
معاون هماهنگ�ي توزيع توانير گف�ت: افزايش 
۱۶درص�دي تعرف�ه پرمصرف ه�ا ب�ه حس�اب 
جداگان�ه اي واري�ز ش�ده و ص�رف طرح ه�اي 
كاهش تلفات و بهينه س�ازي مصرف مي ش�ود. 
به گزارش مهر، پس از تالش هاي بسياري كه از سوي 
جوامع دانشگاهي متخصص و همچنين ورود وزارت 
نيرو به گود تغيير تعرفه هاي برق، روزهاي پاياني سال 
۹۷ هيئت وزيران با طرحي كه براساس آن تعرفه هاي 
برق و البته آب به صورت پلكاني اصالح شده افزايش 
مي يابد، موافقت كرد. پيش از اين نيز تعرفه هاي برق 
به صورت پلكاني بود، اما ايرادهاي زيادي به اين روش 
وارد بود كه محوري ترين آن عدم توازن در پرداخت 
تعرفه اقشار كم درآمد و كم مصرف با اقشار پردرآمد 
و پرمصرف بود. به عبارتي ديگ��ر اختالف پرداخت 
تعرفه ب��راي دهك هاي پايين ب��ا دهك هاي باال كه 
پرمصرف ترين اقشار هس��تند، اندك بود. در نتيجه 
هدف بازدارندگي از مصرف باال و مديريت مصرف برق 
محقق نمي ش��د. با توجه به خاموشي هاي گسترده 
سال گذش��ته كه دليل عمده آن پايين آمدن سطح 
آب پشت مخازن س��دهاي برق آبي بود، موجب شد 
تا مسئوالن و متخصصان حوزه به طور جدي آستين 
باال زده و اين روند مصرف را مورد بازبيني قرار دهند. 
در نتيجه اين تالش ها، چند روز پيش شركت توانير 
تعرفه برق در سال ۹۸ را اعالم كرد. در اين اطالعيه 
آمده است: هيئت وزيران تصويب كرده است كه بهاي 
آب شرب و برق از ابتداي ارديبهشت سال ۱۳۹۸ به 
ميزان ۷ درصد افزايش يابد. براساس اين مصوبه، برق 
براي كم مصرف ها ۷ درص��د و براي پرمصرف ها ۲۳ 
درصد افزايش خواهد يافت. كارشناسان پيش بيني 

مي كنند كه با اعمال اين تغييرات ميزان مصرف پر 
مصرف ها كاهش يابد. 

 ۱۶ درصد سود تعرفه اي به نفع كم مصرف ها
محمودرضا حقي فام، معاون هماهنگي توزيع شركت 
مادر تخصصي تواني��ر در گفت وگو ب��ا مهر، ضمن 
اشاره به اينكه ۷درصد افزايش نرخ تعرفه براي همه 
مصرف كنندگان برق است، گفت: پرمصرف ها عالوه 
بر ۷ درصد، ۱۶ درصد نيز بيشتر تعرفه مي پردازند كه 
در مجموع مي توان گفت پرمصرف ها ۲۳ درصد تعرفه 
برق مي پردازند كه اين ارقام با بررسي و مطالعه دقيق 

و همه  جانبه اي اعالم شده است. 
وي با بيان اينكه اين افزايش تعرفه از ارديبهش��ت 

س��ال جاري آغاز مي ش��ود، ادامه داد: اعمال تعرفه 
۲۳ درصد پرمصرف ها از ابتداي خردادماه سال ۹۸ 
انجام مي ش��ود. البته بايد توجه داش��ت كه اين ۱۶ 
درصد تعرفه بيش��تري ك��ه از پرمصرف ها دريافت 
مي ش��ود به حس��ابي جداگانه انتقال مي يابد.  اين 
مقام مس��ئول افزود: ق��رار اس��ت ۱۶ درصد تعرفه 
بيشتري كه از مشتركان پرمصرف دريافت مي شود 
صرف بهينه سازي بخش هاي مختلف صنعت برق و 

همچنين كاهش تلفات شود. 
 هدف كاهش تلفات

حقي فام ميزان تلف��ات برق در س��ال ۹۷ را حدود 
۱0/۱۷ت��ا ۱0/۲ درصد اعالم كرد و اظهار داش��ت: 

