
اخبار، گزارش و گفت گوهای متفاوت را با 
سایت خبری و تحلیلی راه امروز دنبال کنید.
r a h e m r o o z . i r

ماهنامه تخصصی بازار پول - ویژه بهمن و اسفند 1400 - قیمت 50/000 تومان

 با گفته ݣݣݣها ونوشته ݣݣݣهایی از: سیدکمال سید علی 
 مهدی کرباسیان،  مرتضی افقه، ایرج توتونچیان، حسین حقگو و...

جام ساز، اقتصاددان:
نسخه عالج اقتصاد بیمار ایران

سطانی، فعال اقتصادی:
توفیق اجباری صادرات نفت

پازوکی، اقتصاددان:
ترمیم کابینه اولویت 1401

مقدسی، رئیس گمرک ایران:  
مسیر جدید رسوب زدایی کاال  

با فرض توافق احتمالی وین، باید دید، قالب ارز در کدام کانال می افتد و سرانجام چه تحلیل هایی 
است  هزارتومان  کانال 25  دالر  قیمت  کف  معتقدند،  ارز  بازار  فعاالن  درمی آید.  آب  از  درست 
وبراساس تحلیل تکنیکال ورود ارز به پایین ݣݣݣݣتر از این نرخ امکانپذیر نیست. گروهی دیگر، اما چنین 
تحلیل هایی را نمی پذیرند و 20 هزار تومان را آینده قیمتی دالر می دانند. برخی تحلیلگران هم 

پیش ݣݣݣبینی می ݣݣݣݣکنند، نرخ دالر در نقطه 24هزار تومان لنگر می اندازد.

ر ال د معمای 

1401 اقتصاد  نسخه 
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شماره نخست

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: فرشته فریادرس 

سردبیر:  فرشته فریادرس

مدیر هنری: امیر عباس امامی

صفحه آرایی وامور هنری: محمد سیدی

همکاران این شماره: سعید ترکاشوند، فائزه طاهری 

علی رمضانی، مهسا تحصیلی، نسترن ساکی، رقیه ندایی

دفترمرکزی: تهران، خیابان مطهری، خیابان میر عماد 

کوچه دوم، پالک 2، واحد8 

تلفن: 88176581- 09389893142

چاپ: نگار نقش

بخش اگهی ها: 09226338731

سرمقاله
سناریوهای ارزی 1401

بخش اول : اقتصاد 
مسیر خروج از بن بست های اقتصادی

نسخه عالج اقتصاد بیمار ایران 
ترمیم کابینه اولویت 1401
اگر همین فردا توافق شود!

بخش دوم: بازار ارز 
دالر؛ این راز سر به مهر!

توقف در ایستگاه 24
شاخص تعیین کننده نرخ ارز 

بخش سوم: بازار سرمایه
بورس آرام می گیرد؟

دالیل بازدهی منفی صنایع بورسی
اثر مذاکرات برجامی بر بورس
آینده بورس به کجا می رسد؟
نمودار بازدهی بازارهای مالی 

بخش چهارم: تجارت خارجی 
توفیق اجباری صادرات نفت
نسخه پساتحریمی تجارت

رئیسی چراغ توسعه را روشن کند
مسیر جدید برای رسوب زدایی کاال 

قفل تجارت باز شد

بخش پایانی 
قیمت مسکن بر سر سه راهی

غول های جاده مخصوص درجا زدند

812

36

18

44

 برای اشتراک بازار پول با شماره 
09226338731

تماس بگیرید

1401

در نوروزکتاب بخوانیم 
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طی ســال های اخیر بازار 
ارز ونظام بانکی کشــور به 
دلیل اعمــال تحریم های 
بین المللی سنگین اقتصادی 
دچار مشــکالت عدیده ای 
شده است که در میان آنها 
می توان به بروز نوســانات 
شــدید نرخ ارز و مشکالت 
ناشــی از این بی ثباتی برای فعــاالن اقتصادی، 
بعنوان یکی آثار ملمــوس این تحریم ها بر اقتصاد 

کشور نام برد. 
در طول این سال ها شــرایط اقتصادی کشور به 
گونه ایی رقم خورده است که دو مولفه نوسان نرخ 
ارز و همینطور شاخص اقتصادی تورم، رابطه ای 
دوســویه ایی با یکدیگر پیدا کرده اند، هرچند که 
نوســان نرخ ارز نیز خود معلول تورم محســوب 
می شــود. مطمئنا در صورت تحقــق یک توافق 

نهایی میان ایران و کشــور عضو برجام امکانات زیادی برای ما از جمله آزاد سازی منابع بلوکه شده ارزی 
 و همینطور افزایش درآمد های ارزی ناشــی از فروش نفت محقق خواهد شــد، مسئله ایی که تاکنون 
نشانه های خود را به شکل شروع مذاکرات مقامات دو کشور ایران و ژاپن برای از سرگیری گفت وگو ها به 

منظور صادرات مجدد نفت ایران نشان داده است.
 در چنین شرایطی سیاست گذار در حوزه ارز چند راهکار را پیش روی خود دارد؛ نخست استفاده از دو منبع 
ارزی حاصل از صادرات نفت و همینطور منابع آزاد شده از بانک های خارجی است که درچنین شرایطی 
دولت ارزهای حاصل از صادرات نفت را به بانک مرکزی یا بازار عرضه کرده و در نهایت با افزایش نقدینگی که 
به واسطه کسری بودجه ایجاد شده است را جبران می کند، سپس با هدایت درآمد ارزی حاصل از صادرات 
نفت، در زمان پســاتوافق، قیمت ارز را کمی به عقب می راند. مطمئنا مضاف بر این مسئله اگر منابع آزاد 
شده هم از سوی سیاستگذاران به بازار ارز تزریق شود، زمینه های الزم برای کاهش شدید نرخ ارز و افزایش 
واردات کاال نیز به وجود خواهد آمد. با تحقق چنین شرایطی قیمت ارز از نقطه تعادل خود دور شده و با 
ریزش غیرمنطقی باعث افزایش میل فعاالن اقتصادی به واردات و امتناع از صادرات می شود؛ سناریویی که 
در نهایت تراز منفی تجاری را در پایان سال آینده برای اقتصاد کشور به ارمغان خواهد آورد. از این منظر، با 
افزایش واردات درآمد ارزی ناشی از صادرات نیز کاهش پیدا کرد، در چنین شرایطی با افزایش روز افزون 
خرید ارز برای واردات، بازار ارز متحمل یک فشار غیر واقعی شده که در نهایت خود را به شکل افزایش مجدد 
نرخ ارز در بازار نشان می دهد. در راهکار بعدی بازار ارز تنها از محل ارز های ناشی از صادرات نفتی تغذیه 
خواهد کرد؛ به گونه ای که تصمیم گیران ارشد نظام اقتصادی کشور به این نتیجه خواهند رسید که منابع 

یوهای ارزی 1401 سنار

سید کمال سید علی 
معاون ارزی پیشین 

بانک مرکزی
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آزاد شــده از بانک های خارجی رابه عنوان منابع 
ذخیره در سیستم بانکی کشور فریز کنند که تحت 
این شرایط در کوتاه مدت با توجه به افزایش فروش 
نفت و افزایش درآمدهای نفتی، به طور طبیعی نرخ 
ارز کاهش پیدا کرده و انتظارات تورمی نیز کاهشی 
می شود. اما در بلندمدت به دلیل رشد نقدینگی که 
طی سال ها وجود داشته از یک سو و تراز تجاری 
منفی از سوی دیگر، نرخ ارز پس از مدتی مجددا 

افزایشی می شود.
عالوه بر راهکار های مذکور، تصمیم گیران اقتصادی 
به جز اســتفاده حداکثری از دو منبــع ارزی و یا 
استفاده از یکی از این منابع می تواند  استفاده از دو 
منبع ارزی آزاد شده و همینطور درآمد های ناشی 
از فروش نفت به نحوه بهینه ایی استفاده کند. به این 
شکل که دولت درآمد ارزی حاصل از نفت نفت وارد 
بازار ارز می کند، اما به منظور ایجاد تعادل در تجارت 
خارجی  کشور یک آلترناتیو ارزی را با استفاده از 
منابع ارزی بلوکه شده تعیین می کند. به عبارتی 
دیگر، طــی این رویکرد بانک مرکــزی به عنوان 
یکی از سیاستگذاران بازار ارز کم کم از لنگر گذاری 
ارزی فاصله گرفته و به سمت هدف گذاری تورمی 
حرکت می کند. به بیان دیگر، هم از جریان ارزی 
فروش دارایی نفتی استفاده می کند، هم از منابع 
بلوکه شده؛ اما از منابع بلوکه شده به نحوی استفاده 
می کند که نوســانات قیمتی بازار ارز را مدیریت 
کرده و از ســوی دیگر، نرخ ارز را در کریدور هدف 
خود مدیریت کند. برهمین اساس، نحوه مدیریت 
بازار ارز تنها بخشــی از اقدامــات مهم نهاد های 
 اقتصادی همچــون بانک مرکــزی در روز های

 پسابرجامی است؛ چراکه در صورت رفع محدودیت 
منابع ارزی ایران، این نیاز در اقتصاد کشور به وجود 
خواهد آمد که سیستم بانکی ایران هرچه سریع تر  
خود را با نظام بانک دیگر کشور ها هماهنگ سازد. 
آنچه که برای اقتصاد کشورمان به ویژه برای نظام 
بانکی کشــور پس از وصول یــک توافق نهایی از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است، تهیه و تدوین یک 
برنامه منســجم و در عین حال حساب شده ای از 
سوی سیاست گذاران اقتصادی برای الحاق ایران 
به لوایح سه گانه FATF وخروج ایران از لیست سیاه 
این سازمان است؛ چراکه در صورت تعلیق تحریم ها 
و افزایش ورود منابع ارزی به کشور، این امکان باید 

وجود داشته باشد که تمامی این منابع بدون هیچ 
خطری و از طریق سیستم بانکی وارد چرخه اقتصاد 
کشــور، به ویژه بازار ارز کشور شــود. مطمئنا در 
صورت اتصال مجدد نظام بانکی ایران به سوئیفت 
این امکان برای ما محقق می شود که بخش های 
مهمی اقتصاد کشــور این شرایط را داشته باشند 
که با جذب سرمایه و همکاری های بین المللی در 
حوزه های نفتی، عمرانی، صنعتی با دیگر کشور ها 
و یا شرکت های بین المللی قراردادهای بین المللی 
را در قالب »فایناس«، »یوزانس« و در نهایت »ری 

فایناس« منعقد کند.
در پایان مســئله ایی که باید به آن اشاره کرد این 
است که سیاستگذاران ارشد کشور باید از فرصت 
به دســت آمده از رفع تحریم ها حداکثر استفاده 
را برای ایجاد اصالحات گســترده در نظام بانکی 
کشور داشته باشند، به بیان ســاده تر این افراد و 
به ویژه بانک مرکزی راهبرد هایی را به مرحله اجرا 
درآورد که بتواند از طریق آن در ساختار سیستم 
بانکی کشــور از وضعیت فعلی خود دورشــده  و 
با رویکــردی نوین، خود را برای توســعه تعامل و 
گسترش مناسبات اقتصادی وکارگزاری با دیگر 

بانکهای بین المللی آماده کند.

آنچه که برای اقتصاد 
به ویژه برای نظام 
بانکی کشور پس از 
وصول یک توافق 

نهایی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است، الحاق 
ایران به لوایح سه گانه 
FATF وخروج ایران از 

لیست سیاه این سازمان 
است
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مرتضی افقه 
اقتصاددان

وج مسیر خر
 از  بن بست های اقتصادی 

همانگونه که در نوشته های پیشین مکرر بیان کرده بودم، دستیابی به توافق 
احیای برجام هم برای ایران به دلیل مشکالت و تنگناهای شدید اقتصادی 
و هم برای طرف های غربی به دلیل مالحظات خود، اجتناب ناپذیر است. هر 
چند هر دو طرف با آگاهی از این مسئله، تالش کرده اند،  نهایت امتیازگیری از 
طرف مقابل را داشته باشند، اما به هر حال با نزدیک شدن به پایان سال، به نظر 
می رسد طرفین در حال امضای توافق هستند. با این وصف، شرط جدید روسیه 
برای طرف امریکائی، توافقی که به اذعان همۀ طرف ها در آستانه نهائی شدن 
بود، دوباره با مانع جدیدی مواجه و باعث شده که گفت وگوها متوقف شوند. به همین دلیل الزم است 
شرایط آتی اقتصاد ایران را با در نظر گرفتن دو سناریو بررسی کنیم. سناریوی نخست:»عدم توافق و 
 شکست مذاکرات و در نتیجه تداوم تحریم ها.« و سناریوی دوم: »انجام توافق نهائی احیاء برجام.« 
در صورتیکه مذاکرات شکست بخورد و تحریم ها تداوم یابد، نه تنها بهبودی در شرایط فعلی قابل تصور 
نیست، بلکه باید منتظر تشدید مشکالت اقتصادی اجتماعی جامعه نیز بود. اما اگر توافق حاصل شود، 
انجام امضاء توافق FATF به عنوان اقدامی مکمل ضروری است تا امکان بهره بردای از نتایج توافق امکان 
پذیر گردد در غیراینصورت، حتی اگر مبادالت مالی و پولی با خارج به صورت غیررسمی نیز انجام شود، 
قیمت کاالهای وارداتی گران تر به دست مصرف کنندۀ داخلی خواهد رسید. با این وصف، در صورت توافق، 
نتیجه فوری، آزاد شدن ارزهای بلوکه شده در خارج است که می تواند بخشی از کمبودهای ارزی دولت 
برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم در آستانه سال نورا مرتفع کند. به هر حال، در صورت رفع کامل 
تحریم های اقتصادی و نیز امکان انجام مبادالت ارزی و مالی، مدتی طول خواهد کشید تا ایران بتواند 
بازارهای از دست رفته را به سرعت بازیابد. برای این منظور و براساس تجربه مشابه در نیمه اول دهه 90، 

احتماالً ناچار خواهد بود برای بازگرداندن بازارهای خود، نفت را با قیمتی کمتر از نرخ بازار عرضه کند.
اما به نظر می رسد دولت های اصولگرا، در مورد درآمدهای نفتی بسیار خوش شانس هستند. هم در دوره 
احمدی نژاد که بیشترین درآمدهای نفتی تا آن زمان نصیب دولت شد، و هم در زمان فعلی که نفت به 
دالیل بین المللی به باالترین قیمت تاریخ خود نزدیک می شود، این امکان را به دولت می دهد تا بسیاری 
از مشکالت اقتصادی را رفع کند. بنابراین در صورت رفع تحریم ها و با توجه به درآمدهای بی نظیر نفتی، 
می توان گفت که دولت رئیسی هم در بهترین شرایط تاریخ بعد از انقالب برای دستیابی به افزایش رفاه 
اقتصادی و غیراقتصادی مردم و جامعه قرار دارد. عالوه بر باالترین درآمد نفتی، دولت رئیسی همچون دور 

اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، از حمایت همه 
ارکان نظام برای تحقق وعده های خود در جهت 
رفاه جامعه برخوردار است و برخالف دولت های 
اصالح طلب و میانه روی »خاتمی« و »روحانی«، 
برای تحقق وعده های خود با هیچ مانع سیاسی، 

فرهنگی و اقتصادی در داخل روبرو نیست. 
بنابراین با توجه به وعده های قبل و بعد از انتخابات 
رئیس جمهور و کابینه اش، مردم انتظار دارند در 
سال آینده زمینۀ رونق بسیاری از شاخص های 
اقتصادی همچون تولید ملی، سرمایه گذاری، 
اشتغال، شاخص قیمت ها فراهم گردد. بنابراین 
با رفع تحریم ها، دستیابی به این اهداف قاعدتاً 
با هیچ مانع داخلی و خارجی به خوبی امکان 
لت فعلی همچون  و نکه د ست مگر آ پذیر ا
احمدی نژاد با ورود به اقدامات حاشیه ایی و 
غیرضرور چه در داخل و یا خارج، کشور و مردم 
را با فرصت سوزی و قدرنشناسی، از دستیابی 
به پیشرفت و رفاه در همه ابعاد محروم کند. از 
 جملۀ مسائل و موضوعات حاشیه ایی که مانع از 
بهره مندی از این فرصت تاریخی می گردد، 
ره کرد که  شا ئی ا ن به بی تدبیری ها می توا
تنش های داخلی و خارجی دامن بزند: »مثل 

همین طرح به اصطالح صیانت.«
اما برای بهره مندی از فرصت استثنائی پس از 
رفع تحریم ها اگر اقدامات و تصمیمات زیر انجام 
نشود، نمی توان انتظار برون رفت کشور و جامعه از 
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مشکالت مزمن و فراگیر فعلی را به صورت کامل و دائم داشت. 
1. مشکالت فعلی اگرچه نمود اقتصادی دارند، اما چون ریشه های غیراقتصادی دارند، بدون انجام تحوالت 
عمیق در ساختارهای فکری و فلسفی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قابل حل نخواهند بود. بنابراین، 
برای خروج از بن بست های فعلی، همه ارکان نظام باید تغییر و تحوالتی اساسی در بینش و نگرش و نیز 

در تصمیمات و اقدامات خود ایجاد کنند. 
2.  اگر این گزاره را بپذیریم، برای قرار گرفتن در جادۀ توسعه، کل حاکمیت باید این تحوالت را مبنای 
تصمیم و عمل خود قرار دهد. بنابراین، مخاطب قرار دادن دولت و قوۀ مجریه برای حل مشکالت و 
معضالت مزمن اقتصادی در بهترین حالت، درصد کمی از مشکالت اقتصادی و اجتماعی را حل خواهد 

کرد آن هم به صورت موقت.  
3. با توجه به دو بند فوق، می توان ادعا کرد که ریشۀ اصلی مشکالت اقتصادی و دلیل ناکامی در رفع آن ها 
طی چهاردهۀ گذشته شده، نظام ارزشی حاکم بر تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور است. توضیح آنکه، 
به نظر می رسد در بینش و نگرش تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور، معیشت و رفاه اقتصادی مردم و 
جامعه جزو اولویت اصلی و اساسی)در مقایسه با اولویت ها و ارزش های غیراقتصادی وایدئولوژیک( نیست؛ 
برهمین مبنا، تخصیص منابع کشور )انسانی، مالی و طبیعی( به گونه ای است که زمینه حل معضالت 

اقتصادی و اجتماعی مردم قابل رفع به صورت کامل فراهم نخواهد شد. 
4. در بستر چنین نظام ارزشی غیرتولیدی و غیرتوسعه ای است که نظام نظام انتخاب، انتصاب و گزینش 
کلیه تصمیم گیران و مجریان در همه ارکان حاکمیت براساس معیارهای ایدئولوژیک و نه شایستگی هائی 
که موجب پیشرفت و رفاه جامعه شوند، شکل می گیرد. به زبان ساده، انتخاب، انتصاب وگزینش کلیه 

تصمیم گیران و مجریان نظام، الزاماً براساس توان 
و شایستگی نیست بلکه براساس ویژگی های 

)عمدتاً ظاهری( ایدئولوژیک است. 
5. بنابراین، اگر تمایل و قصد جدی برای رفع مشکالت 
 اقتصادی و اجتماعی وجود دارد، باید تنگ نظری و 
نتخاب و  محدودنگری های ایدئولوژیک در ا
گزینش تصمیم گیران و مجریان در همه رده های 
حاکمیتی رفع گردد. مالک شایستگی البته باید 
براساس تخصص های علمی، حرفه ای و تجربی در 
جهت بهبود سطح رفاه جامعه و مردم کشور باشد. 
6. در همین راستا، باید رانت هائی که با عنوان 
سهمیه در انتخاب وانتصاب و گزینش مدیران 
وکارکنان حاکمیتی و نیز در ورود به دانشگاه در 
نظر گرفته شده، رفع شود. این امر البته به معنی 
فراموش کردن ایثار و از خودگذشتگی افرادی 
که ازجان و مال و فرصت های خود در راه دفاع 
از وطن گذشته اند، نیست. بدون تردید بخشی از 
فداکاری و از خودگذشتگی این گروه از افراد باید 
با امتیازات مالی و غیرمالی جبران گردد. با این 
وصف، در شرایط برابر می توان اولویت را به افراد 
و خانواده هائی داد که به دلیل فداکاری و ایثار 
در دفاع از وطن نتوانسته اند، همپای دیگران از 

فرصت ها استفاده کنند. 
بنابراین، اگر ساختارهای ضدتولید وضدتوسعۀ 
بیان شده در باال به طور ریشه ای اصالح نشوند، 
نتظار داشت معضالت و مشکالت  نمی توان ا
پیچیده و مزمن اقتصادی و اجتماعی موجود به 
طور اساسی و دائمی حل شوند و تنها با تدوام 
وابستگی به درآمدهای نفتی تنها بخشی از 
مشکالت آن هم به صورت موقت حل می شوند. به 
عبارت دیگر، بی اعتنائی به حل ریشه ای مشکالت، 
استقالل سیاسی کشور همچنان در معرض تهدید 
قرار می گیرد و اقتصاد وابستۀ کشور در مقابل 
تحریم های خارجی یا حوادث طبیعی داخلی 

آسیب پذیر و شکننده باقی خواهند ماند.  
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نسخه عالج اقتصاد بیمار ایران 
»وضعیت نابسامان اقتصاد کشور مهم ترین مساله ایی است که طی چهار دهه به شدت تضعیف و شکننده شده است و از لحاظ شاخص های تولید ناخالص 
داخلی، بهره وری وسرمایه گذاری ثابت به نحو اسفباری نزول کرده ایم.«؛  این را محمود جام ساز اقتصاددان می گوید. او معتقد است، مسئولین گذشته 
و حال این عقب ماندگی و بی ثباتی اقتصادی را معلول تحریم ها می دانند. اما پرسش این است که پس از رفع تحریم ها دولت چه رویکرد راهبردی نسبت 
به اقتصاد کشــور در پیش خواهد گرفت آیا اســتراتژی مؤثری با هدف ساماندهی اقتصاد و بهبود وضعیت معیشــت و رفاه آحاد جامعه از پیش تدوین 
شده است؟، یا دولت طبق رویه های پیشینیان خود با برخورداری از عطش هزینه کرد و پول پاشی در داخل کشور چه در قالب پرداخت یارانه در جهت 
رضایت بخشــی هایی که به حکم علم و تجربه دیر پا نبوده و چه در پاســخ به مطالبه گری برخی از نهادها و چه در تأمین هزینه های برون مرزی، ذخائر 
آزادشده را به مصرف می رساند؟ جام ساز در پاسخ به یک جمله کلیدی اکتفا می کند و می گوید: »اگر اینگونه باشد؛ امیدبستن به بهبود شرایط اقتصادی 
بیهوده اســت.« این اقتصاددان معتقد است که آینده روشنی از اقتصاد با استمرار سیاست های گذشــته مبتنی بر آزمون وخطا متصور نیست، بنابراین 
اقتصاد ایران همچنان با رشد نقدینگی و تورم و رشــد اقتصادی نامطلوب درگیر خواهد بود. او در عین حال، رفع این معضالت را مستلزم تغییر و تحول 

بنیادین در ساختار اقتصای کشور  می داند. مشروح این گفت وگو را در ادامه بخوانید:

  جناب جام ساز، اولین پرسشم از شما این است که 
در حال حاضر مهم ترین چالشی که بین دولت ومردم 

وجود دارد؛ چیست؟ 

با بیــان اینکه اقتصاد ایران سال هاســت که در 
سراشیبی قرار گرفته، این موضوع را با توجه به 
شــاخص های کالن اقتصادی مانند تورم، رشد 
اقتصادی، بیکاری، رشــد سرمایه گذاری ثابت و 

نرخ ارز، فقر عمومی، فاصله بیــن فقر و غنا و از 
همه مهمتر شیوه نابهینه تخصیص منابع بین نیاز 
های واقعی اقتصاد متأثر از رانت و فســاد کامال 
می توان مشاهده کرد. در حال حاضر مخرب ترین 
چالش بین دولت و مردم تورم و گرانی روزافزون 
کاالهای اساسی است، غیر از کاالهای اساسی، 
کاالهای دیگر هم افزایش قیمت داشته، اما گرانی 

کاالهای اساسی که در سبد معیشتی مردم است، 
و بطور روزمره با زندگی مردم گره خورده بیشتر 
خود را نشان  داده و اســباب نارضایتی اکثریت 

آحاد جامعه را فراهم آورده است.

