خود با بــازار آزاد 
را به حداقل ۱۰۰ تومان برســانند. از 
سوی دیگر حمایت بازارآزاد شرایطی 
را فراهم نکرد که نرخ هــا در این بازار با 
وجود استراتژی بازارساز، به کانال های 
پایین تر ریزش کند، ضمن اینکه تقاضا 
در مقابــل صرافی ها نیــز متراکم تر از 

روزهای قبل بود.
این در حالی است که فعاالن بازار ارز 
و معامله گران انتظار داشتند با توجه به 
اخبار مثبتی که روز جمعه در کانال های 
خبری معامله گران منتشــر می شد،  
قیمت دالر و سکه در روز ابتدایی هفته 
رویه کاهشــی به خود بگیرد، اما روند 
بازار این را نشان نداد. از جمله خبرهای 

تاثیرگذار در این بــازار تحلیل روزنامه 
نیویوک تایمز پیرامون پیشنهاد وزیر 
امور خارجه ایران برای مبادله زندانیان با 
آمریکا بود. همچنین رسیدن به سطوح 
مقاومتی دیگر عامل انتظاری کاهنده در 
میان معامله گران بود. ولی پس از اینکه 
جهت انتظارها با اولین سیگنال افزایشی 
به بازار داخلی از هرات افغانستان تغییر 
کرد، دومین سیگنال افزایشی بیرونی 
نیز از دبی رســید؛ تا حرکت بازار ارز به 
سوی افزایش قیمت را توجیه پذیر سازد. 
فعاالن بازار می گویند که بازار حواله 
درهم به دلیــل برخی محدودیت های 
ایجاد شــده برای شــماری از صرافان 
ایرانی در دبی بــا افزایش قیمت مواجه 
شــده که با در نظر گرفتن این نکته که 
نرخ حواله درهم و دالر با یکدیگر رابطه 
بسیار نزدیک و مستقیمی دارند، بر این 
اصل به طور سنتی افزایش یکی منجر به 

رشد دیگری شده است.
در این زمینه نوسان گیران روز شنبه 
قصد داشتند پیش از مصاحبه وزیر امور 
خارجه ایران با فاکس نیوز قیمت ها را باال 
ببرند و متعاقب آن در صورت واکنش 
مثبت ترامــپ در موقعیت فروش قرار 
بگیرند؛ اما سکوت ترامپ موجب شد 

بازار سردرگم بماند. 
پیش از این هر زمان که نوسان گیران 
احساس می کردند بازارساز به یک سطح 
خاص قیمتی واکنش نشــان می دهد 
و ســعی دارد که قیمت ها را در زیر آن 
سطح نگه دارد، تالش های نوسانی شان 
را بیشــتر می کردند تا اقدام بازارساز به 
حاشیه رود، اما بازارساز معموال از طریق 
بازی با قیمت ها، بــازار آزاد را مدیریت 

می کند.
اکنون بازار با دریافت اخبار متناقض 
در بهت و انفعال همچنان تحت تسلط 
بازارســاز در چارچوب کنترل شده با 

نوســان کم جلو می رود و قصد ندارد 
تالطم های ماه های آغازین سال گذشته 

را دوباره تجربه کند.
رفع التهاب بازار ارز 

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی در آخرین پست اینستاگرامی 
خود تاکید کرده است که توهم ملتهب 
شــدن و برهم خوردن بازار ارز که مدام 
از آن صحبت می شود را با مدیریت رفع 
کرده ایم. صفر کردن صادرات نفت ایران 
توهم اســت، ولی هر مقدار کاهش در 
صادرات نفت و معادل ریالی درآمد دولت 
باید به فوریــت از طریق صرفه جویی و 
کاهش هزینه ها یا جبران آن از طریق 
سایر درآمدها و یارانه های پنهان جبران 

شود.
رئیس کل بانک مرکزی در این پست 
با تاکید بر این نکته که صادرات غیرنفتی 
باید بیش از گذشته تشویق شود، تصریح 
کرد که بانک مرکزی سیاســت های 
ارزی خود را در راستای تشویق بیشتر 
صادرکنندگان به برگرداندن ارز خود 
به چرخه اقتصاد کشور  تدوین خواهد 
کرد. براین اساس از آنجا که امسال سالی 
سرنوشت ساز است، باید سیاست های 
اقتصادی و نحوه اداره کشــور بر اساس 
اداره مطلوب این جنــگ اقتصادی و 
کاهش فشار به مردم طراحی و اجرا شود 
و همه باید دولت را در نیل به موفقیت 