هدفگذاري م��ا براي س��ال ۹۷ رس��يدن به رقمي 
حدود۹/۹ درصد در تلفات برق بود، اين در حاليست 
كه به دليل محدوديت هاي مالي كه طي دو س��ال 
گذشته با آن دست و پنجه نرم كرديم، نتوانستيم اين 
هدف را محقق كنيم. از سويي ديگر براي سال جاري 
نيز رقم ۹/5 درصد را براي تلف��ات برق هدفگذاري 
كرديم كه به نظر مي رسد با توجه به سيالب هاي پيش 
آمده اخير امكان رس��يدن به هدف مذكور براحتي 
فراهم نباشد. نكته ديگر اينكه كاهش تلفات از ارقام 
باال به پايين ب��ه راحتي انجام مي ش��ود، اما كاهش 
تلفات در مقياس موردنظر ما كه زير ۱0 درصد است، 

امر دشواري است. 
 شبكه توزيع برق عراق بازمهندسي مي شود

معاون هماهنگي توزيع شركت مادر تخصصي توانير 
در پاسخ به اينكه جزئيات قراردادي كه با صنعت برق 
عراق به امضا رسيده اس��ت، چيست، توضيح داد: به 
دليل شرايط تحريمي كه عليه كش��ور وجود دارد و 
دشمنان ما را براي آسيب رساندن به كشور هوشيار 
مي كند، امكان انتشار جزئيات و محتويات اين قرارداد 
وجود ندارد، اما به طور كلي طي س��ند راهبردي كه 
بين ايران و عراق امضا ش��د قرار است ايران عالوه بر 
صادرات برق به صادرات خدمات فني – مهندس��ي 
نيز بپردازد.  وي با تأكيد بر اينكه بخش قابل توجهي 
از مطالبات خود را كه س��ال ها مانده ب��ود را از عراق 
گرفتيم، تصريح كرد: ايران بر اساس اين قرارداد قرار 
است عالوه بر س��اخت نيروگاه، بازسازي و نوسازي 
شبكه توزيع برق عراق را كه آسيب جدي ديده است، 
در دستور كار قرار دهد تا به اين طريق ميزان تلفات 

برق عراق كه رقم بااليي است، كاهش يابد.

در بازارها كه سرك مي كشي ديگر آن رنگ و تنوع 
كاالهاي خارجي  را در مغازه ها، سوپرماركت ها  يا 
حتي داروخانه ها نمي بيني، بلكه كاالهاي ايراني 
را مي بيني كه ب�ا بس�ته بندي هاي جديد و زيبا 
چيده شده اند. بازار كفش هم همين وضع است، 
كاالهاي باكيفيتي را با قيمت ه�اي متعارف )در 
قياس با برند هاي خارج�ي( مي بيني كه تا پيش 
از اين كمتر در قفسه ها ديده مي شد، اما آيا اين 
وضعيت تهديدي براي اقتصاد است يا فرصت؟  
آيا با ايده هاي ظاهري مانند تفكيك دو وزارتخانه 
و حذف چهار صفر مي توان رونق توليد ايجاد كرد؟

اگرچه كاه��ش واردات كاالي لوك��س و رجعت به 
كاالي ايراني چندان به م��ذاق »برندبازان« خوش 
نيامده است، اما مي تواند نويدبخش توليدكنندگان 
داخلي باش��د و تحريم ها را به فرصت تبديل كند و 
با يك نظارت منصفانه شرايط سخت تحريم را هم 
براي مردم آسان تر كند. همانطور كه بارش هاي چند 
ماه اخير به رغم خسارت هاي تحميلي به عده اي از 
هموطنان، اميد دهنده به برخي كشاورزان است كه: 

» ايران تا سه سال از بحران آب فاصله گرفت«
برخي مسئوالن مي گويند دغدغه براي آب شرب در 
مكان هايي كه از آب هاي سطحي استفاده مي كنند، 
حداقل يك س��ال و در برخي مناطق دو تا سه سال 

برطرف شده و پيش بيني مي شود كه مشكلي از اين 
بابت وجود نخواهد داشت، هر چند كه اين مسئله 
به معناي جبران منابع آب زيرزميني نيست. با اين 
حال آيا مي توان بارندگي هاي امسال را بهانه اي براي 
رها سازي آبخيزداري كشور كرد و همچنان به روش 

سنتي كشت كرد ؟ پاسخ بدون شك خير است!
 نگراني از وضعيت متزلزل 

يك خريدار پوشاك در گفت وگو با »جوان« مي گويد: 
حقيقتاً پيراهن هايي كه من امروز براي خريد ديدم 
اگر همه چيز آنها ايراني بود، اما كيفيتشان در قياس 
با نمونه هاي خارجي بس��يار خ��وب و قيمت ها هم 

بد نبود. 
فروشنده برند ايراني پوشاك در بلوار كشاورز نيز به 
خبرنگار ما گفت: شلوار هاي جين، كتان و بسياري 
از پيراهن ها و تي شرت هاي داخلي به لحاظ كيفيت 
جنس و دوخت هيچ كمبودي در مقابله با برندهاي 
خارجي ندارند، اما اكنون اين فرصت فراهم شده كه 
با نيروي ارزان داخل كشور رقابت پذير تر از گذشته 
باشيم. وي در عين حال گفت: نگراني توليدكنندگان 
داخلي اين است كه وضعيت بازارها هيچگاه باثبات 
نبوده و حتي در اين شرايط هم هر آن ممكن است 
توافقي از سوي دولت صورت بگيرد كه مثاًل در ازاي 

صادرات چند بشكه نفت بايد پوشاك وارد شود. 