 دولت ســیزدهم با وعده کاهش تورم کار خود را 
آغاز کرده، اکنون هم گفته می شود، که تورم کاهشی 
شده، آیا اینطور است؛ این افزایش قیمت ها را چگونه 

می توان تحلیل کرد؟ 

بله؛ دولت ســیزدهم با وعده رســاندن تورم به 
22 درصد کار خود را آغاز کرد؛ اگرچه بر اســاس 
آمارهای رسمی دولت، شیب تورم قدری کاهشی 
شده، اما این تورم همچنان وجود دارد و قیمت ها 
در حال افزایش اســت خصوصا در مورد کاالهای 
معیشتی ، حتی تا 200 درصد هم رشد داشته است. 
ما شاهد رشد ماهیانه و هفتگی اقالمی مانند برنج، 
گوشت، روغن، لبنیات میوه جات هستیم، اقالمی 
که بتدریج از ســبد معیشتی مردم محو می شود. 
این نشــان می دهد سیاست های  دولت در جهت 
مهار تورم ناکام بوده و اگر هم شــیب تورم مقدار 
بسیار کمی کاهش یافته، معطوف به تورم ضمنی 
است، یعنی تورمی که درباره تمام اقالم مصرفی 

محمود جام ساز اقتصاددان در گفت وگو با »بازار پول«: 
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از کاالهای اساســی و غیره وجود دارد که به آن 
شاخص میانگین رشد قیمت مصرف کننده اطالق 
می شــود. در حال حاضر نقدینگی کشور از مرز 
4350 تریلیون تومان گذشته و رشد تولید ناخالص 
داخلی هم چندان مطلوب نبوده. سرمایه گذاری 
ثابتی هم به آن صورت شکل نگرفته، و ازآنجائیکه 
آثار رشــد حجم نقدینگی با تأخیر بــر افزایش 
قیمت های نسبی ظاهر می شود؛ بنابراین به سبب 
رشد نقدینگی در زمستان سالجاری شاهد افزایش 
تورم در بهار سال آینده نیز خواهیم بود، که بدون 
شــک  به کاهش قدرت خرید مردم بیش از پیش 
منجر خواهد شد.  بنابراین زمانی که نقدینگی باال 
رود و به تولید نرسد و درمقابل در بازارهای موازی 
بچرخد، باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم 
می شود و با کاهش ارزش پول ملی، قیمت ارزهای 
معتبر خارجی باال می رود و این چرخه ادامه می یابد 
اگر ما در مدت قبل از پایان مذاکرات برجام شاهد 
هستیم که دالر از 29 هزارتومان در بازار آزاد به 26 
و2۷ هزار تومان رسیده، مربوط به انتظارات مثبت 
مردم نسبت به دستیابی به توافق برجام است نه 

سیاستگذاری های معیوب ضد تورمی دولت.

 اگر مذاکرات برجامی به نتیجه برســد؛ چه اثری بر 

وضعیت اقتصادی کشور خواهد گذاشت؟ 

بعیــد می دانم ایــن توافق کامــل و جامع و 
آنطور که مطلوب ایران اســت، صورت گیرد؛ 
بلکه توافقــی خواهد بود که یا موقت اســت، 
یا مطالبات حداقلــی را در بر دارد. به هر حال 
اگر توافق حاصل شود و بخشی از ذخایر ارزی 
ایران آزاد شود، بدون شــک تا حدودی فشار 
مالی را از دوش دولــت برمی دارد اما تأثیر آن 
بر اقتصاد ایران و معیشــت مردم معطوف به 
سیاســت هایی اســت که در این زمینه اتخاذ 
می شود. نکته قابل توجه آنکه تا زمانیکه روابط 
و مناسبات سیاســی و تجاری ایران  و جهان 
غرب بر مبنای اصول دیپلماتیک عادی نشود، 
استمرار ورود ارز پس از انتقال ذخائر آزاد شده 
به کشور تردیدآمیز است؛ زیرا با لغو تحریم ها 
و آزادی تجارت خارجی هنوز سد مستحکمی 
  FATF در برابــر مبادالت بانکی ایــران به نام
وکنوانســیون های مرتبط با آن موجود است 
که ایران را از دسترســی به خدمــات بانکی 

بین المللی محروم می سازد. 

 نقدینگی کشور از مرز 
۴۳۵۰ تریلیون تومان 
گذشته و رشد تولید 
ناخالص داخلی هم 

چندان مطلوب نبوده. 
سرمایه گذاری ثابتی 

هم به آن صورت شکل 
نگرفته،بنابراین به 

سبب رشد نقدینگی در 
زمستان سالجاری شاهد 
افزایش تورم در بهار سال 

آینده نیز خواهیم بود
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 خب همراستا با این موضوع چه اقداماتی باید از سوی 

ارکان نظام در دستور کار قرار گیرد؟ 

همزمان با دســتیابی به هر توافــق احتمالی با 
کشورهای 1+5 الزم است مجلس شورای اسالمی 
در مــورد تصویب لوایح فوق اقــدام الزم به عمل 
آورد تا موانــع بانکی بر ســر راه تجارت خارجی 
کشور برداشته شــود و ارزهای ناشی از صادرات 
به روال معمول جهانی به  کشــور بازگردد. در غیر 
اینصورت بانک های بین المللــی در صورت عدم 
پایبندی ایران به کنوانسیون گروه ویژه اقدام مالی 
از بیم جرائم ســنگین بین المللی به ویژه از سوی 
امریکا، با ایران همکاری نخواهند کرد.  از ســوی 
دیگر، باید پذیرفت، اگرچــه توافق برجام منفک 
از پذیرش FATF توسط ایران است اما فی الواقع 
عدم پایبندی به این کنوانسیون جهانی در صورت 
دســتیابی به توافق برجام تنها بــه انتقال ذخائر 
مسدودشده در شکل نقدی و کاالیی به کشورمان منجر 
می شود و  ادامه استمرار ورود ارز معطوف به از سرگیری 

روابط تجاری بین المللی با مانع مواجه خواهد شد.

  با همه اینها اقتصاد داخل را چگونه می توان سامان داد؟ 

مســاله مهم همین وضعیت نابســامان اقتصاد 
کشور است؛ که طی چهار دهه به شدت تضعیف 
و شکننده شــده و از لحاظ شــاخص های تولید 
ناخالص داخلی، بهره وری وسرمایه گذاری ثابت به 
نحو اسفباری نزول کرده ایم. مسئولین گذشته و 
حال این عقب ماندگی و بی ثباتی اقتصادی را معلول 
تحریم ها می دانند. اما پرسش این است که پس از 
رفع تحریم ها دولت چه رویکرد راهبردی نسبت به 
اقتصاد کشور در پیش خواهد گرفت آیا استراتژی 
مؤثری با هدف ساماندهی اقتصاد و بهبود وضعیت 
معیشــت و رفاه آحاد جامعه از پیش تدوین شده 
اســت، یا دولت طبق رویه های پیشینیان خود با 
برخورداری از عطش هزینه کرد و پول پاشــی در 
داخل کشور چه در قالب پرداخت یارانه در جهت 
رضایت بخشی هایی که به حکم علم و تجربه دیر پا 
نبوده و چه در پاسخ به مطالبه گری برخی از نهادها 
و چــه در تأمین هزینه های برون مــرزی، ذخائر 
آزادشــده را به مصرف می رســاند. در اینصورت 
امیدبســتن به بهبود شــرایط اقتصادی بیهوده 
است. ضمنا چنانچه بخشی از این منابع به سمت 

سرمایه گذاری و تقویت تولید هدایت شود، بازده آن 
در کوتاه مدت متصور نیست، اما در یک بازه زمانی 
بلندمدت امکان رشد اقتصادی، اشتغال و افزایش 
درآمد ملی و سرانه در صورت دست کشیدن دولت 
از دخالت های نامطلوب در اقتصاد و حمایت های 
تسهیالتی ارزان قیمت بانک ها از بخش خصوصی 
واقعی وجود خواهد داشــت تا با افزایش تولید و 
صادرات تراز تجارت خارجــی بهبود یابد و تداوم 

ورود ارز به کشور محقق شود.
 نتیجه  این موارد، بستگی به ابعاد توافق دارد؛ البته 
ما هنــوز ابعاد توافق را نمی دانیــم. دولت و ایران 
مطالباتی داشته که یکی از آنها ارائه تضمین آمریکا 
مبنی بر عدم خروج از برجام بوده، اما امریکا تمایلی 
به پذیرفتن این مطالبات ندارد. حال دولت ایران 
این مطالبه را به صدور یک بیانیه از جانب کنگره 
و اعضای مذاکره کننده تقلیل داده، اما اینکه این 
بیانیه چه مواردی را شامل شود،  نامشخص است. 
ضمن آنکه رفع تحریم های آمریکا از اشــخاص 
حقیقی و حقوقی و رفع یکجای همه تحریم ها و 
راستی آزمائی آنها توسط ایران نیز هنوز از موارد 
مورد اختالف است که تا حل و فصل نشود دستیابی 
به یک توافق جامع که تمام مطالبات طرفین در آن 

ملحوظ گردد را تردید آمیز می کند.

  سیاســت های بودجه ایی دولت برای سال آینده را 

چگونه ارزیابی می کنید؟ 

بودجه ســال آینده که قرار اســت بــه زودی در 
صحن مجلس مصوب شود، که یک شمای کلی 
از وضعیت اقتصاد کشو ر را نشــان می دهد، زیرا 
۸5 درصد از اقتصاد کشور در اختیار دولت است. 
در سال جاری صادرات نفت میانگین دو میلیون 
و 300 هزار بشــکه در روز بود که البته این هدف 
محقق نشــده است؛ زیرا بر اســاس گزارش های 
رسمی، تا 9 ماهه امسال، تقریبا 31 درصد از هدف 
بودجه 9 ماهه سال 1400 درباره نفت محقق شده. 
همچنین بر اساس گزارش های بلومبرگ، شرکت 
ملی نفت در سالجاری نتوانسته بیش از میانگین 
600 هزار بشکه روزانه با دور زدن تحریم ها نفت 
صادر کند و تــوان صادرات نفت ایــران را هم در 
همین حدود ارزیابی کرده اســت. اما برای سال 
آینده، بودجه  نفتی با واقع بینی بیشــتری نسبت 

در پی تنش های 
روسیه و امریکا بر 
سر اوکراین، قیمت 

نفت به شدت باال رفته 
و این به نفع ایران 

است. پیش بینی های 
بین المللی در مورد 

بهای نفت تا ۱۰۰ دالر 
را هم پوشش می دهد 
و این فرصتی برای ایران 
است که حتی با تولید 
کمتر از یک میلیون 

بشکه در روز به هدف 
بودجه دست یابد
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به بودجه امسال پیش بینی شده است، درآمدی 
که دولت از صادرات نفت برای سال آینده در نظر 
گرفته، 3۸1 هزار میلیارد تومان است، که باید از 
فروش متوسط یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت 
در روز با فروش بشکه ای 60 دالر و نرخ تسعیر 23 
هزارتومان حاصل شــود، درحالیکه نرخ مصوب 
بودجه سال جاری برای فروش نفت بشکه ای 40 
دالر است . یکی از خوش شانسی های دولت در این 
مورد این بوده که به دلیل تنش های روسیه و امریکا 
بر سر اوکراین، قیمت نفت به شدت باال رفته و این به 
نفع ایران است. پیش بینی های بین المللی در مورد 
بهای نفت تا 100 دالر را هم پوشش می دهد و این 
فرصتی برای ایران است که حتی با تولید کمتر از 
یک میلیون بشکه در روز به هدف بودجه دست یابد

. 
  کسری بودجه سال آینده را چقدر میتوان تخمین زد؟ 

در بودجــه 5۷2 هــزار میلیارد تومــان مالیات 
پیش بینی شــده که مســلما این مقدار محقق 
نخواهد شد، یا ســایر درآمدهایی که در بودجه 
پیش بینی شده بسیار خوش بینانه است و از همین 
حاال کارشناسان کسری بودجه پنهانی را بین 300 
تا 400 هزار میلیارد تومان پیش بینی می کنند. 
تأمین این حجم از کسری بودجه بدون توسل به 

منابع بانک مرکزی امکان پذیر نیست که افزایش 
پایه پولی و تورم را در پی دارد. حال هرچقدر پایه 
پولی افزایش یابد، ضریب فزاینده پولی نقدینگی 
را چنــد برابر می کند، که تــورم و کاهش ارزش 
پول ملی نتیجه محتوم آن است. بنابراین آینده 
روشنی از اقتصاد با استمرار سیاست های گذشته 
مبتنی بر آزمون و خطا متصور نیست، لذا اقتصاد 
ما همچنان با رشــد نقدینگی و تورم و رشــد 
اقتصادی نامطلوب درگیر خواهد بود. رفع این 
معضالت مســتلزم تغییر و تحول بنیادین در 

ساختار اقتصای کشور است.

  سیاست های اتخاذی وزرای اقتصادی دولت رئیسی را 
از مدتی که سکان امور را به دست گرفتند؛ می توان مثبت 

ارزیابی کرد؟ 

نتیجه  عملکرد هر مسئول دولت، در هر پستی که 
قرار دارد، در آمارها و شاخص های عملکرد نهادی 
که او مدیریت می کند، منعکس است. ما در حال 
حاضر هم با تورم باال مواجهیم، هم با فقر فزاینده، 
مردم هر روز بیشتر به زیر خط فقر سقوط می کنند، 
ریزش طبقه متوسط هم به سمت خط فقر مشهود 
اســت، لذا ما از یک اقتصاد پویا برخوردار نیستیم. 

با توجه به اینکه ما از لحاظ ســرمایه های انسانی و 
منابع طبیعی اعم از زیر زمینی و روی زمینی، از همه 
کشورهای همسایه غنی تر هستیم، اما سیاست های 
داخلی و خارجی ماست که ما را به عقب رانده، البته 
تحریم ها و کرونا هم د ر این سالها تاثیر داشته، اما کرونا 
در تمام دنیا هم بوده و حتی با  وجود تحریم هایی که 
وجود داشته، نمی توان  تمام ناکارآمدی های اقتصادی 

را متوجه سوءمدیریت ها ندانست.

 آیا تغییرکابینه می تواند در این روند تغییری ایجاد کند؟ 

بخش مهمــی از کابینه ما افرادی هســتند که 
در دولت های قبلی مصدر مشــاغل و پست های 
کلیدی بوده اند و اینک  جابه جا شده اند، این شیوه 
انتصاب ها  نتیجه خوشــایندی ندارد، کشــور را 
نمی توان با مدیران چرخشی پایدار که عمدتا در 
مشاغل قبلی هم از کارنامه قابل قبولی برخوردار 
نبوده اند، اداره کرد. برای اصالح امور الزم اســت 
تغییر بنیادین در ساختار اقتصاد و شیوه انتصابات 
رخ دهد. نگاه توســعه گرا بر دیدگاه های واپسگرا 
حاکم شود و با تزریق خون تازه در پیکر معیوب 
بروکراســی، افراد بر اســاس شایسته ساالری و  
ضوابطی که در کشورهای پیشرفته حاکم است 

در پست ها و مقامات قرار گیرند.
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»پازوکی« اقتصاددان خواستار شد

کدام وزرا  در لبه پرتگاه قرار دارند؟ 

کابینه ترمیم 
1401 اولویت   

قریب به هفت ماه از عمر دولت سیزدهم می گذرد و طی این مدت سیاست های 
اقتصادی و در عین حال اظهار نظرات متعددی از سوی اعضای تیم اقتصادی 
این دولت مطرح شده است؛ با توجه به حساسیت های موجود در ساختار اقتصاد کشور و اقدامات انجام 
شده از سوی مقامات ارشــد دولت جدید، سواالت زیادی در ذهن نخبگان و آحاد مردم شکل گرفته 
است.  شاید مهمترین سوال و یا ابهامی که در اذهان مردم پس از هفت ماه از حکمرانی دولت جدید 
به وجود آمده، این باشد که آینده اقتصاد ایران با سکانداری مقامات اقتصادی دولت سیزهم به کدام 
سو حرکت خواهد کرد؟ »مهدی پازوکی« اقتصاددان و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی در گفت وگو 
با »بازارپول« در این باره می گوید: در شرایط فعلی، اقتصاد کشور به شدت نیاز به ثبات دارد و طبیعتا 
این وظیفه دولت جدید و به طور دقیق تر اعضای تیم اقتصادی آن است که با تدابیر خاص اقتصاد را 
سامان دهند. از این منظر، اتخاذ هرگونه راهبردی از سوی دولتمردان که به بی ثباتی اقتصادی دامن 
بزند، محکوم به شکست است. این اقتصاددان، معتقد است، معدل پایین وزرای اقتصادی دولت، باعث 
افت کارآمدی نظام اقتصادی کشور شــده، که در این میان وزیر اقتصاد با کارنامه غیرقابل قبولی که 
در این مدت از خود به جای گذاشته است، بیشتر از سایر وزرا در لبه پرتگاه قرار دارد. البته پازوکی به 
رئیس دولت توصیه می کند، قبل از استیضاح »خاندوزی« و یا دیگر وزرای اقتصادی، خودش دست 

به ترمیم کابینه بزند.  مشروح این گفت وگو را در ادامه بخوانید: 

 با توجه به رویکرد  فعلی دولت سیزدهم، آینده اقتصاد 

کشور را چگونه پیش بینی می کنید؟

 اکنون برای پیش بینی کردن آینده اقتصاد کمی 
زود اســت؛ چرا که هیچ دولتی نمی تواند در ۷ماه 
اقدام شــگفت انگیزی برای اصالح امور اقتصادی 
انجام دهد؛ با این حال بــه عنوان یک اقتصاددان 
سیاســت های اقتصادی فعلی دولت سیزدهم را 
ثبات ساز نمی دانم. در حال حاضر دولت سیزدهم 
در موقعیتی قرار گرفته اســت که در آینده ای نه 
چندان دور  قادر به فروش یک میلیون و 200هزار 
بشــکه نفت با قیمت 60 دالر خواهد شــد و این 
موضوع در حالی به وقوع خواهد پیوســت که در 
زمان دولت حسن روحانی میزان فروش نفت ایران 
رقمی کمتر از 500 هزار بشکه و با قیمت 40 دالر  

انجام می شد.