یاری کنند.
برنامه های ویژه بازارساز 

راه انــدازی بازار متشــکل ارزی از 
فاندهای مهم پیش رو در رویکرد تغییر 
سیاست بانک مرکزی است که به نظر 
می رسد بازارســاز برنامه ویژه ای برای 
آن پیش بینی کرده، اما همچنان چراغ 

خاموش در حال اجرای آن است. 
بازار متشکل ارزی در صورت اجرای 
کامل می تواند یک اتاق شیشه ای برای 

مکانیزم تعیین نرخ ارز باشد. بازاری که 
قرار است دست سودجویان را قطع کند 
و به افراد برای معامــالت قانونی اجازه 
چانه زنی بدهد، امــا نه به عنوان دالل یا 
سودجوی بازار رسمی ارز بلکه در قالب 

فعال کارگزار و صرافی مجاز. 
طبق مکانیــزم این بــازار از طریق 
مدیریت بانک مرکزی، فرابورس ایران، 
صرافی های مجــاز و بانک های عامل 
گرداننده هم برای خریــد و فروش ارز 
مورد نیاز خود وارد این اتاق شیشه ای 
می شــوند. در واقع بازار متشکل ارزی 
عمدتا برای مبادالت اســکناس ارز در 

حجم باال بین صرافی ها و بانک ها است.
بررسی ها نشان می دهد  که این بازار 
هدفگذاری را اول به سمت خروج رانت 
تهیه ارز و باند تخصیص ارزها قرار داده 
است. یکی از مهم ترین اهداف راه اندازی 
بازار متشکل ارزی تبدیل شدن آن به 
مرجعی برای کشف نرخ و نرخ گذاری 
است به گونه ای که  بانک مرکزی  مرجع 
تعیین نرخ ارز در کشور شــود. به این 
ترتیب نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا 
تعیین  و امکان مداخله در نرخ گذاری از 
جانب کشورهایی نظیر دبی، سلیمانیه 

و عراق  وجود نخواهد داشت.

به گفته مســئوالن، این بازار برای 
حذف هیــچ بازیگری ایجاد نشــده و 
صرافی های مجاز، صرافی های بانکی و 
بانک ها در این بازار به صورت قانونمند 
فعالیت خواهند کرد. یکی از مهم ترین 
اهداف راه اندازی بازار متشــکل ارزی 
تبدیل شدن آن به مرجعی برای کشف 
نرخ و نرخ گذاری است و سیاست گذاران 
امیدوارند این بازار نگاه هــا را از دوبی، 
هرات و ســلیمانیه به ســمت تهران 
بازگرداند و ســاختمان بانک مرکزی 
در خیابان فردوســی تهــران مرجع 
تعیین نرخ ارز در کشــور شود. دراصل 
اگر ســازو کار این بازار به خوبی انجام 
شود، می تواند اهداف بانک مرکزی در 
کوتاه کردن دست واسطه گران بازار ارز 
و جلوگیری از شوک های ارزی را محقق 
سازد و باعث شــود تا نرخ ارز بر اساس 
عرضه و تقاضا تعیین شــود و نوســان 

قیمتی را مهار کند.

ترفند بانک مرکزی برای کنترل 
بازار ارز بدون تزریق دالر

تدابیــر بازارســاز در ماه های اخیر 
ســفته بازان در بازار نقد دوبی را ناکام 
گذاشت و تا جایی پیش رفت که حتی 
منفی ترین خبر تحریمی آمریکایی ها 
نیز در عمل خنثی شد. به عبارت دیگر 
میزان افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر 
نسبت به شــوک خبری تحریم نفتی، 