 فرصت ورود توليدكنندگان داخلي به صنايع 
آرايشي و بهداشتي 

 مس��ئول فني داروخانه نيز درباره كاهش كاالهاي 
وارداتي مي گويد: در بخش آرايش��ي و بهداش��تي 
واردات كااله��ا بس��يار كم ش��ده، اما ب��ه جاي آن 
توليدكنندگان داخلي با محصوالت جديد جاي آنها 

را در قفسه ها گرفته اند. 
وي در پاسخ به اينكه چگونه بايد از توليدكنندگان 
و توليد داخلي حمايت كرد، مي گويد: بس��ياري از 
كاالهاي آرايشي و بهداشتي را به دليل گراني ناشي 
از افزايش قيمت ارز و كاهش توان خريد ما خودمان 
سفارش نمي دهيم، ولي هنوز مردم با برخي كاالهاي 
ايراني با ترديد برخورد مي كنند كه به نظر مي رسد 
بايد در اين باره اعتماد س��ازي واقعي شود، نه اينكه 
تبليغات مكرر و دروغ براي فروش را در حوزه كاالهاي 

آرايشي و بهداشتي در دستور كار قرار داد. 
 اين مسئول داروخانه همچنين از ورود برخي برندها 
به بازارهاي نو مانند اس��پري هاي بدن اشاره كرد و 
گفت: برخي توليدكنندگان داخلي با هوش��مندي 
سعي در ورود به بازار كاالهايي هستند كه تا پيش از 
اين در اختيار خارجي ها بوده و تا حدودي هم موفق 
شده اند.  يك فروشنده كفش در خيابان فاطمي كه 
زماني برند معروفي ب��ود، مي گويد: اين برند اكنون 

فروشنده محصوالت توليدكنندگان متعدد است و 
همانطور كه مي بينيد كيفيت برخي كفش ها در حد 
برندهاي معروف جهان است چه در حوزه كفش هاي 
ورزشي و اسپورت و چه در حوزه كفش هاي رسمي 

و تمام چرم !
وي با اشاره به اينكه امسال س��ال رونق توليد ملي 
اس��ت، معتقد اس��ت: تحريم ها بايد انگيزه اي براي 
كارآمدتر بودن دولت در حوزه رف��ع موانع توليد و 
حمايت از توليدات ايراني باشد، اما تاكنون هيچ اقدام 
عملي از دولت در اين باره نديده ايم، هر چند كه اين 
روزها بيشتر درگير سيل و پرداخت خسارات آنها به 

مردم هستند. 
  كارهاي شكلي يا تغيير ساختارها؟ 

يك كارش��ناس اقتصادي نيز در اين باره با اش��اره 
به اينكه اكنون فرصت مناس��بي براي رونق توليد 
است، گفت: همه چيز بستگي به اين دارد كه دولت 
و برنامه ريزان چگونه به اي��ن تهديد تحريم ها نگاه 
كنند.   وي با اشاره به سابقه دولت در برخورد با پديده 
تحريم گفت: متأسفانه دولت يازدهم به جاي توجه 
به توليد داخلي و بهبود محيط كسب و كار بيشتر به 
فكر اصالح روابط خارجي و در انتظار س��رمايه هاي 
خارجي پنج سال را به هدر داد، اما اكنون كه اين راه 
نتيجه نداده در ميان برخي از دولتمردان و حاميان 
اين دولت ما شاهد اين هستيم كه همچنان بهبود 
وضعيت اقتص��اد را به بهبود روابط م��ا با غرب گره 
مي زنند.  اين كارشناس اقتصادي با اشاره به وضعيت 
بازارهاي مختلف در داخل گفت: حقيقتاً بازارهاي 
داخلي مس��تعد تصاحب بازارها توس��ط توليدات 
داخلي هستند، اما متأس��فانه از اول امسال به طور 
مرتب  دولت و مجلس به دنبال كارهاي شكلي مانند 
تفكيك دو وزارتخانه صنعت و معدن يا حذف چهار 
صفر از پول ملي يا تغيير نام مسكن مهر به مسكن 