  چه پیش بینی از وضعیت شاخص های اقتصادی مثل 

»تورم، رشد اقتصادی و...« در سال 1401 دارید؟

 متاسفانه در طی ســال اخیر و با خروج آمریکا ار 
برجام و تشــدید تحریم های اقتصــادی ظالمانه 
به  اقتصاد کشــور ما نظاره گــر افزایش غیر قابل 
توجیه شاخص های اقتصادی بوده ایم؛ حال دولت 
ســیزدهم در نقطه ای حســاس قرار دارد. اما در 
صورت احیای مجدد برجام پیش بینی می شود، در 
صورت رفع تحریم ها  اقتصاد کشور توانایی سابق 
خود در سال 95 را باری دیگر بدست آورده و زمانی 
مناسب را برای تنفس پیدا خواهد کرد.  مصداق 
بارز این اســتدالل را در سال 95 شاهد بودیم که 
پس از امضای برجام در ســال 94، شاخص های 
اقتصادی همچنین رشــد اقتصادی با ثبت عدد 
12.5 درصد، دو رقمی شد و یا در کنار این شاخص 
نیز نرخ تورم با ثبت رقم 9درصد، تک رقمی شد که 
در نوع خود و در قیاس با سال های تحریمی یک 
دستاورد مهم محسوب می شد. مطمئنا همزمان با 
رفع تحریم ها و افزایش درآمد ناشی از فروش نفت، 
دولت این توانایــی را پیدا خواهد کرد که با جذب 
بیشتر ســرمایه های خارجی و توسعه پروژه های 
عمرانی و اقتصادی اشتغال بیشتری را در محیط 
کسب وکار کشــور محقق سازد؛ مسئله ای که در 
نهایت باعث افت قابل توجه نرخ بیکاری و درعین 

سعید ترکاشوند
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حال نرخ اشتغال در اقتصاد کشور خواهد شد.

  به نظرتان با درنظر گرفتن وضع موجود، چه مسائلی 

اقتصاد ایران را تهدید می کند؟

در حال حاضر مهمترین چالشی  که امکان دارد 
اقتصاد ایران در زمان دولت سیزدهم با آن مواجه 
شود، ظهور مجدد پوپولیسم اقتصادی و تشدید 
بی برنامگی تیم اقتصادی دولت است که در صورت 
تداوم آن طی سال های آینده، می تواند شاخص های 
اقتصادی کشور را به چالش های جدی مواجه سازد.  
پوپولســم اقتصادی به این معناست که در حال 
حاضر بخش عمــده ای از وزرای کابینه و مدیران 
ارشد احمدی نژاد در کابینه دولت سیزدهم پست 
و مقام های متعددی را گرفته اند؛ از همین رو، باید 
این نکته را یادآور شد که آن تفکر منفی که اقتصاد 
کشور را به عقب رانده بود،  مجددا در حال قدرت 
گرفتن است. ومتاسفانه باید گفت که مشکل اصلی 
مقامات دولت نهم و دهم این است که در تدوین 
و تعیین چشم انداز و برنامه  های اقتصادی، رشد و 
توسعه توسعه اقتصادی کشور را در نظر نمی گیرند.

 در حال حاضر مهمتریــن انتقاداتی که در بخش 
اقتصادی می توان به دولت وارد کرد، چیست؟

در حال حاضر عدم داشتن یک برنامه اقتصادی و 
به بیان ساده تر »بی برنامگی اقتصادی« مهمترین 
انتقادی است که می توان به عملکرد ۷ ماهه دولت 
ســیزدهم وارد کرد؛ در این میــان الیحه بودجه 
ســال1401  هم مهمترین نشانه و مصداق برای 
اثبات این مســئله خواهد بــود؛ موضوع دیگری 
که می تــوان از آن به عنوان بــی برنامگی دولت 
ســیزدهم یاد کرد، تمدید برنامه ششــم توسعه 
اقتصادی نوشــته شــده در دولت روحانی است؛ 
چراکه بسیاری از اعضای تیم اقتصادی دولت فعلی 
تا قبل از رسیدن به وزارت در کسوت یک کارشناس 
اقتصادی انتقاداتی را نســبت به سیاســت های 
اقتصادی دولت دوازدهم داشتند؛ حال این سوال 
پیش می آید که اگر عملکرد تیم اقتصادی دولت 
روحانی ضعیف بوده اســت، چرا وزرای اقتصادی 
آقای رئیســی باری دیگر برنامه ششم توسعه را 
تمدید کرده اند. در آخر آنچــه که می توان از این 

اقدام دولت اســتنباط کرد؛ این است که در حال 
حاضر دولت جدید هیچ برنامه اقتصادی منسجمی 
به عنوان برنامه هفتم توسعه اقتصادی نداشته و به 
نظر می رسد این بی هدفی نیز برای 4 سال آینده 

هم ادامه خواهد یافت.

  آیا اعضای تیم اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ هستند؟

 متاسفانه تشدید بحران ناهماهنگی میان اعضای 
تیم اقتصادی از دیگر نقاط ضعفی است که دولت 
سیزدهم با آن دست و پنجه نرم می کند؛ اظهارات 
متناقــض و تصمیمات ناگهانــی اعضای کابینه 
دولت ســیزدهم برسر مســائل کالن اقتصادی 
مهمی از جملــه موضوع حــذف ارز ترجیحی را 
می توان به عنوان نمونه هایی از این نا هماهنگی ها 
عنوان کرد.  انتشار خبر افزایش دو برابری میزان 
پرداختی یارانه ها و اجرایی شــدن آن از ابتدای 
دی ماه ســال1400 توسط »محســن رضایی« 
معاون اقتصادی رئیس جمهــور و واکنش فوری 
»سیداحســان خاندوزی« وزیــر اقتصاد، عمق 
این ناهماهنگی را نشــان داد. بنده نقاد برخی از 

سیاست های اقتصادی دولت روحانی بوده ام و با 
تکیه بر این  مسئله باید بیان کنم که در پی عملکرد 
نامناسب ۸ سال گذشــته دولت روحانی، اعتماد 
عمومی مردم به قوه مجریه به پایین ترین سطح 
خود رسیده است؛ اما رئیسی و تیم اقتصادی اش 
باید مهم ترین اولویت خود را به بازگشت و حفظ 
سرمایه اجتماعی دولت بگذارند. سرمایه اجتماعی 
باال مهم ترین ابزار پیش برنده برنامه های دولت چه 
در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجه است، 
به دلیل اهمیت موضوع، تاکید دارم که رئیسی و تیم 
اقتصادی او در ورای اتخاذ هر تصمیمی، از جمله 
تصمیمات اقتصادی در مرحله اول باید به همزبانی 
در انتشار آن و در مرحله بعدی به تاثیر آن سیاست 

و تصمیم بر سرمایه اجتماعی دولت بیاندیشند.

 همانطور که می دانید، برخی وزراصمت، از جمله 
وزرای اقتصاد و کار این روزها در سیبل انتقادات قرار 
دارند؛ به طوریکه که حتی بحث استیضاح و برکناری آنها 
نیز مطرح بود؛ عملکردشان را چگونه ارزیابی می کنید، 
آیا آنها می تواند در ادامه کار تحول مثبتی در صحنه 
اقتصاد ایران رقم بزند،  یا اینکه دولت سیزدهم باید دست 

به تغییر کابینه بزند؟

در حال حاضر ایرادهای بسیار زیادی در میان اعضای 
تیم اقتصادی دولت سیزدهم وجود دارد، اما نکته ایی 
که در کابینه رئیسی باید به آن اشاره کرد، این است، 
معدل پایین وزرای اقتصادی عضو تیم اقتصادی دولت 
سیزدهم است که باعث افت کارآمدی نظام اقتصادی 
کشور شده است. تا کنون اخبار بسیاری زیاد در مورد 
استیضاح برخی از وزرای دولت سیزدهم همچون 
»سید رضا  فاطمی امین« وزیر صمت، »سید احسان 
خاندوزی« وزیر اقتصاد و »حجت اهلل عبدالملکی« وزیر 
کار هم از سوی مجلس و هم دولت  منتشر شده است، 
بنابراین تغییر در ساختار تیم اقتصادی دولت را یک امر 
اجتناب ناپذیر در ماه های آینده می دانم. در پایان باید 
این نکته را هم یادآور شد که سید احسان خاندوزی 
از زمانی که روی کار آمده اند،  عملکرد قابل قبولی در 
مدیریت اقتصاد کشور نداشته اند، و پیش بینی می شود 
در کسوت وزیر اقتصاد و با ادامه فعالیت، نتواند گشایشی 
را ایجاد کند. درنتیجه بهتر است رئیسی قبل از استیضاح 
خاندوزی و یا دیگر وزرای اقتصادی خود دست به ترمیم 

کابینه اقتصادی بزند.

معدل پایین وزرای 
اقتصادی دولت

 باعث افت کارآمدی 
نظام اقتصادی کشور 
شده است. از این رو 

اخبار زیادی حول 
اســتیضاح برخی 

وزراء از جمله وزرای 
صمت، اقتصاد  وکار 
منتشر شد،که تغییر 

در ساختار تیم 
اقتصادی دولت را یک 
امر اجتناب ناپذیر در 
ماه های آینده میدانم
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چند سالی است که شعار عدم گره زدن اقتصاد کشور به نتایج مذاکرات هسته̔ای 
مطرح می شود. در واقع برخالف تصورات موجود، نوسان مداوم در بازارهای مالی 
با انتشار اخبار مثبت و منفی از نتایج مذاکرات و واکنش سریع بازارها به آن نشانگر 
گره خوردن اقتصاد ایران به مذاکرات است! افزایش یا کاهش قیمت ارز، خود معلول 
و نه علت شرایط بوجود آمده و نشانگر واکنش بازار به جبران کاستی ها از طرق دیگر 
مانند افزایش پایه پولی است. در شرایطی که متغیرهای اقتصادی کشور از جمله 
نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در وضعیت بسیار نامناسبی 
قرار دارد، این احساسات است که بازار را هدایت می کند و نه لزوما منطق اقتصادی 
که متکی به نرخ بهره است و توان کنترل نقدینگی و تورم را ندارد و از طرفی زیر بار شدیدترین تحریم ها 

است با کوچکترین نسیمی به این سو و آنسو می رود.
تحریم هایی که پس از خروج ایاالت متحده از برنامه جامع اقدام مشترک بر کشورمان اعمال شد و خروج 
ایران از برخی از مفاد برجام به انزوای ایران در اقتصاد و خدمات بانکی در جهان و بسته شدن منافذ ورودی 
دالر به کشور و در تنگنا قرار گرفتن مالی دولت و فساد گسترده اقتصاد دولتی-رانتی انجامید که منجر به 
 خروج هزاران میلیارد دالر از کشور شده است. ساختارهای ضد تولید و ضد توسعه، ساختارهای معیوب 
اداری- اســتخدامی و مجموعه ای از عوامل طی این سال ها مانع از استفاده کامل از ظرفیت های انسانی 

اگر همین فردا توافق شود!
و منابع طبیعی کشور شده است. عالوه بر این، در 
سال های اخیر به دلیل تحریم ها، ایران مشتریان 
و بازار نفت و گاز خود را از دســت داده و به روسیه 

واگذار کرده است.
متاسفانه در کشــور ما اقتصاد دولتی همواره بر 
سرنوشت اقتصاد کشور قالب بوده و بر مبنای باورها 
و اهداف ایدئولوژیک حرکت کرده است. بنابراین 
متغیرهای اقتصادی ایران هر سال بدتر از قبل شده 
و جایگاه اقتصادی ایران که هشــتمین کشور در 
بین اقتصادهای جهان بود را هم ردیف نازل ترین 
اقتصادهای جهان قرار داده است. ناتوانی مکانیسم 
بازار به تنهایی دخالت دولت در اقتصاد را توجیه 
نمی کند و فراموش نکنیم که دولت خود به عنوان 
یک نهاد اقتصادی عمل می کند و ممکن است با 
دخالت بیش از حد در اقتصاد با هدف کسب منافع 

سعید درویش
تحلیلگر اقتصادی
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بیشتر که نظیر آن را در ســال های اخیر در بازار 
سرمایه شاهد بودیم بحران آفرینی کند. 

دخالت دولت در بازار اقتصاد را از مســیر طبیعی 
خود منحرف می کند و در اصل تنها مشکل بازار 
بورس عدم حمایت دولت نیست، بلکه دخالت در 
فرآیند بازار به بهانه حمایت از آن است! انحصارات 
دولتی و شبه دولتی، رانت، فساد و ترجیح منافع 
خصوصــی و گروهی بر منافع ملــی، اقتصاد را از 
مسیر طبیعی خود منحرف کرده و بازارهای مالی 
را به بیراهه می برد. اگر ما واقعا به دنبال یک اقتصاد 
پویا هستیم، باید دخالت های دولت در اقتصاد به 
نظارت های مطلوب و دخالت های حداقلی در بازار 

و اقتصاد تغییر کند.
اگر تعارف را کنار بگذاریم و واقع بین باشیم اقتصاد 
ایران در باتالقی قرار گرفته است که اگر سیاست های 
کشور تغییر محسوسی نکند، فســاد ادامه یابد، 
بانک ها همچنان بنگاهداری کنند، برنامه های مدون 
در راستای سیاست های پولی و مالِی کارشناسی 
شده و علمی تنظیم نشود و قدرت کاسبان تحریم 
و کاسبان کرونا به چالش کشیده نشود، وضعیت نه 

تنها بهتر بلکه بدتر از این هم خواهد شد!
به هر طریق در صورتیکه توافق هسته ای با موفقیت 
به ثمر برســد، میتوان نتایــج آن را در بازارهای 
مالی مشــاهده کرد. الزم به ذکر است که عالوه 
بر برجام FATF و CFT باید حل شود؛ زیرا اگر به 
این کنوانسیون ها پایبند نباشیم، قادر به برقراری 
تبادالت و تعامالت بانکی در عرصه جهانی نخواهیم 
بود. ایران بالفاصله پس از توافق در مذاکرات رفع 
تحریم ها صادرات نفت خــود را افزایش خواهد 
داد؛ زیرا مقادیر قابل توجهی نفت در انبارها برای 
عرضه در بازارهای بین المللی دارد. پاالیشگاه های 
آســیایی یعنی »هند، ژاپــن و کره جنوبی« که 
بزرگ ترین خریداران نفت ایران بوده اند، مشتاق 
از ســرگیری واردات نفت در صورت احیای توافق 
هسته ای هستند. همینطور باید گفت که با توجه 
به جنگ روســیه و اوکراین که باعث بیدار شدن 
غرب از یک خواب زمستانی شد، ایران تنها کشوری 
است که می تواند جایگزین روسیه شود و تامین 
امنیت انرژی اروپا را به دســت بگیرد و این برای 
ما بسیار پر اهمیت است! البته به دلیل فرسودگی 

زیرساخت های نفت و گاز کشور که خود محصول 
خروج ایاالت متحده از برجام اســت، مدت زیاد و 
منابع مالی بسیاری برای ترمیم نیاز است تا به افق 

صادرات نفت و گاز قبل از تحریم ها برسیم.
اگر مذاکرات به نتیجه برسد و درآمدهای نفتی به 
حساب های ایران واریز شود، نتیجه رفع احتمالی 
تحریم ها در کوتاه مدت مشــخص خواهد شد. با 
افزایش احتمالی درآمدهــای ارزی دولت، نیاز به 
تامین نقدینگی از طریق چــاپ نقدینگی کمتر 
خواهد شد و این مساله منجر به کنترل نرخ تورم 
می شود. بازار ارزو طال اولین بخش هایی هستند که 
با انتشار هرگونه خبر مثبتی از مذاکرات تغییر مسیر 
می دهند. ممکن است با افزایش همزمان عرضه ارز 
و تشکیل صف های فروش به جهت بار روانی نزول 
بازار، قیمت دالر تا جای ممکن کاهش پیدا کند. 
بخشی از ریزش هایی که باید پس از بازگشت به 

برجام اتفاق می افتاد در طول مذاکرات پیش خور 
شده اما هنوز هم پتانسیل کافی برای نزول بیشتر 
بازار وجود دارد؛ انتظــار داریم دالر را در محدوده 
قیمتی 21 تا 23 هزار تومان داشــته باشیم. نرخ 
ارز مطلوب دولت با توجه بــه بودجه ایی که ارائه 
شده در سال آینده دالر 23 هزار تومان است. باید 
دقت کرد که این کاهش قیمت ها مقطعی است و 
اقتصاد به شرطی در شرایط مطلوب باقی می ماند 
که رشد اقتصادی شــکل بگیرد. بر خالف عقیده 
برخــی از فعاالن بازار بورس، به نتیجه رســیدن 
مذاکرات هســته ای در کوتاه مدت قطعا به ضرر 
این بازار اســت و در بلندمدت اثرات مطلوب آن 
برای بازار سرمایه نمایان خواهد شد. با به نتیجه 
 رســیدن مذاکرات نمادهای بانکــی و خودرویی 

می҅توانند رشد خوبی را تجربه کنند.
تغییرات قیمت در بازار مســکن کمی متفاوت از 
دیگر بازارها است. پیش بینی که برای این بازار به 
طورکلی می توان داشت، کاهش قیمت متناسب با 
دیگر بازارها است، اما در این بازار باز یا بسته بودن 
شــهر، نرخ افزایش جمعیت، ترکیب جمعیتی و 
غیره پر رنگ و پر اهمیت است. پس ممکن است 
حتی با وجود به نتیجه رسیدن مذاکرات با توجه 
به متغییرهای مهم در ایــن بازار بعضی از فایل ها 
تغییر محسوسی نداشته باشند. الزم به ذکر است 
که طرح نهضت ملی مسکن در آینده این بازار را 
وارد رکود می کند و حتی می تواند با مصرف مواد 
اولیه جهت ساخت قیمت در این بازار را بر خالف 

تصورات باالتر ببرد.
تا زمانــی که بازار خــودرو انحصاری اســت و 
کمپانی ها مضاف بر ظرفیت نیــروی غیر مولد 
اســتخدام کرده اند، نباید انتظار کاهش قیمت 
محسوس و پایداری برای این بازار داشت! اضافه 
شــدن مالیات جدید به خریــداران خودرو از 
کارخانه های خودروســازی از یکسو و مشخص 
نبودن امــکان ورود یا عــدم ورود خودروهای 
خارجی از سوی دیگر، باعث شده آینده این بازار 
مبهم باشــد. احتماال ریزش قیمت ها مخصوصا 
در بــاب خودروهای داخلی کمتــر از انتظارات 
شکل گرفته در جامعه باشد، اما قطعا دستخوش 

کاهش قیمت می شود.

اگر مذاکرات به نتیجه 
برسد و درآمدهای 
نفتی به حساب های 
ایران واریز شود، 
با افزایش احتمالی 

درآمدهای ارزی دولت، 
نیاز به تامین نقدینگی 
از طریق چاپ نقدینگی 

کمتر و این مساله 
منجر به کنترل نرخ 

تورم می شود



آنچه سرنوشت ارزهاي 
خارجي را تعیین مي کند، 
عرضه و تقاضا است. 

عرضه برآمده از تناسب 
رشد عرضه پول با رشد 
اقتصادي و میزان تورم 
و تراز تجاري، نرخ بهره 
و ... است و تقاضایي که 
متناسب با  مطلوبیت و 
تورم انتظاري و ریسک 
بازار  در ذهن مصرف 

کننده شکل مي گیرد

یــن یادداشــت در  1. ا
شرایطی نوشته می شود که 
سرنوشت توافق هسته ای 
ایران با قدرت های جهانی 
نامشخص است. مولفه ای 
که بیشــترین تاثیر را در 
کوتاه و شــاید میان مدت 
بر نــرخ ارز در کشــورمان 
خواهد داشــت. البته خبرها عمدتا  از رســیدن 
به توافق حکایت دارند که اگر چنین باشــد باید 
منتظر کاهش بیســت درصدی  و شاید بیشتر 
قیمت ارزهاي خارجي و رســیدن قیمت دالر  به 
مرز بیســت هزار تومان بود. چرا که انجام توافق 
به معنای افزایش صادرات نفت ایران به حدود 3 
میلیون بشکه  در روز  و نیز صدور بیشتر میعانات 
گازی و کامودیتي ها خواهــد بود. به این افزایش 
درآمدهای صادراتی باید آزاد شــدن منابع ارزی 
بلوکه شــده که حدود 30 میلیــارد دالر برآورد 
می شــود، را نیز افزود. همچنین برداشته شدن 
تحریم ها ســبب کاهش هزینه های معامالتی و 
ریسک های تجاری ایران خواهد شد، که ارزهای 
خارجی بیشتری را نصیب دولت خواهد کرد. رقم 
حاصله از این گشایش ها حدود 25 تا 30 میلیارد دالر 
برآورد میشود که رقم بسیار بزرگی است و می تواند 
به کاهش نرخ ارز چنانکه عنوان شــد، در بازار 

منجر شود.
2.  سویه دیگر تاثیر گذار بر نرخ ارز سیاست های 
تجاري دولت است. در واقع انجام توافق هر چند  
منجر به کاهش تورم انتظاری و عرضه دالرهای 
خانگی به بازار می شود، اما از سوی دیگر بسته 
به سیاســت های تجاری دولت و میزان کاهش 

دالر؛ 
 این  راز سر به مهر!