بسیار اندک بود. 
خبر فاندامنتال که همان عدم تایید 
معافیت های نفتی و یا هدف آمریکایی ها 
در »صفر شدن فروش نفت ایران« در 
حالی منتشر شــد که برخالف تصور 
اثرقابل توجهی بر بازار ارز ایران نداشت. 
این امر در حالی قابل توجه اســت که 
بازارساز بدون آنکه نیازی به تزریق ارز 
در تهران داشته باشــد، شوک منفی 
آخرین حربه آمریکایی ها را کنترل کرد 
زیرا کنترل بازار نقد را در دست داشت و 
با تقویت منابع بانک شرایط را به گونه ای 
هدایت کرد که سفته بازان دوبی با وجود 
انتشار خبر شوک تحریم نفتی وارد این 
بازار نشدند. در واقع تقویت منابع درهم 
بانک مرکزی در دو ماه گذشته موجب 
شد که ســفته بازان بازار دوبی نتوانند 

بازارساز را به چالش بکشند.
شوک بازار ارز گذراست

در آخرین روز هفته گذشته با توجه به 
نوسان اندک بازار ارز در واکنش به شوک 
خبری تحریم نفتی، عضو هیات رئیسه 
کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد: 
»دالالن به دنبال ایجاد فضای روانی در 
بازار ارز هســتند و اگر دولت مدیریت 
صحیح منابع ارزی را انجام دهد، کشور 
می تواند شــوک گذرای فعلی را پشت 

سر بگذارد« 
سیدتقی کبیری با اشاره به تصمیم 
جدید ترامــپ مبنی بر عــدم تمدید 
معافیت های نفتی ایــران و تاثیر آن بر 
بازار ارز، گفت: آمریکایی ها از قبل اعالم 
کرده بودند که از اردیبهشــت ماه که 

زمان معافیت خرید چند کشور به پایان 
می رســد دیگر این معافیت را تمدید 
نمی کنند، لذا ایــن موضوع نمی تواند 
تاثیر افزایشی در بازار ارز بر جای بگذارد.

وی با بیان اینکه دولت در مدیریت 
منابــع ارزی مشــکل دارد، ادامه داد:  
زمانی که رسما اعالم می شــود از ۴۰ 
میلیارد دالر صادرات 8 میلیارد دالر آن 
به کشور بازگشته یعنی سوء مدیریت و 
این موضوع در بازار اثر می گذارد، چراکه 
بازار ارز براساس عرضه و تقاضا کنترل 
می شود. نوســانات روزهای اخیر نرخ 
ارز نیز به دلیل شــوکی بوده که دالالن 

وارد کرده اند. 
 بازار ارز جذابیتی 

برای سفته بازان ندارد
کارشناســان معتقدنــد رویکرد 
سیاســتی بانک مرکزی در بازارسازی 
موجــب از بیــن بــردن جذابیــت 
ســرمایه گذاری در بازار ارز شــده که 
تداوم این امر خروج ســفته بازان را به 
دنبال خواهد داشــت. سال گذشته به 
دنبال نوسانات شدید در بازار ارز، ایجاد 
تحریم های جدید و خــروج آمریکا از 
برجــام، موج های تقاضا بــرای خرید 
طال و ارز بــه منظور ســرمایه گذاری 
شدت پیدا کرد و این امر موجب شد تا 
میزان قابل توجهی ارز و طال در خانه ها 

محبوس شود.
اما از آنجا که ثبات نرخ ارز از مهم ترین 
برنامه های سیاستی بانک مرکزی است 
با تثبیت نرخ دالر در کانال ۱۲ تا ۱۴ هزار 
تومان و ایجاد ارامــش در بازار، خروج 
ســفته بازان از این بازار در دستور کار 
قرار گرفت تا پس از آن با افزایش ثبات، 

تعدیل نرخ ارز نیز رقم بخورد.
ورود اسکناس های تقلبی 

500یورویی به بازار ارز
برخی گزارش ها از کانال های صرافی 
حاکی از ورود اسکناس های تقلبی ۵۰۰ 
یورویی به بازار ارز اســت. این کانال ها 
پیشــنهاد داده اند که از دستگاه های 
سورتر پیشرفته برای شمارش و اصالت 

اسکناس ها استفاده شود.
این در حالی است که سال گذشته 
اتحادیه اروپا با انتشــار اسکناس های 
جدید یورو با ضریب امنیتی باال توانست 
گردش اسکناس های جعلی را در سطح 

وسیعی کنترل کند. 

حرکت بازارساز برای گشایش بازار متشکل ارزی چراغ خاموش است

بی توجهی دالر به اخبار سیاسی!