اميد و... است. 
وي خاطر نشان كرد: با چنين تصميماتي نمي توان 
اصالح ساختارها را به نفع توليد تغيير داد، به طوري كه 
براي جريان نقدينگي جذاب ش��ده و نقدينگي به 

سمت توليد گسيل يابد. 
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به ناكارآمدي حذف 
چهار صفر و تغيير نام پول ملي گفت: اين اقدام تنها 
بخش��ي از تورم ماه هاي اخير را در قالب گرد كرده 
اعداد پوشش خواهد داد، ولي از آنجايي كه برنامه اي 
درس��ت براي اصالح س��اختارها و حمايت از توليد 
نداريم، لذا تورم بار ديگر به سراغ ما خواهد آمد و اثر 
رواني آن به مراتب منفي تر خواهد  بود و ناكارآمدي 

بيشتر سياست ها را به نمايش خواهد گذاشت. 
وي ب��ا اش��اره ب��ه بي��كاري ۳۸ درص��دي در بين 
فارغ التحصيالن مي افزايد: بايد فكري به حال توليد 
كرد و فضاي كس��ب و كار را بهبود بخشيد، وگرنه 

حذف چهار صفر شغل ايجاد نمي كند.
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ويترين مغازه ها در اختيار كاالي ايراني 
گزارش ميداني »جوان« از فرصت توليد داخلي تا تهديدهاي داخلي 

 ايران تا 3سال از بحران آب فاصله گرفت و بازارهاي داخلي در انحصار توليدات ملي است

كاهشتلفاتبرقازجريمهپرمصرفها

مستأجراننيميازدرآمدخودراصرفهزينهمسكنميكنند

مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

معاون توانير : عمده مطالباتمان را از عراق گرفتيم

   گزارش 2

    مسکن

 موافقت گازپروم
 با از سرگيري واردات گاز از تركمنستان

شركت گازپروم در اقدامي كه نش�انه بهبود روابط ميان مسكو 
و عش�ق آباد اس�ت، با از س�رگيري واردات گاز از تركمنستان 
ك�ه در ژانوي�ه س�ال 2۰۱۶ متوقف ش�ده ب�ود، موافق�ت كرد. 
به گزارش پالتس ، روسيه تا سال ۲0۱۶ كه گازپروم خريد گاز را به 
يكباره متوقف و اعالم كرد: اين واردات ديگر س��ودآور نيست، بازار 
مهمي براي گاز تركمنستان بود. شركت گازپروم اعالم كرد شركت 
گازپروم ش��وويز كه زيرمجموعه بازرگاني گازپروم است با قرارداد 

جديد خريد گاز با شركت دولتي تركمن گاز موافقت كرده است. 
طبق اين قرارداد، قرار است حداكثر ۱/۱55 ميليارد متر مكعب گاز 
تا ژوئن سال ۲0۱۹ از تركمنستان خريداري شود. مدت اين قرارداد 
۱0 هفته اي كوتاه است، اما محاسبات پالتس نشان مي دهد اگر اين 
قرارداد تمديد شود، حجم خريد ساالنه بر مبناي قرارداد فعلي به ۶ 

ميليارد متر مكعب خواهد رسيد. 
از س��رگيري واردات تركمنس��تان ممكن اس��ت ناش��ي از تمايل 
گازپروم براي تكميل تولي��د خود همزمان با افزاي��ش صادرات به 
اروپا باشد، اما همچنين ممكن است تالش��ي از سوي روسيه براي 
ممانعت از طرح هاي ساخت خط لوله ترانس كاسپين براي رسيدن 
گاز تركمنس��تان به اروپا از طري��ق كريدور گاز جنوبي باش��د. گاز 

تركمنستان معموالً منبع كوچكي براي تأمين گاز روسيه است. 
روابط ميان تركمن گاز و گازپروم در س��ال ۲0۱۴ و ۲0۱5 كه دو 
شركت بر سر پرداخت پول و حجم تأمين گاز اختالف پيدا كردند، 

تيره شد. 
گازپروم اين اخت��الف را در ژوئ��ن س��ال ۲0۱5 در دادگاه داوري 
استكهلم مطرح كرد، اما سال بعد اعالم كرد اين پرونده متوقف شده 
است تا يك راهكار دوجانبه قابل قبول براي همكاري بيشتر در خارج 

از چارچوب داوري پيدا شود. 
---------------------------------------------------
منبع جديدي كه جاي نفت ونزوئال را مي گيرد