محدودیت های وارداتــی می تواند بر تقاضای 
دالر آنهم در بازار تشنه ایران بسیار موثر باشد. 
چنانکه تقاضاي برخی کاالها را افزایش دهد و 
سبب جلوگیری از کاهش شدید نرخ ارز در بازار 
شود. همچنین باید به سیاست های مالی  و پولی 
دولت اشــاره کرد. چنانکه دولت نرخ ارز را در 
بودجه حدود 23 هزار تومان تعیین کرده است، 
که این رقم، رقمی است که دولت انتظار دارد با 
تثبیت آن، هم منابع ریالی الزم برای هزینه های 
یکساله کشور فراهم شود و هم جریان صادرات 
تداوم داشــته و برای صادر کننــدگان عمدتا 
کامودیتی محور این نرخ به صرفه باشد و سبب 

کاهش شاخص بورس نیز نشود.
در این میان البته باید به فشارهاي وارده به دولت 
و حاکمیت اشاره کرد.  با افزایش درآمدهای ارزی 
طبعا تقاضای بسیاری برای ارزان شدن کاالها در 
کشور و در بین طبقات مختلف بخصوص طبقات 
و اقشار حامی دولت و نیز درخواست هاي کمک 
هاي خارجي  شکل خواهد گرفت که مقاوت در 
مقابل آنها بسیار دشوار خواهد بود. این امر با توجه 
به عدم امکان افزایش سریع ظرفیت هاي تولیدي 
کارخانه ها و ارزبر بودن همین محصوالت، دولت 
را وادار به تخصیص  و عرضه  بیشتر ارز خواهد کرد 
که از یک ســو منجر به کاهش قیمت بسیاری از 
کاالها خواهد شــد و از طرف دیگر همانطوریکه 
گفته شــد، تقاضای ارز را افزایش و بــا توجه به 
محدودیت منابع، آن را به سمت باال هل خواهد داد. 
3. فارغ از این تاثیرات کوتاه مدت و شوک وار، آنچه 
بنظر تاثیرگذار عمده در تعیین نرخ ارز خواهد بود و 
نگاه کارشناسان و بازیگران بزرگ بازار ارز  معطوف 
به آن است، سیاست مالی و پولی دولت است. اینکه 
آیا دولت تحت تاثیر فشارها و البته توجیهات به 
ظاهر عالمانه،  نرخ ارز را لنگر کاهش تورم خواهد 
کرد یا آنچنانکه کارشناسان توصیه مي کنند و با 
آرامش ایجاد شده به سمت کنترل تورم از مسیر 
اصالحات اقتصادي و کاهش کســری بودجه با 
ایجاد توازن در دخــل و خرج و در نتیجه کاهش 
حجم  نقدینگی خواهــد رفت ؟! این نکته به نظر 
اساس و متغیر اصلی تاثیر گذار بر نرخ ارز در میان 
و بلند مدت خواهد بود. چنانکه اگر دولت اجازه 
دهد نرخ ارز به روند طبیعی خــود در بازار ادامه 

حسین حقگو
تحلیلگر اقتصادی
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دهد و از ســرکوب آن خودداری کند و اصل را بر  
افزایش صادرات، آنهم صادرات کاالهای با ارزش 
افزوده باال و دانش بنیان و ساخت محور نهد و نه 
صادرات مواد خام و کامودیتی ها،  می توان امیدوار 
بود که ســفته بازي ارزي کاهش و این منابع  در 
خدمت تولید واقتصاد ملی  و نه پناهگاهی برای 
جلوگیری از کاهــش ارزش پول ملی و تورم قرار 
گیرد که البته کاري بس دشواری است و نیازمند 
تغییر نگرش حاکمیت بــه اقتصاد به عنوان یک 
علم و نه ابزاري در خدمت سیاســت اســت. در 
صورت عدم انجام چنین تغییر راهبردي در نگرش 
حاکمیت، می توان چنین انتظار داشت که نرخ ارز 
در خوشبینانه ترین حالت یعنی امضا توافق برجام 
در کوتاه مدت روندي کاهشــي )به حوالي حتي 

20 هزار تومان( خواهد داشت و سپس با افزایش 
تقاضا در داخل )از نیازهاي ارزي تامین مواد اولیه 
کارخانجات تا  مسافرت و خرید امالک در خارج 
از کشور و...( و وجود نقدینگي عظیم 4300 هزار 
میلیارد توماني  و... روند افزایشی خواهد یافت و 
بخ سرعت مرز 30 هزار تومان را در خواهد نوردید. 
در مجموع آنکه آنچه سرنوشت ارزهاي خارجي 
 و از جملــه دالر را تعیین مي کند دو ســر رابطه 
عرضه و تقاضا است. عرضه برآمده از تناسب رشد 
عرضه پول با رشــد اقتصادي و میزان تورم و تراز 
تجاري، نرخ بهره و ... است و تقاضایي که متناسب 
با  مطلوبیت و تورم انتظاري و ریسک بازار  در ذهن 
مصرف کننده شــکل مي گیرد. نرخ ارز در این دو 
لبه قیچي تعیین مي شود و و با اصالحات ساختار 

اقتصادي و در درجه اول بیماري مزمن کســري 
بودجه دولت و ســد کردن حجم عظیم نقدینگي 
و نیز کاهش تنش ها و  ارتباط و تعامل با جهان  و 
بهبود تراز تجاري، مي توان  هرم اقتصاد کشور  را بر 
قاعده آن نشاند و امکان توسعه پایدار کشور را فراهم 
نمود. اینهمه البته بر فرض انجام توافق برجام )هر 
چند  موقت و محدود( عنوان شد. شکست مذاکرات 
و منتفی شدن توافق به طور کلی )که بسیار بعید 
می نماید( و ایجاد فضاهاي هیجاني  موضوع دیگری 
است و البته چندان نیاز به تحلیل ندارد و می توان 
به راحتی حدس زد که با چه رشدهای سریع و غیر 
قابل کنترلی در بازار ارزهاي خارجي روبرو خواهیم 
شد که اقتصاد، کسب وکار وحیات ملی را با خطرات 

سهمگینی مواجه خواهد کرد که چنین مباد!
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توقف در ایستگاه 24 
سرنوشت بازار ارز با فرض احیای برجام چه می شود؟ 

 همزمان با روز های پایانی سال 1400 و شروع شمارش معکوس مذاکرات وین، بازار ارز ایران نیز به مانند 
دیگر بخش های اقتصادی کشور خود را آماده برای سپری کردن تحوالت مهمی در سال 1401 می کند. 
در حال حاضر دولت ســیزدهم در شرایطی زمام امور اقتصادی کشور را به دست گرفته که در بازه زمانی 
ســال های 96 تا 1400 بهای دالر نزدیک به ۷ برابر افزایش پیدا  کرده اســت. از سوی دیگر، شوک های 
ارزی چهار سال گذشته ناشــی از تورم های 50 درصدی و باعث درهم تنیدگی قیمت دالر با ریسمانی 

محکم به تورم شده است؛ به گونه ای که در طول 
سال های اخیر همزمان با رشد تورم بهای نرخ ارز 
هم به راحتی افزایش قیمتی را تجربه می کرد. پس 
از پیروزی ســید ابراهیم رئیسی در سیزدهمین 
انتخابات ریاست جمهوری، توقع مردم در زمینه 
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اقتصادی از او فراتر از دولت های قبل بود و معیاری 
را که معموال قاطبه مردم از آن به عنوان سنجش 
اقتصادی دولت به کار می برند، وضعیت »نرخ ارز« 
در بازار آزاد است. با این حال، هنوز هم درباره نرخ 
ارز در سال آتی و با فرض احیای برجام، سناریوهای 
مختلفی مطرح است؛ برای اینکه بدانید نرخ دالر 
در کدام کانال لنگر می اندازد، این گزارش را دنبال 

کنید. 

 مقایسه نرخ دالر در دولت روحانی  و  رئیسی 

مدیریت بازار ارز همواره یکی از چالش برانگیز ترین 
مباحث پیش روی دولت هــای حاکم در ایران از 
زمان پیروزی انقالب اسالمی ایران تا کنون بوده 
اســت. نکته دیگری که در رابطه با این مسئله ارز 
وجود دارد اینکه طی یک دهه اخیر، مشکالت ناشی 
از این موضوع به دلیل افزایش تحریم های بانکی و 
نفتی برای دولت های یازدهــم، دوازدهم و حتی 
سیزدهم بیشتر نمایان شده است. با این حال و با 
توجه به تحوالت پیش آمده طی یک دهه اخیر در 
بازار ارز باید عنوان کرد که »حسن روحانی« پس از 
پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 
توانســت در 100 روز اول بهای دالر را از 3هزار و 
600 تومان به پایین تر از 3 هزار و 500 تومان بیاورد 
که رکورد دار این موضوع در میان تمامی دولت های 
پس از انقالب اسالمی است.  در مقابل، دولت نوپای 
رئیسی در صد روز اول نتوانست ترمز دالر را بکشد 
و بهای آن از 25هزارتومــان تا 31 هزارتومان هم 
رسید. این موضوع فشــار سنگینی را روانه دولت 
و بانک مرکزی کرد. از این رو، دولت سیزدهم در 
صد روز اول حکمرانی خود نتوانست انتظارات را 

برآورده سازد.
اما با بررســی آمار 6ماه گذشــته از بازار ارز، رشد 
حدود ۸ درصدی نرخ دالر را مشــاهده می کنیم. 
قیمت دالر در صرافی ملی هم در برهه ای از زمان 
بیش از 6 درصد افزایش پیداکرده است. البته این 
روند صعودی دالر را می توان در نرخ تورم مشاهده 
کرد که زمینه ایجاد چنین تورمی در کشــور به 
چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی در 6 ماهه 
ابتدایی سال بازمی گردد. البته گفته می شود دولت 
ســیزدهم برای جبران 400 هزار میلیارد تومانی 
کسری بودجه، به مانند دولت  های گذشته دستان 

خود را در جیب بانک مرکــزی نکرد و با امتناع از 
اســتقراض از بانک مرکزی و همزمان با افزایش 
درآمدهای مالیاتی و توسعه تجارت خارجی کشور 
توانست رکورد چهارسال گذشته را بزند و حجم 
تجارت خارجی کشــور را به بیــش از 30 درصد 

برساند.

 چرا نرخ دالر نزولی شد؟ 

نگاهی به تعامالت اخیر ایران با دیگر کشــورها، 
نشان می دهد، سید ابراهیم رئیسی بر اساس نگاه 
چندجانبه گرایی خود به روابط بین الملل به سمت 
ارتباط موثر با تمامی کشورها حرکت کرده است. به 
طوریکه حضور قطعی و دائمی در سازمان همکاری 
شانگهای و اتحادیه اقتصادی ارواسیا زمینه ورود 
ایران را به بازارهای جهانی فراهم کرد. این مراودات 
موثر و تجاری، به رشــد ذخایر ارزی کشور کمک 
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در سال ۱۴۰۱ قیمت 
دالر از ۲۴ هزار تومان 
پایین تر نخواهد آمد؛ 
چرا که در حال حاضر 

دولت نرخ تسعیر 
ارز در در بودجه 

سال آینده را با عدد 
۲۳ هزار تعیین و 

هدفگذاری کرده است
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شایانی کرد و طبق قراردادهای مالی و بانکی تنظیم 
شده با کشورها، بانک مرکزی توانست بسیاری از 
پول های مسدود شده را آزاد کند؛ در همین راستا 
»علی صالح آبــادی« رئیــس کل بانک مرکزی 
درخصوص تامیــن ارز در 9 مــاه اخیر می گوید: 
»حدود 40 میلیارد  دالر چه در بخش ارز نیمایی  و 
چه ارز اشخاص عرضه ارز صورت گرفته که نسبت 
به سال قبل رشــدخوبی را به ثبت رسانده وپیش 
بینی می شود حجم تامین ارز تاپایان سالجاری به 

50 میلیارد دالربرسد«.
صالح آبادی به تازگی نیز دراظهاراتی گفته بود که 
در حال حاضر، بهترین روزهای حوزه ارزی کشور را 
سپری می کنیم و به اندازه کافی ذخایر ارزی موجود 
است. رئیس کل بانک مرکزی حجم معامالت بازار 
متشکل ارزی در ســال جاری را 1.6 میلیارد دالر 
اعالم واظهار کرده بود: نســبت به سال گذشته 3 
تا 4 برابر رشد کرده اســت. او همچنین وضعیت 
بازار ارز متعادل و آرام دانسته و بیان کرد که برای 
امسال بیش از 26 میلیارد دالر عرضه ارز در سامانه 
نیما داشتیم؛ در مجموع بیش از 50 میلیارد دالر از 
ابتدای سال تاکنون برای واردات کاالهای اساسی 

و سایر کاالها تامین شده است.
از سوی دیگر، دولت سیزدهم در کنار سیاست های 
چندجانبه گرایی خود بــه مذاکرات برجامی هم 
اهتمام ویژه ای ورزید و همیــن فرآیند مثبت رو 
به جلو مذاکرات هسته ای نیز در نوسانات دالری 
تاثیر بسزایی داشت. اخبار مذاکرات در بازار آزاد از 
جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ چراکه هر گشایشی 
در جریان نشست های وین، نمودار تورم را به سمت 
پایین ســوق می دهد. این اخبار تکانی به بازار ارز 
داد که بهای دالر پس از ناکامی در کانال 30 هزار 
تومانی به کانال 26 هزارتومان سقوط کرد. با این 
حال، اما تالطمات ارزی اتفاقات خوشــایندی را 
برای اقتصاد رقــم نمی زند و فعاالن اقتصادی را با 

سردرگمی  مخربی روبه رو می کند. 

 سرنوشت قیمت دالر؟                                                                                                        

حال با فرض توافق احتمالــی در ماه های آینده 
باید بسنجیم که قالب ارز در چه کانالی می افتد و 
سرانجام چه تحلیل هایی درست از آب درمی آید. 
بسیاری از فعاالن بازار ارز معتقدند که کف قیمت 
دالر کانال 25 هزار تومان است و بر اساس تحلیل 

 هر گشایشی در 
جریان نشست های 

وین، نمودار تورم را 
به سمت پایین سوق 

می دهد. این اخبار 
تکانی به بازار ارز داد 
که بهای دالر پس از 
ناکامی در کانال ۳۰ 

هزار تومانی به کانال 
۲6 هزارتومان سقوط 

کرد

تکنیکال ورود ارز به زیر 25 هزار تومان امکانپذیر 
نیست، اما برخی از کارشناسان اقتصادی چنین 
تحلیل هایــی را نمی پذیرنــد و 20 هزارتومان را 
آینده قیمت دالر می دانند. اما بر اســاس الیحه 
بودجه 1401 نرخ تســعیر در ســال آتی قیمت 
23 هزارتومان دیده شده است و دولت قصد دارد 
که پــس از حذف ارز 4200 تومانی محاســبات 
گمرکی خود را با 23 هزار تومان انجام دهد و چنین 
موضوعی شاید اجازه کاهش را به دالر ندهد. البته 
دولت سیزدهم از فسادزا بودن ارز چندنرخی کامال 
اطالع دارد و احتماال برای تحقق اهداف خود در این 

موضوع از هیج تالشی دریغ نکند.
در همین رابطه، »احمد لواسانی« رئیس شورایعالی 
کانون صرافان، پیرامون وضعیت بازار ارز و آینده آن 
در سال 1401 به »بازار پول« می گوید: تعیین نرخ 
ارز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و اخبار مذاکرات 
برجامی تعیین می شود. تقریبا در دو ماه گذشته 
مباحث مربوط به تقاضا از ثبات کافی برخوردار 
بوده است. نیازهای ارز در بازار نقدی به ویژه در 
تامین ارز مســافرتی به خوبی ساماندهی شده 
است. در پایان سال هم هر مقداری که سفرهای 
خارجی افزایش یابد هیچ مشکلی در تامین ارز 

این مسافران نداریم.
بنابه اظهارات لواسانی، آنچه که اکنون می توان در 
سطح بازار ارز مشاهده کرد این است که همزمان 
با ریزش قیمت دالر، ارز های خانگی نیز در حال 
بازگشت به بازار هستند؛  با توجه به شرایط فعلی 
قطعا افرادی که در گذشــته ارز را در منزل خود 
نگهداری می کردند تاکنون با رشــد قیمت دالر 
سود خود را کرده اند و پیش بینی می شود که در 
صورت تداوم ریزش قیت دالر و برای جلوگیری از 
ضررهای بیشتر حجم بیشتری از ارز های خانگی  
به سمت بازار روانه شود. در حال حاضر آنچه که 
می توان به طور معمول انتظار آن را کشــید این 
اســت که با افزایش صادرات غیرنفتی و یا حتی 
نفت ایران ما شــاهد ورود مقادیــر زیادی ارز به 

سطح بازار باشیم. 
اما نکته دیگــری پیرامون بــازار ارز  وجود دارد 
این است که بسیاری از فعاالن اقتصادی با توجه 
به تحوالت بازار فردایی ارز محاســباتی را انجام 
می دهند، که بر اساس تحلیل های خودشان است 
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و شاید چنین نرخی هم در بازار معامله نشود. در 
حال حاضر طی سالیان گذشــته یکی از اهداف 
بانک مرکزی حرکت به سمت تک نرخی کردن 
بازار ارز بوده است و هرچقدر بهای ارز ثابت باشد، 

قطعا مقادیر معامالت هم افزایش پیدا می کند.
رئیس شــورایعالی کانــون صرافان، بــا توجه 
به تحــوالت پیــش آمــده در مذاکــرات وین 
 و ســاختار اقتصــادی کشــور، پیش بینــی 
می کنــد، در ســال 1401 اختــالف قیمت در 
بازارهای ارز به حداقل رســد. بــه گفته او، خبر 
مسرت بخشــی که درباره تحوالت اخیر بازار ارز 
وجود دارد، اینکه در بهمن ســال جاری میزان 

تقاضاهای ســوداگرایانه در بازار ارز نســبت به 
دوماه گذشته خود کاهش چشمگیری پیداکرد، 
اما تقاضــای واقعی همچنــان همانند ماه های 

گذشته است.

 نقطه تعادل دالر کجاست؟ 

از سوی دیگر، وحید شقاقی شهری اقتصاددان و 
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی درباره آینده 
قیمت ارز در ســال 1401 پس از احیای مجدد 
برجام به »بازار پول« می گوید: مطمئنا با توجه به 
شرایط فعلی اقتصاد کشور قیمت دالر در نقطه 
24 تا 25هزار تومان به یک حالت تعادل خواهد 

رسید؛ در این میان فرضیه های دیگری نیز درباره 
بازار ارز وجود دارد که در یک دوره بسیار کوتاه و 
موقت نرخ ارز به رقمی بالغ بر 22 تا 23 هزار تومان  
برسد، اما باید یادآور شد، که این رقم به هیچ وجه 
نمی تواند یک شــرایط با ثبات را برای این بازار 
محقق سازد.  مطمئنا در سال 1401 قیمت دالر 
از 24 هزار تومان پایین تــر نخواهد آمد؛ چرا که 
در حال حاضر دولت نرخ تسعیر ارز در در بودجه 
سال آینده را با عدد 23 هزار تعیین و هدفگذاری 
کرده است. عالوه براین مسئله، باید این موضوع را 
نیز در نظر داشت که که ریزش بیش از حد نرخ در 
بازار به هیچ وجه به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.
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طی سال های اخیر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به عنوان عالی ترین نهاد 
حاضر در نظام بانکی کشور، موفق به تحقق وظایف خود در سیستم پولی و مالی کشور 
نبوده است؛ نخستین ایرادی که در ابتدای صحبت باید به آن اشاره کرد این است 
که متاسفانه این نهاد در طول یک دهه اخیر در مقابل اقدامات خود سرانه بانک های 
کشور به ویژه بانک های خصوصی کامال ضعیف ظاهر شده و هیچ اراده ای در مقابله 
با خودسری های این بانک ها در بحث خلق پول از خود نشان نداده است.  با توجه به 
وضعیت تاسف انگیز حجم نقدینگی موجود در اقتصاد کشور به جرات می توان گفت 
که خلق پول بیش از حد مجاز بانک های خصوصی یکی از محرز ترین تخلفات بانکی است 
که و به لطف بی توجهی های روسای پیشین بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی در اقتصاد کشور و همینطور 

کسب ثروت هنگفت برای مدیران ارشد این بانک ها شده است.
مساله ای دیگر در نظام بانکی کشور این است که در طول چند دهه اخیر هیچ روشی به اندازه تسهیالت 
دهی کوتاه مدت نتوانسته است برای تمامی بانک های کشور درآمد زایی قابل توجهی داشته باشد؛ بانک ها 
وام می دهند اما متاسفانه رویکرد تسهیالت دهی در نظام بانکی کشور به سمتی حرکت کرده، که به جای 
انتقال نقدینگی به بخش های بلند مدتی همچون توسعه  و سرمایه گذاری، ترجیح می دهند که تسهیالت 
خود را به سمت وام های کوتاه مدت با بهره باال هدایت کنند.  در حال حاضر سیستم بانکی کشور در مسیر 
درستی قرار ندارد و به عنوان یک اقتصاد خوانده می توانم بگویم که مافیای بانک ها در آستانه غلبه بر نظام 

بانکی کشور قرار دارند؛ با توجه به نحوه تسهیالت 
دهی و رویکرد ضد تولیــدی بانک های خصوصی 
در به تعطیلی کشــاندن واحد های تولیدی کشور 
بانک مرکزی باید هر چه زودتر انفعال خود درباره 
بانک ها را کنار بگذارد؛ آمار تاسف برانگیزی است اما 
متاسفانه 5۸ درصد کارخانه های تملیک شده غیر 

فعال و تعطیل شده اند.
 از سوی دیگر، به لطف سوء مدیریت روسای بانک 
مرکزی رویه بانک ها به جای این که واسطه گری 
مالی باشد بیشتر به ســمت بنگاه داری اقتصادی 
سوق پیدا کرده است؛ در تشریح علت شهوت غیر 
قابل کنترل بانک ها  به ارائه تســهیالت بانکی در 
قالب تسهیالت سرمایه در گردش به صاحبان کسب 
وکار و فعاالن اقتصادی باید خاطر نشــان کرد که 
مدت زمان باز پس گیری این تسهیالت کوتاه مدت 
است، با توجه به این موضوع در صورت عدم موفقیت 
تولیدکننده در بازپرداخت تسهیالت دریافتی، به 
بانک ها مقروض می شود. در چنین شرایطی با تلنبار 
شدن بدهی های بانکی فرد متقاضی در آخر بانک ها 
فرصتی به دست خواهند آورد که کارخانه و مجتمع 
تولیدی تولیدکننده را به نفع خود تملیک و باعث 