نوسان گیران روز شنبه 
قصد داشتند پیش از 

مصاحبه وزیرامورخارجه 
ایران با فاکس نیوز قیمت ها 
را باال ببرند و متعاقب آن در 

صورت واکنش مثبت ترامپ 
در موقعیت فروش قرار 

بگیرند، اما سکوت ترامپ 
موجب شد بازار سردرگم 

بماند 

تدابیر بازارساز در ماه های 
اخیر سفته بازان در بازار 

نقد دوبی را ناکام گذاشت و 
تا جایی پیش رفت که حتی 

منفی ترین خبر تحریمی 
آمریکایی ها نیز در عمل 

خنثی شد. به عبارت دیگر 
میزان افزایش نرخ ارز در 

روزهای اخیر نسبت به 
شوک خبری تحریم نفتی، 

بسیار اندک بود 

خبر

بانک مرکزی اعالم کرد که بانک ها در صورت 
کافی نبودن موجودی حساب، مکلف به پرداخت 
وجه چک از محل موجودی سایر حساب های 
صاحب حساب و مسدودسازی تمامی حساب 

و کارت های بانکی به میزان مبلغ چک هستند.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در بخشنامه ای 
به مدیران عامل شــبکه بانکــی پیرو تصویب 
قانون اصــالح چک با مصوبه مجلس شــورای 
اسالمی، تغییرات و اصالحاتی را با توجه به تاکید 
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه 
با پولشویی ابالغ کرد که اصالحات جدید باید 
در سامانه های داخلی بانک های کشور لحاظ و 

عملیاتی شود.
بر این اساس، طبق مفاد قانون جدید چک و 

دستورالعمل حساب جاری که بانک مرکزی به 
شبکه بانکی اعالم کرده، در صورت کافی نبودن 
موجودی حســاب صادرکننده چک، بانک ها 
مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی 
سایر حســاب های صاحب حســاب به ترتیب 
اولویت از حساب جاری، حساب قرض الحسنه 
پس انداز، حساب ســرمایه گذاری کوتاه مدت 
و حساب سرمایه گذاری بلندمدت و همچنین 
مسدود کردن کلیه حساب ها و کارت های بانکی 
و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ 

چک هستند.
در زمینه عملیاتی کردن مفاد جدید قانون 
چک به منظور مسدودی حســاب در صورت 
کافی نبودن موجودی حساب، تاکید شده که 

باید مشخصات صادرکنندگان چک برگشتی از 
سوی بانک مرکزی جهت شناسایی حساب های 
ایشان و انسداد مبالغ چک های برگشتی از طریق 
بستر سامانه کاشف انجام شود که پس از اعمال 

تغییرات الزم اعالم خواهد شد.
فرآیند رفع اثر از چک های برگشتی

بانک مرکزی در خصوص رفع سوءاثر از چک 
برگشــتی نیز اعالم کرده که در صورت واریزی 
کسری مبلغ چک، بانک مکلف خواهد بود نسبت 
به رفع اثر از چک های برگشــتی به درخواست 
صادر کننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را 
حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده 
چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محال 
علیه مسدود کند و ظرف مدت ســه روز واریز 

مبلغ را به شیوه قابل اســتناد به اطالع دارنده 
چک برساند.

همچنین در صورت ارائه هر یک از مدارک 
موضوع بندهای ب، ج، د، ه یا شمول بند و، پیش 
از یک سال از تاریخ انســداد مبلغ چک، باید از 

مبلغ مسدود شده رفع انسداد شود.
بر اساس این بخشــنامه، هرگاه وجه چک 
به علتی از علل منــدرج در مــاده ۳ پرداخت 

نشــود، بانک مکلف است بنا 
به درخواست دارنده چک 

فوراً غیــر قابل پرداخت 
بــودن آن را در 
سامانه یکپارچه 
بانک مرکزی ثبت 
کند و با دریافت کد 

رهگیری و درج آن 
در گواهینامــه ای که 

مشخصات چک و هویت 

و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد 
علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را 

امضا و مهر به متقاضی تسلیم کند.
الزم به ذکر اســت که به گواهینامه فاقد کد 
رهگیری و فاقد ُمهر شخص حقوقی در مراجع 

قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

طبق بخشنامه جدید

پرداخت وجه چک از دیگر حساب ها امکان پذیر شد