تحريم هاي امريكا عليه صنعت نف�ت ونزوئال، عرضه گريدهاي 
نفتي س�نگين و مدي�وم را مح�دود ك�رده و خري�داران را به 
يافتن منابع جايگزين نفت س�نگين ونزوئال واداش�ته اس�ت. 
به گزارش ايس��نا، پااليش��گاه ها در امريكا و اروپا در حال جايگزين 
كردن نفت ونزوئ��ال با نفتي هس��تند كه حوالي اين كش��ور توليد 
مي ش��ود. چين هم كه بزرگتري��ن واردكننده نف��ت جهان و عامل 
كليدي در رش��د تقاضا به ش��مار مي رود، براي پر كردن بخشي از 
شكافي كه در تأمين نفت به وجود آمده، به همسايگان ونزوئال چشم 

دوخته است. 
برزيل به عنوان يك برنده بزرگ در تحريم هاي امريكا عليه ونزوئال 
ظاهر ش��ده و صادرات نفت خود به چين را در س��ه ماهه اول سال 
۲0۱۹ افزاي��ش داد. طبق گزارش ش��ركت » اي اچ اس ماركيت«، 
انتظار مي رود فروش و س��هم بازار برزيل در چين رش��د بيشتري 
پيدا كند، زيرا اين كش��ور به همراه امريكا از معدود توليدكنندگان 
غيراوپك هستند كه قادرند توليدش��ان را در كوتاه مدت به ميزان 

قابل توجهي افزايش دهند. 
با اين حال توليد و صادرات نفت برزيل در ماه هاي اخير نوسان داشته 

و آمار برخي از ماه ها پايين تر از برآورد تحليلگران بوده است. 
اگر برزيل به رش��د توليد نفت كه س��ازمان هاي بزرگ پيش بيني 
مي كنند، دس��ت پيدا كند، مي تواند در با ارزش ترين بازار هر كشور 

توليدكننده نفت يعني چين، جاي پايي پيدا كند. 
با تحريم شدن نفت ونزوئال، نخس��تين گزينه براي خريداران نفت 
سنگين و مديوم اوپك خواهد بود كه عمدتاً از سوي توليدكنندگان 
خاورميانه عرضه مي ش��ود. با اين حال توليدكنن��دگان خاورميانه 
توليد اين گريدها را در راس��تاي اجراي توافق كاهش توليد اوپك 
پالس محدود كرده اند. همچنين صادرات نفت سنگين ايران تحت 
تحريم هاي امريكا قرار دارد. كانادا هم مشكالت خاص خود را دارد 
كه ظرفيت توليد اين كش��ور را محدود كرده اس��ت و نمي تواند از 
كمبود گريدهاي س��نگين تر در بحبوحه تحريم ه��اي امريكا عليه 
ونزوئال بهره برداري كند، بنابراين كانادا وارداتش از برزيل را افزايش 

داده است. 
ش��ركت دولتي پتروبراس برزيل اعالم كرده كه چين دو س��وم از 

صادرات نفت خام اين شركت در سال گذشته را جذب كرد. 
طبق گزارش شركت » اي اچ اس ماركيت«، برزيل در سه ماهه اول 
سال ۲0۱۹ بيش از 500 هزار بشكه در روز نفت مستقيماً به چين 
صادر كرد. با در نظر گرفتن صادرات به بخش هاي ديگر آسيا كه بعداً 
به چين صادر شده اند، صادرات نفت برزيل به اين كشور در سه ماهه 

اول حدود 50 درصد رشد كرده است. 
---------------------------------------------------

 ژاپن: به دنبال اجتناب از تأثير زيان بار 
تحريم هاي امريکا هستيم

وزير اقتصاد و تجارت ژاپن با اشاره به اهميت روابط ميان تهران 
و توكيو تاكيد كرد كه كش�ورش تالش مي كند از تأثيرات مضر 
تحريم هاي امريكا عليه ايران بر اقتص�اد ژاپن جلوگيري كند. 
به گزارش اس پ��ي گلوبال، وزير اقتصاد و تج��ارت ژاپن روز جمعه 
تاكيد كرد كه توكيو ب��ه دنبال اجتناب از تأثي��ر منفي تحريم هاي 

امريكا عليه ايران است. 
»هيروش��يگه س��كو« گفت: روابط ژاپن و ايران به عن��وان يكي از 
بزرگ ترين كشورهاي توليد كننده نفت بسيار مهم است؛ چرا كه ژاپن 

تقريباً تمام نياز خود به نفت را به كشورهاي ديگر متكي است. 
براساس اين گزارش، در حالي كه س��كو از اظهار نظر درباره مذاكره 
با امريكا درب��اره تحريم هاي ايران خودداري ك��رد و افزود: ما قصد 
داريم مذاكرات فشرده اي با طرف امريكايي به منظور دوري گزيدن 
از تأثيرات مضر هرگونه اقدامات واشنگتن كه بر ثبات تأمين انرژي 