ورشکستگی او شوند.
 با توجه به نکته مذکــور، به جرات باید عنوان کرد 
که در طول ســال های اخیر تسهیالت پرداختی 
بانک های خصوصی به تولیدکننــدگان به مانند 
بهمنی سنگین باعث  نابودی این افراد و به دنبال 
آن اقتصاد کشور شده است و مهمتر در طول این 
اتفاقات بانک مرکزی تنها به عنوان تماشاچی شاهد 
نابودی تولیدکنندگان توسط بانک ها بوده است.  به 
طوریکه بخش عظیمی از وام  های پرداخت شده 
بانک ها به بخش های اقتصادی کشــور در 10 ماه 
سال جاری با سهم  66.3 درصدی متعلق به بخش 
سرمایه در گردش است. بنابراین باید اذعان کرد که 
بنگاه داری بانک ها در طول یک دهه اخیر و در زیر 
سایه سوء مدیریت روسای پبشین بانک مرکزی 
از شدت بیشــتر و در عین حال سرعت مضاعفی 
برخوردار بوده اســت؛ مسئله ای که در این سال ها 
نتیجه ای جز افزایش روز افزون سرمایه برای بانک ها 

به همراه نداشته است.
مساله مهم و قابل اشاره دیگر، کنترل بازار ارز است 

کننده  تعیین  شاخص 
خ ارز ؟ نر

ایرج توتونچیان
 استاد اقتصاد
 دانشگاه الزهرا
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مافیای بانک ها در 
آستانه غلبه بر نظام 

بانکی قرار دارند؛ 
با توجه به نحوه 
تسهیالت دهی و 

رویکرد ضد تولیدی 
بانک های خصوصی 

در به تعطیلی کشاندن 
واحد های تولیدی بانک 

مرکزی باید انفعال 
خود درباره بانک ها را 

کنار بگذارد

که آن را باید نقطه سیاه کارنامه روسای پیشین بانک 
مرکزی دانست. چراکه عملکرد این نهاد در قبال این 
موضع بدتر از انفعال آن در مقابل خودســری های 
بانک های خصوصی بوده است. به عنوان نمونه، آقای 
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی یک 
روز پس از روی کار آمدن اعالم کرد که »دالر ناموس 
بانک مرکزی است«؛ این اظهار نظر برای نظام بانکی 
کشور گران تمام شد به گونه ای که چنین اظهارنظری 
از سوی رئیس بانک مرکزی باعث گره خوردن تمامی 
مباحث اقتصادی کشــور به ویژه قیمت کاالهای 

اساسی با موضوع نرخ ارز شد.
در حال حاضر متاسفانه وضعیت به گونه ای رقم 
خورده است که نوسانات نرخ ارز به صورت عینی بر 
روی شاخص نرخ تورم منعکس شده است؛ با توجه 
به این نکته اعتقاد من بر این است که اصال بانک 
مرکزی حق ندارد برای بازار ارز نرخ تعیین کند بلکه 
باید ساز وکاری فراهم کند که در بستر آن عرضه و 
تقاضا حقیقی تعیین کننده قیمت ارز در بازار باشد 

نه بانک مرکزی و دالل.  به بیان ســاده تر، باید 
فضایی محقق شود که صادرکننده مقدار ارزی را 
که از محل صادرات خود به دست آورده را وارد 
بازار کند در امتداد این مکانیزم، واردکننده نیز با 
خرید مقدار مشخص ارز از صادرکننده اقدام به 
واردات کاال به کشور می کند. در صورت تحقق 
چنین شرایطی تراز تجاری کشور شاخص تعیین 

قیمت ارز در کشور خواهد بود نه بانک مرکزی.
این در شــرایطی اســت که همزمان با تشدید 
تحریم ها، تصمیــم بانک مرکزی بــر این بوده 
است که خود مســتقیما به دخالت در بازار ارز 
بپردازد، اکنون هم مشــاهده می شــود که با 
وجود دخالت مســتقیم این نهاد در بازار ارز 
هیچ گشایشــی به وجود نیامده است و هنوز 
بازار ارز تحت تاثیر متغیر های روانی اســت 
تــا مولفه های واقعی؛ به هر حــال با توجه به 
وضعیت فعلی بــازار ارز، کماکان این بازار را 

می توان پاشنه آشیل بانک مرکزی دانست.
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بازار سرمایه همچنان در فاز رکود به سر می برد و پس از سنگین ترین ریزش تاریخ، 
همچنان روند معامالت بورس به یک حالت پایدار و متعادل نرسیده است و برخی از 

سهام کاهش قیمت بیش از 90 درصد نیز تجربه کرده اند.
البته کارشناسان مختلف بازار سرمایه، معتقدند که این ریزش به پایان موج نزولی 
خود رسیده و باید از محدوده های فعلی کم کم و با شیب مالیم منتظر بازگشت بازار 
باشیم. با این حال، آنچه بازار را با مشکل روبه رو کرده، سایه سنگین ابهامات است که 

همچنان بر روی آن سنگینی می کند.
رخدادهای سیاسی به خصوص در حوزه بین الملل، این روزها بیش از هر زمان دیگر 
بر بورس تهران تأثیرگذار بوده و یکی از عوامل مهم بر روند بازار سرمایه و بازارهای موازی به حساب می  آید. 
طی سال های اخیریکی از حساس ترین و مهم ترین رویدادهای سیاسی کشور، بحث برجام بوده که تأثیر 

زیادی بر اقتصاد گذاشته است. تحریم های اعمال 
شده از یک ســو، صادرات نفت را مختل کرده و از 
سوی دیگر، نظام بانکی را با مشکالت زیادی مواجه 

ساخته است.
این تحریم ها، بازار سرمایه را هم تحت تأثیر قرار 
داد؛ تا جایی که شرکت های بزرگ بورسی با مشکل 
روبه رو شدند و لغو این تحریم ها می تواند تأثیرات 

زیادی بر روند بازار سرمایه داشته باشد.
این روزها که اخبار پیرامــون احیای برجام قوت 
گرفتــه، پیش بینی های گوناگونــی در خصوص 

بورس آرام می گیرد؟

امیر توپچی پور
کارشناس 
بازار سرمایه 
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تأثیرات آن بر بازار سرمایه انجام می شود و برخی 
از بازارها نیز به استقبال برجام رفته و نسبت به این 
اتفاق واکنش نشان داده اند. برخی از فعاالن بازار 
معتقدند در صورت تحقق برجام، با توجه به کاهش 
انتظارات تورمی و احتمال افت نرخ دالر، بازارهای 
مالی وارد رکود می شــوند و بازار سرمایه نیز افت 

محسوسی را تجربه خواهد کرد.
از ســوی دیگر، طی ماه های اخیر بحث بودجه 
نیز بازار سرمایه را با فشــارهای زیادی همراه 
کرد و با توجه به کســری بودجه دولت، تالش 
بر این بود تا از طریق بحث مالیات و.. بخشی از 
کسری سال آینده از طریق شرکت های بورسی 
برطرف شــود اما این روزها با توجه به رشــد 
خیره کننده قیمت نفــت برنت و از طرف دیگر 
افزایش امیدواری نسبت به حذف تحریم های 
نفتی می توان امیدوار بود که با افزایش درآمد 
نفتی دولت، فشــارها در قبال بازار ســرمایه 
کاهش یابد. از طرف دیگر، آزادسازی منابع مسدود 
شده در کنار درآمد حاصل از فروش نفت به تقویت 
منابع ارزی در کشور می انجامد و این تصور ایجاد 
می شود که در صورت افزایش عرضه، شاهد کاهش 

نرخ دالر و تأثیر منفی آن بر بازار سرمایه باشیم.
باید توجه داشــت در حال حاضر فروش صنایع 
دالری بر اســاس دالر نیمایی بوده و در ماه های 
اخیر نیز با وجود افزایش نــرخ دالر در بازار آزاد، 
این موضوع تأثیری بر این صنایع نداشت. بنابراین 
در صورت افــت بیش از پیش نــرخ دالر در بازار 
آزاد، احتمال کاهش نرخ دالر نیمایی که بیشــتر 
تحت تأثیر سیاست های دولتی است، کمتر بوده 
و نمی توان این موضوع را تهدیدی برای بازار تلقی 
کــرد. همچنین در صورت ایجاد گشــایش های 
سیاسی می توان منتظر کاهش هزینه های تولید 
و افزایش میزان فروش شرکت ها بود که حتی در 
صورت افت نرخ فــروش، افزایش فروش می تواند 
سودسازی صنایع صادراتی را با رشد همراه کند 
و اتفاقی مثبت در صورت های مالی این شرکت ها 
رقم بزند. در ســوی دیگر، صنایــع ریالی نیز در 
صورت تحقق برجام با اتفاقات مثبتی همراه خواهد 

سال آینده برای فروش 
نفت می تواند سال 

خوبی باشد و با توجه 
درآمد باالی ارزی، دولت 

ناچار به فروش این 
ارز در بازار است. این 
اقدام باعث می شود، 

نرخ ارز یا ثابت بماند یا 
حدودی کاهش پیدا کند. 
اما برای صادرات دیگر 
محصوالت غیرنفتی 

سال خوبی نخواهد بود

بود؛ گروه بانکی و خودرویی می توانند سریع ترین 
واکنش را به برجام داشته و جزو اولین گروه هایی 
لقب بگیرند که نسبت به این اتفاق واکنش مثبتی 
نشان می دهند و پس از آن با یک وقفه کوتاه مدت 

شاهد واکنش مثبت کلیت بازار خواهیم بود.
با جمع بندی موارد عنوان شده و همچنین با توجه 
به وضعیــت کنونی اقتصاد کشــور، نمی توان در 
کوتاه مدت انتظار روند مثبت محسوســی از بازار 

سرمایه داشته باشیم. 
پیش بینی می شــود با بهبود گزارش های مالی 
شرکت ها در ادامه سال، بورس در 1401 روندی 

بهتر از سال جاری را تجربه کند.
همچنین اتخاذ سیاست حمایتی نسبت به بازار 
سرمایه توسط دولت می تواند بیشتر از مؤلفه های 
بیرونی بر روند بازار تأثیرگذار باشد. یکی از این 
موارد کاهش نرخ بهره بین بانکی به زیر 20 درصد 
است که طی یکی دو ماه اخیر شاهد افت این نرخ 
با شیب مالیم بودیم و در صورت تحقق این اتفاق 
می توان نسبت به بهبود وضعیت بازار امیدوارتر بود.



دالیل بازدهی منفی
 صنایع بورسی 

وضعیت بازار سرمایه در دولت رئیسی واکاوی شد
31هزار تومان نیز پیش رفت و بازدهی بازارها تا این 
تاریخ مناسب ارزیابی شد، اما بعد از این تاریخ روند 
بازارها نزولی شد.  نسبت بازدهی بازارها تا آذر ماه 
1400عبارت از :»مسکن 1۸درصد، طال 1۸درصد، 
خودرو 2۷درصد، شــاخص بورس 4درصد، سکه 
1۸درصد، ارز ۸.۷درصد.« اما روند سالیانه بازارها 
متفاوت بوده وتقریبا قیمتها به همان قیمت ابتدای 

سال بازگشتند. 
به طوریکه دالر در فروردین سالجاری در بازار آزاد 
24هزار و ۷50 تومــان معامالت خود را در اولین 
روز ســال آغاز کرد. در اول اسفند 1400 حدود 
26هزارتومان بسته شــد. البته در نیمه دوم آذر 
ســال جاری قیمت دالر در بازارهــای آزاد ایران، 
تا 31هزار تومان نیــز پیش رفت، اما در نهایت در 
26هزار تومان بازی کرد و به دلیل خبرهای توافق 
هسته ای روندی نزولی داشت و بر اساس خبرهای 

سیاسی متحرک بود.  
در همین حال، هر مثقال طال نیــز در اولین روز 
معامالت  با 46 میلیون 910 هزار ریال شروع به 
دادوستد کرد و در نهایت در آذرماه تا 56 میلیون و 
460 هزار ریال پیش رفت اما در اول اسفند به 50  
میلیون و ۸30 هزار تومان کاهش یافت. همچنین 
سکه امامی نیز در ابتدای سال 112 میلیون و 220 
هزار تومان شروع به دادوستد کرد و در نیمه آذرماه 
سال جاری تا 132 میلیون و 460 هزار تومان پیش 
رفت، که در نهایت در اول اسفند 1400 به کانال 

قیمتی 116 میلیون و 690 هزار تومان بازگشت.

  وضعیت بازارها در سال آتی در پساتوافق 
بازارهای غیرمولد در ســال آتی با چند ســناریو 

ارزیابی ها نشان می دهد، بازارهای سرمایه پذیر ایران در سال جاری شرایط متفاوتی داشتند، اما بورس 
بدترین شرایط را تجربه کرده و همچنان در رکود عمیق بعد از سال 99 به سر می برد و تاکنون بازدهی 
مناسبی را برای سرمایه گذاران در پی نداشته  است.  براساس این گزارش، شاخص کل در اولین روز معامله 
سال جاری از نقطه یک میلیون و 309 هزار واحدی کار خود را اغاز کرد. نقطه اوج شاخص درششم شهریور 
امسال با رقم یک میلیون و 5۷5 هزار واحد بود، اما در شش ماهه دولت رییسی، نه تنها هیچ رشدی نداشته 
و تمامی صنایع بورسی ایران، با وجود وعده بررسی سریع و حل مشکالت بورسی توسط دولت رییسی و به 
ویژه احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، دارای بازدهی منفی بوده و عمق رکود بازار شدت یافت. در حقیقت، در 
نیمه دوم سال جاری)دوران شش ماهه دولت رییسی( بازدهی شاخص کل منفی 1۷ درصد، بازدهی کل 
صنایع منفی 30 درصد بودند. همچنین در زمستان 1400 بازدهی شاخص کل منفی ۸،۷5 درصد بود. به 
طور میانگین در شش ماهه دوم سال روزانه و هفتگی منفی 0.14 درصد بازدهی برای شاخص کل ثبت شد. 

  وضعیت بازارهای موازی در سال جاری

در شش ماهه منتهی به 30 بهمن 1400 که زمان بررســی شاخص های برای تهیه گزارش بوده؛ هیچ 
صنعتی در بازار سرمایه دارای بازدهی مثبتی نبوده و ارزیابی ها نشان می دهد، تمامی شاخص های بورس 
در دولت سیزدهم بدون استثنا دارای بازدهی منفی بودند؛ به طور میانگین در شش ماهه منتهی به 30 
بهمن )از پایان مرداد تا ابتدای اسفند1400(تمامی شاخص های بورس 30 درصد بازدهی منفی داشتند؛ 
این درحالی است که اگر سرمایه گذاران دارایی خود را در بانک سپرده می کردند در این دوره شش ماهه 
حدود 9 درصد بازدهی کسب می کردند. بنابراین بازار سرمایه را می توان کم بازده ترین بازار تلقی کرد.  

در همین حال، وضعیت بازارهای داخلی تا آذرماه وضعیت متفاوتی داشت؛ چراکه دالر در آذر ماه تا مرز 
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محتمل است. در درجه اول همه تحلیل ها و احتماالت بازارها را پیرامون شرایط سیاسی و توافق احتمالی 
یا عدم توافق باید صورت گیرد. اگر توافق صورت گیرد و در های کشور به سوی جهان باز شده و صادرات و 
واردات به شرایط عادی برگردد؛ قطعا شاهد رونق تولید و افت بازارهای غیر مولد خواهیم بود.  بازارسرمایه 
نیز در صورت انجام توافق وضعیت مناسبی را در سال آتی در پیش خواهد گرفت چراکه اغلب صنایع بورسی 
صادرات محور و تولیدی هستند.  بر همین اساس رونق مناسبی را در عملکرد شرکت ها شاهد خواهیم بود.  
در همین رابطه مهدی نوری کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت و گو با »بازار پول« اظهار کرد: در صورت 
انجام توافق به دلیل رونق گرفتن تولید شرایط  شرکت ها و صنایع  بورسی رونق گرفته و در نیمه نخست سال 
آتی احتماال رشدی 100 درصدی را شاهد خواهیم بود. اما در صورتیکه توافق صورت نگیرد، بازار نسبت به 
شرایط تورمی و قیمت دالر و غیره واکنش نشان می دهد و ممکن است در شش ماهه دوم سال آتی به دلیل 
شدت گرفتن تورم رشد قیمتی سهام شکل بگیرد که در نهایت به رکود عمیق منجر شده و وضعیت بیمار 

گونه ایی را رقم خواهد زد.  
نوری در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر سرمایه گذاران حقوقی و صندوق ها و غیره احتمال توافق را بیشتر می دانند، 
گفت: از این منظر، این امیدواری در بازار سرمایه شکل گرفته است که در شش ماهه نخست سال آتی رکود بورس 

به پایان برسد و شاهد رونق نسبی و بازدهی مناسبی در بورس باشیم. 

اما موضوعی که در اینجا باید مورد اشاره قرار گیرد، 
این است که دولت سیزدهم برنامه مناسبی برای 
بازار سرمایه نداشــته و با وجود اینکه وعده های 
زیادی برای احیای بــورس داده بود، هیچ کدام 
عملیاتی نشــده اســت. موضوع به دست کاری 
قیمت در بورس یا غیره بر نمی گردد؛ بلکه مساله 
بر سر دستورالعمل هایی اســت که دولت صادر 
کرده، که به نفع بازار سرمایه نبوده یا فروش اوراق 
در بورس که در نهایت به ضرر بورس تمام شــده 
است. از این رو، با توجه به این رخدادها مشخص 
می شود که دولت با توجه به مشکالت اقتصادی 
زیادی که دارد، درحال حاضر توجه خاصی به بازار 
سرمایه ندارد و بازار به نوعی رها شده در دستان 

سرمایه گذاران است.

بازدهی 6ماههشرحبازدهی 6ماههشرح

15.96 -اداره بازارهای مالی32.22 -شاخص صنعت چوبی

15.32 -ذغال سنگ36.79شاخص فنی مهندسی

43.88 -سایر مالی48.3 -شاخص الستیک

50.05 -انتشار و چاپ60.15 -شاخص ارکان و نهادهای مالی

46.9 -انبوه سازی38.73شاخص صنعت سیمان

20.56 -رایانه45.08 -محصوالت فلزی

11.77 -فلزات اساسی34.01 -قندوشکر

13.98 -سرمایه گذاری ها28.93 -حمل و نقل

16.01 -زراعت40.15 -محصوالت کاغذی

34.92 -فلزی مهندسی39.17 -ماشین االت

14.58 -کاشی و سررامیک34.62 -رادیویی

10.91 -کانه فلزی39.97 -دستگاه های برقی

36.6 -غذایی بجز قند3.16 -وسایل ارتباطی

30.42 -بازدهی صنعت بیمه و بازنشسته29.63 -کانی غیر فلزی

32.4 -مواد دارویی35.13 -شاخص اطالعات و ارتباطات

15.16 -خودروی41.3 -منسوجات

18.51 -بانک ها17.16 -مالی

49.43 -بازدهی صنعت استخراج نفت جز کشف53.26 -سایرمعادن

8.72 -فراورده های نفتی39.08 -محصوالت چرمی

18.25 -شیمیایی14.03 -چندرشته ای

زمستان 1400 27
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یکی از مولفه ها و ریسک هایی که این روزها درباره بازار بورس می توانیم درباره آن 
بنویسیم قطعاً مذاکرات برجام و تاثیر این مذاکرات بر روند معامالت بازار بورس اوراق 

بهادار تهران است. 
بر کسی پوشیده نیست که به واسطه تحریم های ظالمانه ای که از طرف کشورهای 
اروپایی و امریکا بر اقتصاد ما تحمیل شــده، بسیاری از صنایع ما هم در بازار بورس 
درگیر تحریم و هزینه های اضافه بر سازمان هستند، برای مثال؛ گروه خودرویی به 
واســطه تحریم هایی که در بحث قطعات خودرو و تکنولوژی مونتاژ دارند. درحال 
حاضر در شرایط خوبی به سر نمی برند و گروه حمل و نقل جزو گروه هایی است که 
متاسفانه به واسطه تحریم ها شرایط مساعد و مناسبی را ندارند و گروه بیمه ای و گروه بانکی هم به واسطه 
FATF و سوئیفت و ســایر مولفه های مورد نیاز نظام داد و ستد بانکی در شرایط کنونی صورت های مالی 

جذابی ندارند، اما به واسطه مذاکرات برجام می توان سناریوهای احتمالی برای بازار بورس و گروه های تاثیر 
گرفته از مذاکرات برجام نوشت.