ژاپن تأثير مي گذارد، داشته باشيم. 
ژاپن يكي از هشت كشوري اس��ت كه در سال ۲0۱۸ به مدت ۱۸0 
روز از تحريم هاي امريكا عليه واردات نفت از ايران معاف ش��د. اين 

دوره ۱۸0 روزه دوم ماه مي ۲0۱۹ به پايان خواهد رسيد. 
در حالي برخي از مقامات امريكايي اعالم كرده اند كه دوره معافيت ها 
تمديد نخواهد ش��د، با اين حال افزايش قيمت نفت طي هفته هاي 
اخير باعث اختالفاتي ميان مقامات امنيتي اياالت متحده در زمينه 

اعطاي برخي معافيت ها شده است. 
كارشناس��ان معتقدند كه تحريم هاي امريكا عليه ايران و بحران در 

ونزوئال باعث افزايش قيمت جهاني نفت شده است.

 دوبي چگونه از تعيين نرخ ارز ايران 
كنار خواهد رفت؟

ي�ك تحليلگ�ر اقتص�ادي ب�ا تش�ريح نح�وه كارك�رد ب�ازار 
متش�كل ارزي و اثرگ�ذاري آن ب�ر كنت�رل ن�رخ در ب�ازار 
ارز گف�ت: ب�ازار متش�كل ارزي اي�ن ش�انس را دارد ك�ه 
مرجعي�ت نرخ گ�ذاري ارز را از دوب�ي ب�ه ته�ران منتق�ل كن�د. 
مجيد ش��اكري در گفت وگو با مهر در خصوص بازار متش��كل ارزي كه 
اولين جلسه هيئت مديره آن پنج شنبه برگزار شد، گفت: بازار متشكل 
ارزي يكي از بخش هاي اصلي سياست بانك مركزي براي بازار ارز است و 
كاركرد آن از چند منظر شامل زاويه ديد صرافي ها، بانك مركزي و مسائل 
كالن اقتصاد ايران و تحريم اس��ت. اين تحليلگر اقتص��ادي در توضيح 
چيستي و نحوه كاركرد بازار متشكل ارزي گفت: بازار متشكل ارزي يك 
بازار عمده فروشي نقدي اسكناس در تهران است؛ بنابراين حواله نبوده و 
بازار فردايي هم نيست، بلكه اين بازار دقيقاً درباره عمده فروشي اسكناس 
صحبت مي كند؛ البته براساس آن قرار نيست يك مكانيسم جديدي در 
بازار خلق و نرخ جديدي ساخته شود. اين بازار هم اكنون هم وجود دارد، اما 
نظام مند نيست و صرافان به صورت روزمره، بدهي و بستانكاري خود را در 
آن تهاتر و باقيمانده تهاتر را در بازار خرده فروشي وارد مي كنند؛ پس بازار 

متشكل ارزي قرار نيست يك نرخ جديد به نرخ هاي بازار اضافه كند. 
شاكري با بيان اينكه هم اكنون نيز نرخ عمده  فروشي ارز وجود دارد، در 
مورد منافع راه اندازي بازار متشكل ارزي براي صرافان تصريح كرد: منافعي 
كه راه  اندازي اين بازار براي صرافان دارد در چند مورد خالصه مي شود؛ اوالً 
كارايي اطالعاتي را براي صرافان باال مي برد. در فقدان بازار متشكل ارزي، 
اگر يك صراف در پايان معامالت 50 هزار يورو نياز داش��ته باشد، منابع 
اطالعاتي محدود و مشخصي در اختيار دارد كه نشان مي دهد اين مبلغ 
را چه كساني در اختيار دارند و كدام واردكنندگان مي توانند اين مبلغ را 
به صورت نقدي در تهران تحويل دهند ي��ا اينكه به صورت تلفني تعهد 
كنند كه معامله انجام شود، اما در بازار متشكل ارزي يك بستر معامالت 
رو در رو وجود دارد كه كاماًل شفاف است و به ازاي اين شفافيت، تأمين 
نياز ارزي براي معامالت صرافي صورت مي گيرد. در بازار متشكل ارزي، 
كل بستر تسويه كه بزرگ ترين جزء معامالتي است، در يك بستر شفاف 
و قانونمند پيش مي رود و ش��فافيت در خروجي ها و نه عمليات تسويه 
صرافي ها مشاهده مي شود. وي در خصوص تفاوت هاي اين بازار با سامانه 
سنا نيز گفت: سامانه سنا يك بازار تسويه نيست و هر تك معامله اي كه در 
خرده فروشي انجام مي گيرد در آن ثبت مي شود؛ در حالي كه بازار متشكل 
ارزي در مورد معامالت عمده فروش��ي رخ مي دهد و به معناي اوليه آن، 
عماًل بازار تهاتري است كه تهاتر بدهكار و بستانكار و نقطه تسويه را رقم 
مي زند كه بين صرافان تشكيل مي شود؛ به اين معنا كه صرافان ممكن 
است نياز ارزي كالن داشته باشند، بنابراين صراف نقش كارگزار را دارد، 
شبيه به نقشي كه كارگزاران در بورس ايفا مي كنند، اما بايد توجه داشت 
كه اين يك بورس نيست و كاماًل با مكانيسم بورس متفاوت است و اصوالً 
مقام ناظر نيز نمي تواند سازمان بورس باش��د و عماًل اين بازار نزديك به 