نکته اول و سناریوی اول می توان به این اشاره کرد که برجامی در کار نباشد، با توجه به اینکه به نوعی صنایع 
خودشان را با تحریم سازگار کردند اتفاق خاص و عجیب و غریبی نخواهد افتاد، اما در گروه هایی که تأثیر 
می پذیرند، مثل گروه »خودرو و بانکی و حمل و نقل و بیمه« و از این دسته گروه ها تاثیر خود را می گذارد، 
اما گروه های دالری قطعاً تأثیرات مثبت بزرگی را خواهند دید، مثل صنایع پتروشیمی، فرآورده های نفتی 
که به نوعی صادرات  محور و صنایع دالری هستند می توانند تاثیر مثبت از باالرفتن نرخ دالر که نتیجه 

نهایی عدم توافق در برجام هست داشته باشند. 
اما سناریو محتمل در این روزها که مذاکرات برجام باز هم رونق گرفته این است که به نوعی برجام محقق 
شود، اگر برجام محقق شود به احتمال فراوان تحریم ها که در حوزه ها و صنایع مختلف صورت پذیرفته 
به یک باره برداشــته خواهد شد؛ به عنوان مثال در همین گذشــته نه چندان دور در گروه ایران خودرو 
ماشــین هایی نظیر پژو 200۸ پژو 301 و پژو 501 تولید و مونتاژ می شدند و حتی در گروه ایران خودرو 
خط مونتاژ بنز  2۸0Eرا هم داشتیم، که همه اینها می توانند تاثیر مثبتی هم در بحث تجهیزات و تکنولوژی 
و هم در بحث ساخت گروه خودرو و تامین قطعات با کیفیت تر و واردات آسان تر آنها تا به دست گروه های 

خودروساز برسد.
از طرفی دیگر گروه بانکی به واسطه مراودات مالی راحت تر می توانند به سادگی هر چه تمام تر و تاثیر این برجام 

را در صورت های مالی خودشان ببینند اما به راستی کدام یک از سناریوها محقق خواهد شد؟
به عقیده بسیاری از کارشناسان برجام نزدیک است و به واسطه آن باید چیدمان صحیحی در سبدهای 

سرمایه گذاری خودمان داشته باشیم؛ یعنی بتوانیم 
از گروه هایی که این روزها دستخوش این مشکالت 
هستند استفاده کنیم و یک چیدمان سبد چابک 
را داشته باشیم؛ برای اینکه بتوانیم یک بازده خوب 
را از برجام بگیریم به هر ترتیب نهایت هر تحریم 
برداشته شدن آن است و امیدواریم با برداشته شدن 
این تحریم ها بتوانیم بــه دهکده جهانی اقتصادی 
بازگردیم و به واســطه این مراودات اقتصادی ساده 

بتوانیم بازار بورس پر رونقی را داشته باشیم.
از طرف دیگر تنش هایی که در نظام های سیاسی 
بین اتحادیه اروپا و روســیه اتفاق افتاده می تواند 
در بازارهای جهانی و نرخ کامودیتی ها تاثیر گذار 
باشد، قطعا اتفاقاتی که در حوزه نظامی به اوکراین 
و روسیه می افتد، میتواند قیمت طال رو باال ببرد و 
باال رفتن قیمت طال می تواند به عنوان یک محرک 
در این بازار موازی باشــد و این موازی بودن بازار 
می تواند تاثیر منفی بر روی بــازار بورس بگذارد 
و شاید بخشی از فشــارهای فروش به دلیل روند 
صعودی طال در این هفته اخیر بوده به این دلیل 
که طال یک محصول ریسک گریز و امنیت گریز 
اســت و خیلی  مایل است که در دنیا آشوب به 
وجود آید و به عنوان مثال آشوب های بهداشتی 
مثل کرونا یا نظامی، جنگ احتمالی که همگی 
می توانند بر روی بازار بورس تاثیر گذار باشــد. 
در نهایت با توجه به شــرایط کنونی می توانیم 
اســفندماه برای بازار بورس بازار متعادل رو به 
پایین پیش بینی کنیم و امیدوار هستیم ارزش 

معامالت توامان باالتر آید.

حسین مریدسادات 
کارشناس

 بازار سرمایه 

اثر مذاکرات
 برجامی بر بورس 
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مالی بازارهای  بازدهی 
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 دسته اول یعنی خوشبینان به مذاکرات و نتایج 
حاصل از آن بر این عقیده اســتوارند که راه برون 
رفت از مشکالت اقتصادی چیزی جز تعامل مثبت 
و سازنده با کشور های جهان به ویژه دول قدرتمند 
نیست.   اگر نتایج برجام آنطور که ایندسته آن را 
ادعا می کنند واقعا محقق شود؛ حجم مهمی از ارز 
کشــور که حاصل از فروش صادرات نفت بوده و 
اکنون در بانک های مرکزی کشور های مختلف قفل 

عموم فعاالن بازار سرمایه در حال حاضر بر این موضوع متفق القول هستند که آینده 
بازار سرمایه و فضای اقتصادی کشور منفک از آینده مذاکرات رفع تحریم ایران و قدرت های 
جهان نیست، شاید بتوان با صراحت کامل این موضوع را بیان کرد که فضای شک و 

تردید حاکم بر بازار در چند وقت اخیر کامال با روند این مذاکرات مرتبط بوده است.
به نظر؛ در ســپهر اقتصاد ایران اکنــون چیزی مهم تر از این مذاکرات پنداشــته 
نمی شود. این پارامتر مهم هر نتیجه ایی که در بر داشته باشد به نوعی تاثیر مستقیم 
و غیر مستقیم خود را بر کشور خواهد گذاشت. به صورت کلی تحلیلگران  در این شرایط  

به دو دسته تقسیم می شوند؛ خوشبینان به مذاکرات و بدبینان.

آینده بورس   به کجا می رسد؟

عرفان کاظم زاده
 کارشناس
 بازار سرمایه
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 آینده بازار سرمایه 
روشن خواهد بود 

البته به شرط اینکه 
ساختارهای معیوب 

و فاسد اقتصاد 
کشور ترمیم شده و 
روابطمان را با دنیا 

بهبود ببخشیم

شده آزاد خواهد شد. این موضوع سبب می شود که 
دولت نوپای »سید ابراهیم رئیسی« با برخورداری 
از نقدینگی مناسب توان بیشتری در اداره کشور 
داشته باشد و مهم تر اینکه این اتفاق باعث می شود، 
قیمت دالر به جای رشد افسار گریخته در وضعیت 

با ثباتی قرار بگیرد. 
ورود درآمدهای ارزی زمینه را برای جبران کسری 
بودجه هنگفــت دولت فراهم می کنــد و باعث 
رشد و بزرگ تر شــدن کیک اقتصاد می شود. از 
طرفی  با مشاهده صنایع مهم کشور مانند صنعت 
پتروشیمی و فلزات کشور و بســیاری از صنایع 
دیگر متوجه می شویم که آثار تحریم چندین ساله 
دولت های قدرتمند خارجی بر تارک این صنایع 
نقش بســته اســت. این صنایع در حال حاضر با 
استهالک ماشین آالت و قطعات و عدم بروز شدن 
زیر ساخت ها و سخت افزارهایشان دست و پنجه 
نرم می کنند که این موضوع رفته رفته باعث شده 

بهره وری ایشان روز به روز تحلیل برود.  
صنعت بانکداری که بــه عقیده بنده از بزرگترین 
آســیب دیدگان تحریم های ظالمانه هســتند، 
چندین سال است که از فضای رقابتی و پیشرفت 
این صنعت در ســطح بین الملل عقب افتاده اند، 
که بدین ترتیب رفع تحریم ها ســبب ســهولت 
تراکنش های مالی کشور در مراودات خود با سایر 
کشورها شــده و می تواند منجر به بهبود کیفیت 

خدمات رسانی شود. 
در صنعت خودروسازی اما باید بدانیم که این صنعت 
در کشور عمال جزو صنایع صادر کننده نیست و از 
طرفی دیگر بخش عمده از قطعات به کار رفته در 
در ساخت از خارج می شــود. اثرگذاری تحریم در 
این صنعت بدین شکل بوده که نرخ ارز را افزایش 
داده و مهم تر از آن باعث شــده که شــرکت های 
خودروسازی قطعات مورد استفاده شان را با بهای 
تمام شــده باالتری تهیه کنند، که همانطور که 
ممکن اســت بدانید این موضوع باعث زیان دهی 

صنعت خودروسازی در کشور شده است. 
مهمترین اتفاقات پس از توافق این است که مانع 
قیمتگذاری دســتوری دولت در صنایع مختلف 
می شــود. دولتی که پول نداشــته باشد به ناچار 
سعی در کنترل وضیت کشــور با استفاده از اهرم 
قیمتگذاری دستوری خواهد بود که این مورد سبب 
می شود صنایع کشور آسیب دیده و زیان ده شوند. 

با نگاه اجمالی به مباحث ذکر شده در باال می توان 
به راحتی فهمید که رفــع تحریم ها فواید مهم و 
اثر گذاری بر جو اقتصاد کشــور دارد، اما نباید از 
دیدگاه بدبینان به مذاکرات رفــع تحریم هم به 
راحتی عبور کنیم. به عقیده این گروه،  بسیاری از 
مشکالت کشور ناشی از ساختارها و زیرساخت های 
کشور است که هیچ گونه ارتباط معناداری با تحریم 
ندارد. به عقیده آنها، اعتماد به طرف های مذاکرات 
به دلیل بدعهدی و بدقولی شان در جریان اتفاقات 
پسا برجام دلیل واضح و مبرهنی بر عدم اعتماد به 

این قدرت ها به ویژه ایاالت متحده آمریکا است. 
به طورکلی و به دور از هر نوع مالحظه سیاســی 
باید بگوییم رفــع تحریم زمینه رشــد را تقریبا 
برای تمــام صنایع فعــال در بازار ایــران فراهم 
مــی آورد.  من معتقــدم این اســتدالل که با 
رفع تحریم و اثر مبنی بــر کاهش نرخ دالر، 
صنایعــی چون پتروشــمی و پاالیشــگاهی 
کــه صنایــع صادرکننده کشــور هســتند، 
وضعیــت مناســبی پیــدا نخواهنــد کرد؛ 
مخالفم زیــرا براین عقیده اســتوارم که رفع 
تحریم این صنایع باعث بهبود عملکردشــان 
 به دلیــل ســرمایه گذاری بیشــتر و ترمیم 
زیرساخت هایشان خواهد شــد و اثر کاهش 
نرخ ارز را بــر آن ها خنثی خواهــد کرد.  به 
طورکلی می توان گفت که آینده بازار روشن 
خواهد بود، البته به شرط اینکه ساختارهای 
معیوب و فاسد اقتصاد کشــور ترمیم شده و 

روابطمان را با دنیا بهبود ببخشیم. 
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اگــر توافق احیا شــود وتحریم ها رفع شــود؛ 
تجارت ایران به کدام ســو می رود؛ آیا شــاهد 
گشــایش هایی در اقتصاد و تجــارت و رفت و 
آمد هیات   هــای اقتصادی مختلــف خواهیم 
بود یا فضای متفاوتــی را تجربه خواهیم کرد؟ 
تحلیلگران معتقدند، از سرگیری روابط چنانچه 
به   صورت هوشــمندانه پیش بــرود، می   تواند 
فرصت خوبی برای ایران باشــد. اما برای پاسخ 
به این پرســش که بعد از توافق اصوال روابط ما 
با جهان به چه ســمتی می رود، باید چند نکته 
را مورد توجه قرار داد. اولین مســاله این است 
که چه توافقی صورت می گیرد؟ به گفته فعاالن 
اقتصادی، مهم ترین راس در مذاکرات و هسته 

تجارت  یم  پساتحر نسخه 
روابط ایران با جهان با احیای توافق به چه سمتی می رود؟ 

اصلی برای نتیجه   بخش بودن برجام، مســاله 
گشایش سیســتم مالی با دنیاست؛ توافقی که 
در مذاکرات قبلی حاصل نشــد و الزم اســت 
به   طور کلی حل شــود؛ چرا که مســاله انتقال 
پول از مجاری رسمی بانکی بین کشورها یکی 
از ارکان اصلی پیش   برد پروژه   هایی اســت که 
تعریف می شود. از این رو، برای پیوستن ایران 
بــه FATF این موضوع باید لحاظ شــود. »رفع 
موانع بانکی، تســهیل تجارت، سرمایه گذاری 
در صادرات گاز کشور به اروپا، جلوگیری از فرار 
سرمایه درپســاتحریم، کاهش تورم، ثبات نرخ 
ارز و مدیریت آن و...« از دیگر مواردی است که 
دولت باید گام های الزم را در این راستا بردارد.  
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 گام اول چیست؟

اگر ایران بخواهد به تعامالت بین المللی بازگردد، 
باید کشــور آماده تطبیق با استانداردهای به روز 
بین المللی بوده و برخی قوانین و مقررات داخلی 
متناسب با آن اصالح شود. تصویب FATF در این 
میان یکی از مهم ترین استانداردهاســت. از این 
رو، برای ایران ضروری است تا چنانچه تحریم   ها 
برداشــت شــود، برای پذیرش اســتانداردهای 
بین المللی و اصالح و به روزرسانی مقررات بانکی 
و مالی خود اقدام کند تا بتواند با ایجاد شــفافیت 
جلب اعتماد کند و موارد ابهام را برای شــرکای 
تجاری خود به حداقل برســاند.  در همین رابطه 
فریال مستوفی، فعاال اقتصادی در این باره معتقد 
است: ایجاد شفافیت می   تواند از فرار سرمایه   ها از 
کشــور جلوگیری کند و این یکی از مزیت   هایی 
است که لغو تحریم می   تواند برای کشور به وجود 
بیــاورد. اما به گفته این فعال اقتصادی، مســاله 
دیگری کــه در صورت حصول توافــق می   تواند 
برای ما مفید باشــد، افزایش درآمــد حاصل از 
فروش بیشــتر نفت اســت. در صورتیکه میزان 
صادرات نفت ایران به حالــت پیش از تحریم   ها 
بازگردد، کشورهایی مثل چین، هند، کره   جنوبی، 
ترکیه و.... منتفع خواهند شد؛ چرا که با بازگشت 
دوباره ایران به بازار جهانــی فروش نفت، رقابت 
افزایش می   یابد و کشورهای واردکننده می   توانند 
با شــرایط بهتری به نفت          خام دست یابند. البته 
کشــورهای تولیدکننده نفت مســلما از این 
موضوع خوشــحال نخواهند شد. موضوع مهم 
دیگر، به گفته فعاالن اقتصادی، سرمایه گذاری 
در صادرات گاز کشــور به اروپاست؛ موضوع 
بسیار مهمی که متاســفانه دولت از آن غافل 
شده، در حالی که ایران دارنده دومین ذخایر 
گازی دنیاســت و می   تواند از منافع ناشــی از 
صادرات گاز درآمد زیادی داشــته باشد و این 
مهم کمک موثری به رشــد اقتصادی کشور و 

بهبود شرایط اقتصادی است.

 دولت چه باید بکند؟ 

جدای از مســائلی که مطرح اســت، در فضای 
پســابرجام دولت باید چه اقدامــات انجام دهد، 
تا کســب وکارها، اقتصاد وتجارت رونق بگیرد؟ 
عباس آرگون دیگر فعــال اقتصادی، در اینجا به 
بحث نااطمینانی هــا و عدم قطعیت ها در ادبیات 
اقتصادی ایران اشاره می کند و معتقد است که در 
چنین فضایی فعالیت تجاری واقتصادی و کسب 
وکار بسیار سخت اســت. همچنین به گفته او، 
وجود قوانین متعارض، متعدد و خلق الساعه مزیت 
بر علت شده و فضا را بر فعاالن اقتصادی تنگ تر 
کرده است. از نگاه این فعال اقتصادی، دولت باید 
بسترها را فراهم کند، تا فعال بخش خصوصی با 
رغبت بیشــتری به عرصه فعالیت های اقتصادی 
ورود کنند. به گفتــه او، چنانچه توافقی حاصل 
شود، دولت ودستگاه های متولی باید زمینه حضور 
بازرگانان را در بازارهای جهانی تســهیل کنند؛ 
حال یا از طریق انعقاد پیمان های منطقه ایی، بین 
المللی و یا با عضویت در سازمان تجارت جهانی.  

موضوع دیگری که آرگون به آن اشــاره می کند، 
بحث مراودات مالی و بانکی است که باید به طور 
جد در دســتور کار قرار گیرد؛ چراکه در شرایط 
کنونی هزینه مبادالت تجاری به دلیل محدودیت 
هایی که وجود دارد بسیار باالست. بنابراین باید 
ریسک تجارت در پسابرجام به حداقل برسد. بحث 
»تورم، غیرپیش بینی پذیری نرخ ارز، نبود امنیت 
سرمایه گذاری« و مسائلی از این دست نیز از دیگر 
انتظارات بخش خصوصی از دولت سیزدهم  است.

 
 چند گام مهم که باید برداشته شود

مساله ایی که مورد توافق خیلی از فعاالن اقتصادی 
اســت، اینکه رفع موانع بانکی یکی از مهم ترین 
دستاوردهایی است که عبور از تحریم ها می تواند 
برای کشــور به همراه داشته باشد. موضوعی که 
سال هاســت چالش اصلی بخش خصوصی برای 
تجارت تبدیل شده و آسیب های جدی به صادرات 
و واردات کشــور وارد کرده است. مسعود جمالی 
فعال اقتصادی به »بازار پول« می گوید: انتظاری 
که بخش خصوصی در این راستا از دولت دارد این 
است که با پیوســتن به »اف ای تی اف« مبادالت 
بانکی بین المللی را با بانک های ایرانی تسهیل کند. 
بنابراین در زمانیکه تحریم رفع می شود، دولت نیز 
باید در راستای تسهیل مقرارات داخلی و صادرات 
و به ویژه موضوع دستورالعمل ها اقداماتی جدی 

را انجام دهد.  
موضوع دیگر به گفته جمالی، تدوین برنامه مدون 
توســعه صادرات و مبتنی بر واقعیت و مزیت های 
صادراتی و به دور از خیال پردازی است. در راستای 
برنامه توســعه مناسبات سیاســی و اقتصادی با 
کشــورهای دیگر، »ایجاد مراکز تجــاری، اعزام 
رایزنان اقتصادی حرفه ای و استفاده از ظرفیت های 
اقتصادی سفارتخانه ها، پیگیری ایجاد تعرفه های 
ترجیحی بین ایران و ســایر کشــورها« از دیگر 
ظرفیت هاست که باید مورد بهره برداری قرار بگیرد. 
آنچه در این میان واضح است اینکه رفع تحریم، 

اگر ایران بخواهد به 
تعامالت بین المللی 
بازگردد، باید کشور 

آماده تطبیق با 
استانداردهای به روز 

بین المللی بوده و 
برخی قوانین و مقررات 

داخلی متناسب با آن 
اصالح شود. تصویب 

FATF در این میان 
یکی از مهم ترین 
استانداردهاست
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افزایش صادرات را برای کشــور به همراه خواهد 
داشــت؛ اما نکته مهم این اســت که صادرات از 
طریــق تولیدات موجود تقویت شــود و یا اینکه 
تولید صادرات محور نیــز افزایش یابد؟ افزایش 
تولید صادرات محور می تواند به این شکل باشد 
که تولید کنندگان با تکیه بر درآمدهای صادراتی 
میل به افزایش سطح کیفی محصوالت خود پیدا 
کنند و بــه عبارتی تولیدات خود را در راســتای 
صادرات و کسب بازارهای بین المللی شکل دهند؛ 
این موضوع عالوه بر افزایش توان رقابتی شرکت 
ها و رضایتمندی مشــتریان داخلــی می تواند 
درآمدهای ارزی کشور را به صورت جدی با رشد 
همراه ســازد. از این رو، دولت می تواند با در نظر 
گرفتن سیاست های تشــویقی، تولید کنندگان 
را به ســمت تولید صادرات محور ســوق دهد و 
این سیاست های تشــویقی نیز می تواند با تکیه 
بر سیاســت های کاهش دهنده هزینه صادرات 
محقق شود.  تشویق هایی از قبیل تسهیالت بانکی 
بــرای صادرکنندگان، کاهش عــوارض گمرکی 
صــادرات، جایزه های صادراتی و... بدون شــک 
باید در سیاست های توسعه ای کشور پس از رفع 

تحریم ها شکلی جدی تر به خود بگیرند.
جمالی در این زمینــه تاکید می کند: پس از یک 
دوره طوالنی تحریم مرزهای تجاری کشــور به 
رونق می افتنــد، تمایل برای مصــرف کاالهای 
خارجی نیز در کشور باال می رود و در این شرایط 
توجه به موضوع صادرات و ورود موقت و حمایت 
از تولید داخلی را در دستور کار خود قرار دهند؛ 
بر این اســاس دولت می توانند با ارائه تسهیالت 
در راســتای صادرات برای تجار آنها را به سمت 
صادرات سوق دهد. عالوه بر این وضع تعرفه های 
منطقی وارداتی نیز می تواند اقدام دیگر در راستای 
حمایت از تولید داخلی و صادرات باشد.  با اینهمه 
یکی از چالش هایی که رفع تحریم و آزاد شــدن 
منابع ارزی بلوکه شــده ایران می تواند به همراه 
داشته باشد، این است که نرخ ارز به دلیل افزایش 

عرضه در کشور با یک شوک کاهشی همراه شود. 
این مسئله می تواند تنش های جدیدی را در مسئله 
قیمت گذاری و تولید و صادرات ایجاد کند. بنابه 
اظهارات جمالی، بخش خصوصی از دولت انتظار 
دارد که در صورت رفع تحریم ها و آزادشدن منابع 
ارزی مدیریت ارزی مناسب را برای کنترل و واقعی 
سازی نرخ ارز ایجاد کند تا  نرخ واقعی  و منطقی 

ارز توسط بازار کشف شود

. نیاز به تعامل جهانی داریم
سیدمحمد هاشــمی فرد، دیگر فعال اقتصادی 
معتقد اســت: برای اینکه اقتصاد ایران دوباره پا 
بگیرد و از رکود و انتظار تورمی خارج شــود، نیاز 
به صدها میلیــارد دالر پــول دارد و این هم در 
گروی تعامل با دنیا و برقــراری مراودات تجاری 
با تمامی کشورها اســت. فاکتور دیگر این است 
که باید صادراتی فناورانه و به دور از خام فروشی 
داشته باشیم و از صادرات کاالهای مان به صورت 
سنتی و فرآوری نشده فاصله گرفت!  به گفته او، در 
تعامل با دنیا نکته دیگری که باید مدنظر مسووالن 
باالدســتی قرار گیرد، این اســت که در روابط با 
کشــورها، این منافِع هر کدام از طرفین است که 
حرف اول را در مذاکرات و قراردادها می زند؛ یعنی 

هر کشــوری در هر مذاکره، تفاهمنامه، قرارداد، 
توافق یا روابط اقتصادی و تجاری، در وهله نخست 
به سود و منفعت خود از این رابطه نگاه می کند. 
پس این گونه نیست که گفته شد ما فقط باید فکر 
منافع خودمان باشیم و دیگر کشورها نباشند. لذا 
ما نیازمند ارتباط بــا دنیا با لحاظ حفظ و تقویت 
منافع و مصالح خودمان از این ارتباط هســتیم، 
چراکه نمی توانیم بــرای طوالنی مدت، درهای 
کشور را ببندیم و در یک محیط گلخانه ای اقدام به 
تجارت کنیم.  او می گوید: ما باید از تمامی منابع 
نفتی، گازی و معدنی و صنعتی و از همه ارزشمندتر 
منابع انسانی خود در مراودات اقتصادی و تجاری 
با دنیا خلق ثروت کنیم. حال از آنجایی که ایران 
ممکن است نتواند در برخی معاهدات بین المللی 
حضور پیدا کند، می تواند بــا انعقاد پیمان های 
منطقه ای دوجانبه، ســه جانبه، حضورش را در 
بازارهای جهانــی پررنگ تر و نقش آفرینی اش را 
عمیق تر کند و از این طریــق تجارت خود را هم 
رونق دهد. بنابه اظهارات این فعال اقتصادی، اما 
چنانچه از این نوع ارتباطات بهره برداری نکنیم، 
قطعا منزوی خواهیم شد و دود این انزوا تنها در 
چشم ما خواهد رفت و منافعش را همه بیگانگان 

خواهند برد؛ جز خودمان!



زمستان 1400 35

از آنجایی که دولت سیزدهم 
مدت کوتاهی است که سکان 
امور اقتصادی را به دست گرفته 
اســت؛ بنابراین برای قضاوت 
یا ارزیابــی عملکردکابینه یا 
وضعیت اقتصادی کشور زود 
اســت. اما بد نیســت در این 
نوشتار، به چند نکته مثبت در دولت جدید اشاره 
شود. نخست اینکه با توجه هماهنگی که بین سه 
قوه وجود دارد، می توان انتظار داشت که تصمیمات 
با سرعت بهتری عملیاتی شود. این درحالی است 
که در دولت دوازدهم، جلسات سران قوا بعضا دو تا 
سه ماه برگزار نمی شد، یا اگر هم برگزار می گردید، 
تصمیمات به ســرعت گرفته نمی شد. اما در این 
دولت، جلسات ســران قوا، به طور منظم برگزار 
می شــود، که این نکته مثبتی است. اتفاق مثبت 
دیگری که در این دوره ملموس است؛ هماهنگي 
و همکاری قوای مجریه، مقننه و قضایی است. به 
ویژه حمایت های قوه قضائیه از دولت ســیزدهم 
کامال مشهود است، که خود این هم نشانه مثبتی 
اســت. به طور نمونه، در همین بحث آزادسازی 
سواحل دریای خزر یا خلیج فارس، سالها درباره آن 
صحبت می شد، اما هیچ گاه عملیات جدی در این 
زمینه صورت نمی گرفت. سومین اتفاق خوبی که 
در دولت ســیزدهم رخ داد؛ انجام واکسیناسیون 
عمومــی در کمترین زمان ممکــن بود؛ این در 
حالی است که این موضوع در دولت قبل با تاخیر 
وکندی زیادی انجام شــد، که متاسفانه منجر به 
فوت تعداد زیادی از هموطنانمان شد. اما درباره 
نقطه ضعف بزرگ دولت فعلی باید گفت، که دولت 
ســیزدهم هم به مانند دیگر دولت ها، از تجربه یا 
نظر مشورتی کسانی که سال ها در حوزه اقتصاد 
کار کردند، استفاده نمی کند. ممکن است، نگرش  
و بینش ها همسان نباشند، اما این موضوع نباید 

منافع ملی را تحت الشاع قرار دهد. 
موضوع مهم  دیگر که پاشــنه آشــیل دولت نیز 

هســت، بحث احیای برجام و تعامالت بین المللی است که باید با همکاری سایر قوا وحمایت رهبری و 
به یک نتیجه مطلوبی برسد. اینگونه اظهارنظرها که تحریم یا تورم اثری بر اقتصاد ندارد، و با تحریم هم 
می توان به رشد اقتصادی ۸ درصدی دست یافت، بر منطق اقتصادی استوار نیست و بیشتر حزبی و بانگاه 
سیاسی است. چراکه با رصد آمارهای اقتصادی هم می توان مالحظه کرد که طی 10 سال گذشته، نرخ 
سرمایه گذاری و توسعه در کشور کمابیش نزدیک به صفر بوده است. یا »جی دی پی« کشور هم پایین 
ومنفی گزارش شده و تورم 45 درصدی که راه تنفس اقتصاد را بسته است. اینها نشان دهنده مریضی 
مزمن اقتصاد ایران است؛ حال چنانچه عزمی باشد که اقتصاد حداقل از این مرحله طوفانی عبور کند و به 

ساحل آرامش برسد، باید احیای برجام را جدی بگیریم. 
از دیگر اقدامات که باید در راستای توسعه تجارت خارجی در دستور کار متولیان تجاری قرار گیرد، حمایت 
از صادرات، تثبیت سیاست های اقتصادی ودستورالعملها و پرهیز از صدور بخشنامه های مزاحم وشبانه  
است. مساله دیگری که باید به طور جد مورد توجه قرار گیرد، سرمایه گذاری در زیرساخت ها و بخش های 
باالدستی نفت، معدن وصنایع معدنی، بخش پتروشیمی و نهایتا منابع غذایی و... است. چراکه غفلت در 
هر کدام از این بخش ها یک تهدید جدی برای اقتصاد ایران در بلندمدت به شمار می روند. باهمه اینها 
دولت جدید باید چراغ توسعه را روشن کند؛ زیرا اگر این اتفاق نیافتد، سرمایه گذاری جدیدی در اقتصاد 
رخ نخواهد داد که این امر در نهایت منجر به تلنبار شدن معضالت اقتصادی، افزایش بیکاری و جدا شدن 

مردم از بدنه نظام و دولت خواهد شد.  

توسعه چراغ  رئیسی 
وشن کند  را  ر

مهدی کرباسیان
رئیس

 پیشین ایمیدرو
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هراندازه تهاجم روسیه به اوکراین وارد مراحل 
بحرانی   تر می  شد، سمت وسوی تحلیل ها به سمت 
فرصت کم  نظیر برای انرژی ایران بیشتر می شد. 
شاید مهم  ترین اثرپذیری ایران از این بحران، 
ماجرای انرژی و در رأس آن نفت باشد. به طوریکه 
خبرها حاکی از این است که روسیه در حال از 
دست دادن بخش مهمی از مشتریان انرژی خود 
است؛ اما اینکه تا چه اندازه ایران می  تواند جایگزین 
این بازارها باشد، محل بحث و اختالف است. در 

همین حال، ماجرای توافق یا توقف در احیای برجام نیز به ابهامات بیشتر دامن می زند. اما نائب رئیس 
سابق اتاق بازرگانی ایران معتقد است، ایران می  تواند از این اتفاق، به عنوان یک اهرم فشار در مذاکرات 
وین استفاده کند و با گرفتن امتیازهایی هرچند محدود، به توافق نهایی با آمریکا و اروپا دست یابد. پدرام 
سلطانی، زمان فعلی را بهترین زمان برای احیای برجام می داند؛ چراکه با افزایش جهانی قیمت نفت در 
بازارها، ایران می تواند  به  سرعت به بازارهای جهانی برگردد. این فعال اقتصادی فروش نفت در این شرایط 
جنگی را یک توفیق اجباری برای صادرات کشورهای نفت خیزی مثل ایران می داند، که درآمدهای 
ارزیشان را به صورت غیرمترقبه ای افزایش خواهد داد و در کوتاه مدت به نفعشان است. هرچند سلطانی 
بر این باور است، این درآمد ارزی برای ایران که منابع ارزی قابل اعتنایی ندارد، تنها از این حیث که می 
تواند بخشی از کسری بودجه دولت را پوشش دهد، خوب است، اما امکان دارد صادرات غیرنفتی و تولید 

را با اخالل مواجه کند. مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید: 

توفیق اجباری صادرات نفت
سلطانی، نائب رئیس سابق اتاق ایران سه سناریو  برای اقتصاد ترسیم کرد

فائزه طاهری
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 با توجه به اتفاقاتی که در حال حاضر در اقتصاد  

ایران رخ داده، والبته مذاکراتی که پیش بینی می شود 

به احیای برجام منجر شود، پیش بینی تان برای  اقتصاد 

وتجارت سال 1401 چیست؟ 

هرچند هنوز طبق اخباری که شنیده می شود 
ضدونقیض است و مذاکرات به نقطه شکننده ای 
رسیده است، اما در صورتیکه اتفاقی مانع نشود و 
این توافق در وین دومرتبه احیا شود، سال آینده 
برای فروش نفت و فرآورده های نفتی ایران و 
همچنین فراورده های پتروشیمی و میعانات 
گازی و محصوالتی که نفت پایه هستند، می تواند 
سال خوبی باشد. اما باید توجه داشت که برای 
سال آینده تورم باالیی پیش بینی شده است. 
بعالوه اینکه درآمد ارزی باالی دولت به معنای 
این است که دولت ناچار به فروش این ارز در بازار 
داخل است و فروش ارز باعث می شود که نرخ ارز 
یا ثابت بماند یا تا حدی کاهش پیدا کند. اما برای 
صادرات دیگر محصوالت غیرنفتی ما سال خوبی 
نخواهد بود. زیرا تضاد تورم باال با نرخ ارز کاهنده 
یا ثابت، معنایش این است که قیمت تمام شده 
کاالی ایرانی در بازارهای جهانی باال می رود، 
بنابراین تصور می کنم که سال آینده سال فشار 
به صادرات ایران خواهد بود. از سوی دیگر، در 
سال 1401 واردات افزایش قابل توجهی پیدا 
خواهد کرد، آنهم به دلیل اینکه دولت باید ارز 
خود را بفروشد و این ارز را باید به کسانی بفروشد، 
که مصرف ارزی دارند که بیشترین آن مربوط به 
واردات است. به نظر می رسد، فروش ارز، بیشتر در 
بازار غیرمولد یعنی برای مصارف خانگی توسعه 
یابد. اگرچه مجدد ارز مسافرتی را شاید قدری 
افزایش دهد و بدین شیوه بخشی از ارز را بفروشد، 
اما مبلغ قابل توجهی نخواهد بود. بنابراین در 
مجموع سال سختی برای صادرات است و ما به غیر 
از نفت، فرآورده های نفتی، پتروشیمی و میعانات 
گازی در بخش های دیگر نمی توانیم انتظار رشد 

صادرات را داشته باشیم. 

 براساس اخباری که از وین مخابره می شود، احیای 

توافق به نقطه شکننده ای رسیده، چنانچه به هر دلیلی 

احیای برجام به بن بست یا نقطه پایانی برسد، چه اتفاقی 

برای اقتصاد ایران رخ خواهد داد؟ 

البته اسم این توافق را به جای برجام، باید توافق 
وین گذاشت زیرا برجام مربوط به سال 94 بوده 
اما اگر بازگشت آمریکا به توافق یا مذاکرات وین به 
شکست بیانجامد، چند سناریو می توان برای آن 
متصور بود. در بدبینانه ترین حالت یا سخت ترین 
سناریو، این شکست می تواند منجر به این شود 
که تحریم ها به صورت همه جانبه و جدی علیه 
اقتصاد ایران اعمال شود و به قطعنامه های شورای 

امنیت که به موجب برجام تعلیق شده بودند، 
مجدداً برگردند و این ها به شدت می تواند تنگنای 
جدی برای اقتصاد ایران ایجاد کند، البته من 
گمان نمی کنم که در این شرایط و به ویژه با 
اتفاق جدیدی که در عرصه جهانی رخ داده که 
همان حمله روسیه به اوکراین است، این سناریو 
تحقق یابد. اما امکان دارد به یک سناریو بینابینی 
یعنی اطاله بیشتر مذاکرات یا فشارهای بینابینی 
به ایران برای اینکه بتوانند توافق را عملی کنند، 
برسیم. چون در شرایط کنونی شکست کامل 
مذاکرات و کناره گیری همه اعضای مذاکره از 
توافق و برگشتن همه تحریم ها و قطعنامه ها علیه 
ایران، به غیر از اینکه به ایران آسیب های جدی 
می زند، بازار ملتهب نفت و منطقه را می تواند 
ملتهب تر کند. از سوی دیگر، غرب که در چنین 
شرایطی می خواهد، روی روسیه تمرکز کند، 
تا حدی به ناچار باید متوجه ایران هم بکند که 
بخواهند با دو جبهه و دو کشور تولیدکننده نفت 
مقابله کنند. این سناریو هم اصاًل در این شرایط 
مطلوب آمریکا و اروپا و چین نیست. البته تنها 
کشوری که از این سناریو نفع می برد روسیه است 
که فشار قیمت های انرژی روی مصرف کنندگان 
بازارهای اروپایی و امریکایی را بیشتر می کند و آنها 
را به سمت نرمش بیشتر با روسیه سوق می دهد. 
بنابراین من سناریو را بین توافق می بینم با احیاناً 
عدم توافقی که در مدت زمان محدود و معینی باز 
طرفین را سوق می دهد به سمت این که مذاکره 
را ادامه دهند و در نهایت شاید ایران بتواند دو سه 
امتیاز نسبتاً محدود بگیرد، برخی از آن سازمان ها 
و گروه هایی را که می خواهد از لیست تحریم 
خارج کند و با این امتیازات در نهایت این توافق 
انجام می شود. طرف ایران هم باید بداند که از نظر 
زمانی، اکنون مناسب ترین زمان برای توافق است 
چون باال بودن قیمت نفت نیاز به نفت ایران را 
بسیار زیاد می کند و ایران می تواند به سرعت به 
بازار برگردد در حالی که اگر احیانا مناقشه روسیه 
به پایان برسد، بازگشت ایران به بازار نفت و انرژی 

سال آینده برای 
فروش نفت می تواند 
سال خوبی باشد و 
با توجه درآمد باالی 
ارزی، دولت ناچار به 

فروش این ارز در بازار 
است. این اقدام باعث 
می شود، نرخ ارز یا 

ثابت بماند یا حدودی 
کاهش پیدا کند. اما 
برای صادرات دیگر 
محصوالت غیرنفتی 

سال خوبی نخواهد بود



قطعاً دشوار تر است و حتماً در قیمت های پایین تری 
انجام می شود. بنابراین عقل سلیم حکم می  کند که 
در همین هفته ها این مذاکره به نتیجه برسد و این 

توافق انجام شود.

 با این تفاسیر معتقدید که جنگ روسیه و اوکراین، 

حداقل در کوتاه مدت به نفع ایران خواهد بود؟

بله برای متقاعد کردن یا تحت فشار گذاشتن 
طرف های مذاکره به غیر از روسیه یعنی پنج 
کشور دیگر به اینکه با ایران به توافق زودتری 
برسند. به عبارتی این پرونده را از روی میز بردارند 
و همچنین این سیگنال مثبت بتواند به بازار نفت 
داده شود و التهاب روزافزون آن را کاهش دهد، 
اثر مثبتی داشته باشد. چراکه آنها انگیزه مضاعفی 
دارند، برای اینکه این توافق انجام شود و واقعاً به 

نفع ایران هم هست که اگر باز هم بازی روسیه را 
نخورد، این توافق را انجام دهد. 

صرفنظر از اینکه در بازارهای جهانی چه اتفاقی رخ 

می دهد، سیاست  داخلی دولت جدید را از زمانی که 

روی کارآمده است، چطور ارزیابی می کنید؟ 

من دستاورد مشهودی را در هفت ماهی که از روی 
کار آمدن دولت آقای رئیسی می گذرد، مشاهده 
نکردم و اتفاقاً فکر می کنم که تصمیمات دولت 
بیشتر به التهاب بازار دامن می زند؛ به طور نمونه 
قیمت گذاری های دستوری و فشارهایی که به 
تولیدکننده ها وارد می کنند. »تداوم سیاست ارز 
4200 تومانی با فشار مجلس، افزایش قابل توجه 
منبع مالیاتی برای سال آینده، فشار تسهیالت 
تکلیفی به بانک ها، عدم توفیق در کنترل هزینه های 
دولت و طبیعتا نیاز به برداشت از منابع بانک مرکزی 

و بانک های تجاری و همچنین فروش اوراق برای 
تامین این هزینه ها«، همگی روی بازار پول اثر 
خواهد گذاشت، که البته نشان داده، بخش مهمی 
از این تورم مربوط  به کسری بودجه دولت است. 
تمام اینها برون دادهای چند ماه گذشته است و 
تنها توفیقی که دولت سیزدهم داشته اینکه چون 
بازار، توافق را نزدیک می بیند، از التهاب آن کاسته 
شده،  البته همچنان در فاز انتظار به سر می برند. 
یعنی اگر این خبر بر بازار ارز تاثیر نمی گذاشت، 
امروز نرخ دالر قطعاً از 30 هزار تومان گذشته 
بود، یا قیمت مسکن و اجاره ها می توانست با رشد 
بیشتری ادامه پیدا کند و بازار خودرو و طال هم 
به همین ترتیب افزایش داشتند. بنابراین اخبار 
توافق می تواند فرشته نجات این دولت و اقتصاد 

برای کوتاه مدت باشد. 
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 به نظرتان آیا با احیای توافق، اقتصاد ایران به طور 

کامل از بن بست خارج می شود؟ 

آثارش را کوتاه مدت می بینم، خیلی بستگی دارد 
به اینکه جنگ اوکراین به کجا می رسد و بعد از آن 
سرنوشت روسیه چطور می شود. روسیه اگر بتواند 
به بازارهای جهانی نفت و گاز و بقیه مواد اولیه ایی 
که صادر می کند برگردد و کماکان در این بازار 
حضور داشته باشد و همین میزان عرضه را داشته 
باشد، قیمت نفت و گاز و سایر مواد اولیه باز هم 
روند نزولی را خواهند داشت، اما اگر تنش ها بیشتر 
باال بگیرد و قیمت ها همینطور باال برود، می تواند 
به ایران در آن مقطع کمک کند. به هر حال حمله 
روسیه به اوکراین برای کشورهای نفت خیز یک 
توفیق اجباری شده است، باال رفتن قیمت نفت 
درآمدهای آنها را به صورت غیرمترقبه ای افزایش 
داده و در کوتاه مدت به نفعشان است. اما برای کشوری 
مثل ایران که متاسفانه برای مصارف ارزی خود منبع 
قابل اعتنایی به غیر از مصارف ارزی خود دولت و نرخ 
ارز واردات ندارد، تنها از حیث اینکه بخشی از کسری 
بودجه دولت را می پوشاند، شاید خوب باشد اما قطعاً 
مخل صادرات و مخل تولید خواهد شد و طبیعتاً ما را 

دوباره به ورطه وابستگی می اندازد. 

 افزایش قیمت نفت تا االن به کمک دولت آمده برای 

اینکه بتواند بخشی از کسری بودجه اش را جبران کند، 

فکر می کنید این روند ادامه دار باشد و این که دولت 

بتواند به آن هدفی که از فروش نفت در بودجه در نظر 

گرفته دست پیدا کند یا مثل دولت قبلی منجر به کسری 

بودجه می شود؟

این موضوع بستگی دارد به اینکه بحران اوکراین 
چقدر طول بکشد و کشورهای غربی چقدر در 
تحریم روسیه جدی باشند. اگر بحران اوکراین 
زیاد طول بکشد و کشورهای غربی تحریم را 
ادامه دهند و تقویت کنند، این امکان وجود 
دارد که سال آینده به میزان فروشی که در 
بودجه دیده شده و مجلس هم آن را افزایش 

داده؛ برسیم. 

 ارزیابی تان از دیگر بازارها چیست؟

انرژی اصوالً تعیین کننده قیمت بقیه مواد اولیه 
است، به دلیل اینکه بسیاری از این مواد اولیه در 
فرآیند تولید یا در فرآیند حمل ونقلشان از انرژی و 
نفت استفاده می کنند و اگر نفت گران باشد، آنها 
هم گران تمام می شوند و میزان قیمت تمام شده 
آن ها باال می رود و به همین جهت قیمتشان در 
بازار هم افزایش پیدا می کند. همچنین بسیاری 
از این مواد اولیه شامل حامل های انرژی مانند 
بنزین، گازوئیل یا محصوالت پتروشیمی که 
به صورت مستقیم از نفت و گاز تولید می شوند که 
با باال رفتن قیمت نفت به همین میزان افزایش 
قیمت پیدا می کنند. عوامل متعددی تاثیرات 
جزئی یا متوسطی روی نرخ این محصوالت دارند، 
اما تنها عاملی که می تواند تاثیر منفی آشکاری 
در نرخ بقیه مواد و مواد اولیه در بازار بگذارد و 
مانع افزایش قیمت آنها شود، شرایط اقتصادی 
چین است. چین هم نابسامانی هایی در برخی از 
حوزه های اقتصادی اش دارد. حال از آنجایی که 
چین یک مصرف کننده بزرگ انرژی در دنیاست و 
دومین مصرف کننده انرژی بعد از آمریکا و اولین 
واردکننده انرژی، محسوب می شود، اگر احیانا 
نابسامانی اقتصادی، چین را وارد دوره رکود 
کند، روی میزان تقاضا و تعادل قیمت به تناسب 
عرضه و تقاضا بسیار اثرگذار است. با توجه به این 
موضوع که قیمت نفت و سایر مواد اولیه باال رفته، 
آثار منفی این افزایش قیمت در اقتصاد چین بروز 
پیدا کند، می تواند موجب کاهش رشد اقتصادی در 
چین شود و اگر در برخی از حوزه ها مانند مسکن 
که شرکت های بزرگ شرایط بسیار شکننده ای 
دارند، احیانا ورشکست شوند، این موضوع می تواند 
دومینویی باشد که اقتصاد چین را درنوردد و حتی 
به رکود هم ببرد. بنابراین تنها عاملی که می تواند 
این شرایط را تغییر دهد و ورق را برگرداند، اقتصاد 
چین است، هرچند باید اشاره کرد که این احتمال 
خیلی باال نیست، اما همچنان این امکان وجود دارد.