ساختار تسويه است. 
  سود بانك مركزي در راه اندازي بازار متشكل كجاست؟

اين تحليلگر اقتصادي به نتايج مثبت بازار متشكل ارزي براي بانك مركزي 
نيز اشاره و خاطر نشان كرد: همواره يكي از ريسك هايي كه بانك مركزي 
با آن مواجه است، اين است كه در فقدان بازار متشكل ارزي و به ويژه در 
تالطمات ارزي، طرف بيروني و داخلي مي توانست به صورت لفظي و با 
انجام معامالت كم عمق، نرخ ارز را افزايش دهد و واريانس نرخ تغيير كند، 
اما در بازار متشكل ارزي، صحبت از معامالتي است كه به صورت واقعي 
رخ مي دهد و حجيم است؛ به نحوي كه عماًل جنسي از نرخ ارز در اين بازار 
توليد مي شود كه موكول به معامله واقعي و حجيم است و كمك مي كند 
بعد از اينكه اين نرخ به بازار ارجاع ش��د، واريانس نرخ كم عمق كم شود؛ 
پس بنا نيست كه نرخ ارز لزوماً پايين بيايد، بلكه واريانس نرخ كم عمق را 
كم خواهد كرد. در فقدان بازار متشكل ارزي و به ويژه در تالطمات ارزي، 
طرف بيروني و داخلي مي توانس��ت به صورت لفظي و با انجام معامالت 
كم عمق، نرخ ارز را افزايش دهد.ش��اكري به دستاورد دوم بازار متشكل 
ارزي براي بانك مركزي اش��اره كرد و ادامه داد: يكي از ابزارهاي دخالت 
بانك مركزي در بازار، صرافي هاي بانكي هس��تند و اثر مداخله از طريق 
صرافي هاي بانكي نيز منجر به شكل گيري يك روند كاهنده در بازار ارز 
شده اس��ت، اما به هر حال مداخله بانك مركزي هم ضعف هايي دارد و 
اصوالً اختصاص ۲۲00 دالر در سال به هر نفر را نمي توان مداخله دانست، 
پس اين مداخله گسسته اس��ت؛ يعني در طي يك روز نمي توان نرخ را 
خيلي تغيير داد و اين گسستگي خيلي وقت ها مشت بانك مركزي را باز 
مي كند. وي اظهار داشت: درحالي كه مداخله واقعي به اين صورت است 
كه به صورت پيوسته در طي يك روز، س��اعت به ساعت به بازار واكنش 
نشان داده شود؛ چراكه نرخ بازار به دفعات به لحاظ اداري و بازاري تغيير 
مي كند؛ پس اين گسستگي باعث مي شود كه خيلي وقت ها مشت بانك 
مركزي براي طرف مقابل باز باشد؛ ضمن اينكه اگر بانك بخواهد مستقيماً 
در داخل بازار و كف ميدان مداخله كند، ممكن است ريسك داشته باشد 
و برخي مفاسد هم شكل بگيرد و در دوره هاي مختلف زماني هم ثابت شد 

كه تجربه خوبي نبوده است. 
  آيا بساط نرخ آفريني شيخ نشين دوبي در ايران جمع مي شود؟

اين كارشناس مالي به دستاوردهاي بازار متشكل ارزي در حوزه اقتصاد 
كالن و تحريم اش��اره كرد و گفت: در حال حاضر ب��ا وجود اينكه حجم 
مبادالتي كه از طريق كانال دوبي انجام مي ش��ود، نسبت به اواخر سال 
۲0۱۷ ميالدي به ش��دت كاهش يافته، ولي مرجع نرخ همچنان دوبي 
است؛ بازار متشكل ارزي يك شانس جدي دارد كه به مرور زمان، روش 
محاس��به را تغيير دهد و ابزار ارجاع ايجاد نرخ را از دوبي به تهران آورد و 
مرجعيت دوبي در نرخ گذاري را از بين ببرد. به دليل اثرگذاري نرخ درهم 
در تهران است كه وزارت خزانه داري امريكا و سي اي دي در امارات با فشار 
امنيتي بر درهم در مقطعي توانسته اند كه نرخ ارز در تهران را باال ببرند. 
شاكري تأكيد كرد: البته اين به اين معنا نيست كه از فرداي روز راه اندازي 
بازار متشكل ارزي، تعيين نرخ از دوبي به تهران منتقل شود، بلكه اين بازار، 
بهترين آلترناتيو براي اين كار است كه مي توانست از سوي سياستگذار ارائه 
شود و به مرور زمان مي تواند اين نقش را بازي كند كه نرخ ارز بازار ايران 
از دوبي نيايد. بنابراين راه اندازي بازار متشكل ارزي، محاسبه و پيشراني 
براي آن است كه نرخ در داخل تعيين شود؛ نكته حائز اهميت آن است كه 
ساعت كاري تهران از دوبي جلوتر است و اين شانس وجود دارد كه نرخ 
در تهران زودتر توليد شود و دوبي هم بر اين اساس الجرم تابع نرخ تهران 
خواهد بود يا حداقل در محاسبات خود ناچار است آن را لحاظ كند. وي 
اظهار داشت: در حال حاضر حتي بازارهاي سبكي مثل هرات نيز از اين 
پيشگامي جغرافيايي و جلو بودن ساعت كاري، حسن استفاده را مي كند 
و سعي مي كند نرخ تهران را تحت تأثير قرار دهد. شاكري گفت: سال هاي 
سال است كه اين موضوع تعيين نرخ از دوبي وجود داشته و بازار متشكل 
ارزي فعالً بهترين آلترناتيوي است كه مي تواند اين شانس را در درازمدت 
از دوبي بگيرد؛ چراكه تسويه واقعي دارد و اساساً پيشراني محاسبه حتي 
اگر ريسك در بازار حواله باشد، در بازار نقد رخ مي دهد، بنابراين نقد درهم 

دارد به نقد ريال تبديل مي شود. 

يك كارشناس مسكن با تأكيد بر اينكه دولت 
براي ساماندهي بازار اجاره بهاي مسكن هرچه 
سريع تر سامانه ملي امالك را راه  ندازي كند، 
گفت:دولت ب�راي كنترل و س�اماندهي بازار 
اجاره بهاي مس�كن مي تواند به بافت فرسوده 
و عرضه مس�كن در اي�ن مناط�ق ورود كند. 
مهدي غالمي در گفت وگو با فارس، با اشاره به اينكه 
در كالنش��هرها خانواده هايي كه صاحب مس��كن 
ملكي نيستند بخش قابل توجهي از درآمدشان را 

بابت اجاره  واحد استيجاري خود پرداخت مي كنند، 
گفت: در تهران به صورت ميانگين مستأجران نيمي 
از درآمد خود را صرف هزينه هاي مربوط به تأمين 
مس��كن خود مي كنند.  وي ادامه داد: در حالي كه 
خانواده هايي كه داراي مسكن ملكي هستند هزينه 
جاري مسكن را براي ارتقاي كيفيت زندگي و رفاه 
بيشتر خود به كار مي بندند.  وي با تأكيد بر اينكه 
قطعاً به دليل وابستگي اجاره بها به قيمت مسكن، 
اجاره بهاي واحدهاي مسكوني نيز افزايش مي يابد، 

اظهار داشت: دولت براي كنترل و ساماندهي بازار 
اجاره بهاي مسكن مي تواند به بافت فرسوده و عرضه 
مسكن در اين مناطق ورود كند.  غالمي با تأكيد بر 
اينكه دولت بايد زمان انتظار براي صاحب مسكن 
ش��دن افراد را كاهش دهد، گفت: دول��ت در اين 
مدت كوتاه تا فصل نقل و انتقاالت مسكن نمي تواند 
اقدامي اساسي و بلندمدت براي ساماندهي و كنترل 
بازار اجاره بها انجام دهد.  اين كارشناس مسكن ادامه 
داد: دولت مي تواند در اين م��دت كوتاه واحدهاي 

مسكوني در پرند و پرديس را هر چه سريع تر واگذار 
كند و تعدادي از تقاضاها براي واحدهاي مسكوني را 
پاسخ دهد.  وي با اشاره به اينكه قطعاً پاسخ به تقاضا 
و عرضه مناسب مس��كن مي تواند موجب متعادل 
شدن نرخ اجاره  بهاي مسكن شود، گفت: دولت اگر 
مي خواهد در بلندمدت نرخ اجاره بها را متعادل كند، 
مي تواند با عرضه مناسب مسكن و رفتن به سمت 
ايجاد و راه اندازي سامانه ملي امالك اين اقدام را به 

خوبي انجام دهد. 