حمله روسیه به 
اوکراین برای 

کشورهای نفت خیز 
یک توفیق اجباری 
است؛چراکه با باال 
رفتن قیمت نفت 

درآمدهای ارزی آنها 
افزایش می یابد. اما 
برای ایران که منابع 

ارزی قابل اتکایی 
ندارد، تنها از حیث 

اینکه بخشی از کسری 
بودجه دولت را 

پوشش می دهد شاید 
خوب باشد
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ایران در سال های تحریم چه میزان کاال صادر یا وارد کرده است؟ 

قفل تجارت باز شد

تجارت خارجی ایران در این سالها چگونه رقم خورد؟ نگاهی به کارنامه چهارساله تجارت خارجی ایران 
نشان می دهد، در 9 ماه منتهی به آذرسال جاری ارزش تجارت کاالیی کشور به ۷2.1 میلیارد دالر رسیده 
که نسبت به سال 139۷ رشدی ۸ درصدی داشته است. اما مســاله این است، از کل ارزش تجارت کاال 
طی 9 ماهه نخســت ســال 1400 حدود 35.1 میلیارد دالر به صادرات و 36.9میلیارد دالر به واردات 
اختصاص داشته است. این ارقام نشان از کســری تراز تجاری کاالیی به میزان 1.۸میلیارد دالری دارد. 
به عبارتی دیگر، افت وخیز تجارت بیشــتر متوجه بخش صادرات کشور بوده است. البته با وجود کاهش 
مستمر دوساله صادرات، رشد قابل مالحظه 40 درصدی ارزش صادرات تا پایان فصل پاییز سبب ارتقای 
صادرات به جایگاهی باالتر از رقم سال 139۷ به میزان 1.4 میلیارد دالر یعنی معادل رشد 4.2 شده است. 
از آنسو، نمای تجارت تا پایان ماه یازدهم سالجاری نیز نشان می دهد، تجارت خارجی به 90میلیارد دالر 
رسیده، که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 3۸درصد رشــد را داشته است. جزئیات این آمار هم 

نشان می دهد همچنان واردات بیشتر از صادرات 
است. با این حال، هدف 40میلیارد دالری صادرات 
سال1400محقق شده است.  در مجموع اگرچه 
رشــد تجارت ایران در نیمه اول سال 1400 قابل 
توجه بوده، اما این رشد به دلیل آسیب  های ناشی از 
همه  گیری و محدودیت  های ناشی از تحریم در دو 
سال گذشته، هنوز به سطوح آمار ثبت شده در سال 
139۷ دســت پیدا نکرده بود؛ اما تحوالت مثبت 
تجارت کشور طی 9ماه  منتهی به آذر سال جاری 
از جمله کاهش محدودیت  های کرونایی، پیگیری 
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برنامه توسعه صادرات و ایجاد هماهنگی در مرزها 
با کشورهای مقصد تجاری، رشد ۸درصدی ارزش 
تجارت ایران نسبت به سال 139۷، همچنین رشد 
13.4 درصدی نسبت به سال 139۸ با وجود افت 

مستمر دوساله را به  دنبال داشته است.

  نمای تجارت در ماه یازدهم

مطابق آمارها در 11ماه منتهی به بهمن امسال، 
حجم تجارت خارجی کشــور به 90میلیارد دالر 
رســیده که ســهم صادرات از این میزان بیش از 
43میلیارد دالر است. همچنین روند تجارت در 
بهمن ماه نیز از جهش صادرات و واردات حکایت 
دارد.  تجارت خارجی ایران در میانه زمســتان از 
انجماد خارج شد و رشد کرد تا افزایش 31درصدی 
ارزش صادرات و 12درصــدی ارزش واردات در 
کارنامه تجارت خارجی ماه یازدهم امسال نسبت 

به ماه گذشته آن ثبت شود.
در بهمن ماه سال 1400 نیز شاهد رشد صادرات 
و واردات نســبت به ماه گذشــته بودیم. در ماه 
یازدهم، 12میلیون و 65۷هزار تن کاال به ارزش 
4میلیــارد و ۷54میلیــون دالر به کشــورهای 
هدف صادر شــده اســت. این در حالی است که 
در دی  ماه1400 صادرات کشــور ارزشی معادل 
3میلیــارد و 619میلیــون دالر و وزنــی معادل 
۷میلیون و 663هزار تن داشته است. ارزش صدور 
کاال در بهمن ماه نســبت به دی ماه امسال رشد 
31.3 درصدی داشــته اســت. از لحاظ وزنی نیز 
رشــد بیش از 65درصدی ثبت شده است.  البته 
ارزش صادرات در ماه یازدهم امسال نسبت به ماه 
یازدهم سال گذشته هم رشد بیش از 51  درصدی 
داشته است. در سال گذشته ۸میلیون و 549هزار 
تن کاال به ارزش 3میلیارد و 135میلیون دالر به 
کشورهای هدف صادر شده بود. همچنین در بهمن 
ماه ســال9۸ نیز صادرات ایران به بازارهای هدف 
وزنی معادل 10میلیون و ۷14هزار تن و ارزشی 

معادل 3میلیارد و 32۸میلیون دالر داشته است.
ارزیابی های صورت گرفته از کاالهای وارد شده به 

کشور نیز بیانگر آن است که در ماه یازدهم امسال 
3میلیون و ۷۷۷هزار تن کاال به ارزش 5میلیارد و 
104میلیون دالر به کشور وارد شده است. ارزش 
کاالهای واردشده به کشور در ماه بهمن نسبت 
به دی ماه رشــد بیش از 12درصــدی را تجربه 

کرده است.
 واردات در دی ماه ارزشــی معــادل 4میلیارد و 
530میلیون دالر داشته و وزن آن نیز به 2  میلیون 
و ۸۸1هزار تن رســیده بود. بررسی ها همچنین 
حکایت از آن دارد که واردات بهمن1400 رشــد 
بیــش از 3۸ درصدی از نظر ارزش را نســبت به 
بهمن سال گذشــته تجربه کرده است. چراکه در 
بهمن ماه سال1399 ارزش واردات به 3میلیارد و 
6۸2میلیون دالر می رسید و وزن آن نیز 2میلیون 
و 569هزار تن ثبت شــده بود. واردات در بهمن 
سال139۸ معادل 3میلیون و 9۸۸هزار تن کاال به 
ارزش 4میلیارد و 66میلیون دالر بود.  آب شدن یخ 
تجارت در بهمن ماه در حالی اتفاق افتاده، که ارزش 
صادرات در این ماه نســبت به بهمن سال99 نیز 
بیش از 51درصد و ارزش واردات در بهمن امسال 
نسبت به بهمن سال گذشته نیز بیش از 3۸درصد 

رشد داشته است. 

 تجارت به مرز 90 میلیارد رسید

در مجموع آمار یازده ماهه صادرات نشان می دهد، 
ارزش کاالهــای صادرشــده از 40میلیارد دالر 
گذشته و به بیش از 43میلیارد دالر رسیده است که 
بیانگر عبور ارزش صادرات از رقم هدف گذاری شده 
)40میلیارد دالر( است. بر اساس جدیدترین آمار 
منتشرشده از ســوی گمرک ایران، در یازده ماه 
امسال تجارت خارجی به 90میلیارد دالر رسیده، 
که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 3۸درصد 
رشــد را نشــان می  دهد.  جزئیات این آمار نشان 
می دهد،  همچنان واردات بیشتر از صادرات است.

بنابر اعالم معــاون فنی گمــرک، وزن کاالهای 
مبادله شــده بین ایران و کشورهای طرف معامله 
آن در مدت مذکــور 149میلیــون و 400هزار 

 آب شدن یخ تجارت 
در بهمن ماه در حالی 

اتفاق افتاده، که ارزش 
صادرات در این ماه 

نسبت به بهمن سال99 
نیز بیش از ۵۱درصد و 
ارزش واردات در بهمن 
امسال نسبت به بهمن 
سال گذشته نیز بیش 

از ۳8درصد رشد داشته 
است
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 با وجود کاهش مستمر 
دوساله صادرات، رشد 

۴۰ درصدی ارزش 
صادرات تا ماه نهم 

سالجاری سبب ارتقای 
صادرات به جایگاهی 
باالتر از رقم سال ۱۳9۷ 

به میزان ۱.۴ میلیارد دالر 
یعنی معادل رشد ۴.۲ شده 

است

تن بود که نســبت به یازده ماه سال گذشته 12 
درصد افزایش داشــت.  به گفته فرود عســگری 
از این میــزان 112میلیــون و 65۸ هزار تن کاال 
بــه ارزش 43میلیارد و 51۷میلیون دالر ســهم 
کاالهای صادراتی بود که رشد 10درصدی در وزن 
و 40درصدی در ارزش آنها را شاهد هستیم.  معاون 
امور گمرکی گمرک ایران درخصوص آمار واردات 
کاال در یازده ماه سال1400 نیز اعالم کرده که در 
این مدت 36میلیون و ۷۷۷هزار تن کاال به ارزش 
46میلیارد و 5۷۷میلیون دالر از کشورهای مختلف 
وارد ایران شــد که در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته 19درصد در وزن و 36درصد در ارزش رشد 
داشته است. عمده واردات کشورمان در این مدت 
را »کاالهای اساسی، نهاده ها، ماشین  آالت تولید، 

دارو و ملزومات پزشکی و...« تشکیل داده است.

 فضای تجارت خارجی از 97 تا 1400 

اما برگردیم به کمی قبل تر و باهم کارنامه تجارت 
خارجی ایران را از ســال 9۷ تا کنون مرور کنیم.  

بررسی  های آماری نشان می دهد، فراز و فرودهای 
تجارت خارجی کشور طی سه سال اخیر ناشی از 
خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه 139۷ و 
تشدید تحریم ها و همچنین شیوع ویروس کرونا 
از اواخر سال 139۸ بیشتر متوجه بخش صادرات 

کشور بوده است. 
رشد بیش از 40 درصدی صادرات و دستیابی به 
ارزش 35 میلیارد دالر در 9 ماه منتهی به آذر سال 
1400 در حالی رقم خــورده، که صادرات 33.۷ 
میلیارد دالر کشور در مدت مشابه سال 139۷ با 
کاهش6.5 درصدی بــه 31.5  میلیارد دالر در 9 
ماه منتهی به آذر سال 139۸ و همچنین با کاهش 
شدید  20.5  درصدی به 25 میلیارد دالر در 9 ماه 

منتهی به آذر سال 1399 رسیده بود. 
با تکیه بــر این آمارها و با وجود کاهش مســتمر 
دوساله صادرات، رشد قابل مالحظه 40 درصدی 
ارزش صادرات کشــور تا ماه نهم سالجاری سبب 
ارتقای صادرات به جایگاهی باالتر از رقم ســال 
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139۷ به میزان 1.4 میلیــارد دالر یعنی معادل 
رشــد 4.2 شــده اســت. عالوه بر این، تغییرات 
ارزش واردات کشــور طی 9 ماهه   منتهی به آذر 
ســال های 9۷ تا1400 کمتر از صــادرات بوده 
است؛ به  طوری که رشــد نزدیک به 3۷ درصدی 
ارزش واردات کشــور در 9 ماه منتهی به آذر سال 
1400 و دستیابی به ارزش 36.9 میلیارد دالر در 
حالی رقم خورده، که ارزش واردات از 33 میلیارد 
دالر در 9 ماهه منتهی به آذر سال 139۷ با کاهش 
3 درصدی به 32 میلیارد دالر در 9 ماه منتهی به 
آذر سال 139۸ و با کاهش شدیدتر نزدیک به 16 
درصدی به 2۷ میلیارد دالر در 9 ماه  منتهی به آذر 

سال 1399رسیده است.
براساس گزارش موسسه مطالعات وپژوهش های 
بازرگانی، صادرات ارزان و واردات گران همچنان 
از ویژ  گی  ها و جزء الینفک تجارت ایران است. زیرا 
هنوز تمرکز بر صادرات کاالهای خام و مواد اولیه با 
ارزش افزوده پایین از دستور کار خارج نشده است. 
در ضمن واردات کاالهای واسطه  ای و سرمایه  ای 
که دارای ارزش افزوده باالتری هستند و همچنین 
واردات کاالهای اساســی مانند غالت با ارزش و 
قیمت  های جهانی قابل توجه، در لیست خریدهای 
ایران قرار دارد. در 9ماه منتهی به آذر سال جاری 
صادرات کشور رشــد 30درصدی در ارزش واحد 
صادراتی و واردات کاال نیز رشد 15درصدی را در 
ارزش واحد وارداتی تجربه کــرده، اما در نهایت 
ارزش هر تــن کاالی صادراتــی 3۸1دالر و 
ارزش هر تن کاالی وارداتی هزار و 22۷ دالر 
بوده،که همچنان وجود شکاف زیاد بین ارزش 
واحــد صادراتی و وارداتی را نشــان می دهد. 
بررسی آماری نشان می دهد اگر ارزش هر تن 
کاالی صادراتی معــادل ارزش واحد وارداتی 
و با فــرآوری و ارزش افزوده باالتــر بود، کل 
ارزش صادرات کشور طی 9 ماه  منتهی به آذر 

می توانست معادل ۷2.4 میلیارد دالر باشد.

 شرکای تجاری در فصل سوم

مهمترین مقاصد صادراتی ایران کدام کشــورها 
بودند؟ در 9 ماه  منتهی به آذر سالجاری، عمده  ترین 
مقاصد صادراتی ایران به ترتیب کشورهای چین 
29 درصد، عــراق 19.3 درصد، ترکیــه، امارات 
متحده عربی 9.۸ درصد و افغانســتان 4 درصد 
بوده است. اما عمده  ترین مبادی وارداتی به ترتیب 
کشورهای امارات متحده عربی 31درصد، چین 
نزدیک به 29 درصد، ترکیه 10 درصد، آلمان3.۷ 
و ســوئیس 3.4 درصد گزارش شده است. به  طور 
کلی، تمرکز مقاصد صادراتی کشور بیش از مبادی 
وارداتی است، اما در 9 ماه منتهی به آذر سال 1400 
نسبت به مدت مشابه ســال های گذشته تمرکز 
بازارهای صادراتی ایران اندکی کاهشی بوده و در 
مقابل تمرکز مبادی وارداتی کاهش نامحسوسی 

داشته است. 
همچنین مطابق گزارش های آماری سازمان توسعه 
تجارت کشور، سهم پنج مقصد مهم صادراتی به 
عددی حدود۷3.۸ درصد رسیده است، این سهم 
در مدت مشابه سال 1399 معادل ۷6.5درصد و 
در سال 139۸ معادل ۷3.9 درصد بوده است. در 
خصوص مبادی وارداتی نیز مشاهده می شود که 
سهم پنج مبدا مهم وارداتی کشور در 9 ماه منتهی 
به آذر ســال جاری به ۷1 درصد رسیده است، در 
حالیکه در مدت مشابه ســال 1399 معادل ۷1 
درصد و برای سال 139۸ معادل ۷0 درصد بوده 
است.بنابر آمارها،  ترکیه در سال های اخیر مقصد 
بیش از 10درصد از صــادرات کاالهای غیرنفتی 
کشور بوده و از این بابت شریک مهم تجاری ایران 
محسوب می شود. در سال گذشته به دلیل مسائل 
و مشکالت مختلف از جمله انسداد مرزها، سهم 
این کشــور در صادرات غیرنفتی ایران تا پایان 9 
ماهه منتهی به آذر سال 1399به حدود ۷.5 درصد 
کاهش یافت و با صادراتی بــه ارزش 1.۸میلیارد 
دالر در جایگاه چهارم مقاصد صادراتی قرار گرفت. 

اما در 9 ماه منتهی به آذر ســال جاری با افزایش 
بیش از دو برابری و دستیابی به صادرات بیش از 
4 میلیارد دالری و سهم 11.۷ درصدی به جایگاه 
سوم در بین مقاصد صادراتی ایران رسیده است. در 
این میان، امارات متحده عربی که مقصد بیش از 5 
میلیارد دالر در 9 ماهه منتهی به آذر سال 139۸ 
بوده است، در 9 ماهه سال جاری به 3.4 میلیارد 
دالر کاهش یافته و رتبه چهارم پس از ترکیه را به 

خود اختصاص داده است.

 رصد جزئیات واردات از شرکا

نکته قابل تامل در ایــن گزارش، رصد واردات در 
نیمه اول ســال جاری در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل است که نشان می دهد، افزایش واردات 
از کشــورهای امارات متحده عربــی ۸2 درصد، 
چین 20 درصد، ترکیه 24 درصد، آلمان 4 درصد 
و سوئیس 131 درصد اســت. با توجه به افزایش 
رشد ارزشی و کاهش رشــد وزنی واردات به جز 
مورد امارات متحده عربی در خصوص واردات از 
چین، ترکیه و آلمان با افزایش نسبی کیفیت اقالم 
وارداتی نیز همراه بوده است.  کاالهای واسطه  ای 
و ســرمایه  ای در صدر تامین نهاده ها و مواد اولیه 
مورد نیاز صنایع کشور همواره محرک رشد تولید 
و صادرات بوده اســت.  در 9 ماه  منتهی به آذر 
ســال جاری ارزش واردات کاالهای واسطه  ای 
به26.2میلیارد دالر و کاالهای ســرمایه  ای به 
4.9 میلیارد دالر رسیده اســت. ارزش واردات 
این کاالها که در مدت مشــابه سال گذشته به 
ترتیب به 19.6 میلیارد دالر و 3.۸ میلیارد دالر 
بود بــا افزایش 3۷ و 35 درصدی مواجه شــد. 
اگرچه ارزش واردات کاالهای واسطه  ای نسبت 
به سال 139۷ معادل 21.6میلیارد دالر افزایش 
را نشان می دهد، اما هنوز ارزش واردات کاالهای 
ســرمایه  ای به ارزش سه ســال قبل یعنی سال 

139۷معادل 5.2 میلیارد دالر نرسیده است.
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 با توجه به نزدیک شدن به پایان سال 1400؛ وضعیت 

تجارت خارجی کشور چگونه رقم خورده است؟ 

 آمارها حاکی از رشــد تجارت خارحی کشور در 
سالجاری نسبت به مدت مشــابه سال قبل دارد، 
به گونه ای که تجارت خارجی کشور در 10 ماهه 
امسال به 133 میلیون تن و به ارزش ۸0 میلیارد و 
236 میلیون دالر رسیده است.  در 10 ماهه امسال 
33 میلیون تن کاال بــه ارزش 41 میلیارد و 4۷3 
میلیون دالر کاال وارد کشور شده که به لحاظ وزن 

محصوالت صادراتی ایران از 8 کشور برگشت خورد

برای جدید  مسیر 
 رسوب زدایی کاال

1۷ درصد و از لحاظ ارزش 34 درصد افزایش داشته است.  در این مدت همچنین 100 میلیون تن کاال 
به ارزش 3۸ میلیارد و ۷63 میلون دالر از کشور صادر شد که به لحاظ وزن ۷ درصد و به لحاظ ارزش 3۸ 
درصد رشد داشته است. کشورهای عمده مقصد صادراتی در مدت یادشده به ترتیب شامل »چین، عراق، 
ترکیه، امارات و افغانستان« بوده است.  همچنین کشورهای عمده مبدأ واردات کاال به کشورمان در 10 
ماهه سالجاری به ترتیب شامل »امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان و سوئیس« بوده است. آمارها 
در 11ماه منتهی به بهمن امسال، هم نشانگر این است که حجم تجارت خارجی کشور به 90میلیارد دالر 
رسیده که سهم صادرات از این میزان بیش از 43میلیارد دالر است. البته سهم واردات از تجارت 90 میلیارد 
دالری، 46میلیارد و 5۷۷میلیون دالر ذکر شده است. همچنین در ماه یازدهم، 12میلیون و 65۷هزار تن 
کاال به ارزش 4میلیارد و ۷54میلیون دالر به کشورهای هدف صادر شده و در مقابل 3میلیون و ۷۷۷هزار 

رئیس گمرک ایران تشریح کرد

تجارت از انجماد خارج شد. این را  رئیس گمرک ایران می گوید. با اعالم علیرضا مقدســی، روند تجارت در بهمن ماه از جهش صادرات و واردات حکایت دارد. 
بنابرآمار اعالمی، سهم صادرات از این میزان بیش از 43میلیارد دالر عنوان شده، که افزایش 31درصدی ارزش صادرات و 12درصدی ارزش واردات نسبت به 
دیماه در کارنامه تجارت خارجی ماه یازدهم ثبت شده است. تحلیل آمارها، گویای است که تجارت خارجی ایران در میانه زمستان از انجماد خارج و رشد کرده 
است.  رئیس گمرک، همچنین موجودی کاالی اساسی در گمرکات را تا هفدهم بهمن ماه 4.96۸ میلیون تن اعالم می کند، که برای کاهش ماندگاری کاالها 
اقداماتی چون»ارائه خدمات شبانه روزی جهت تسهیل و تسریع در ترخیص کاالهای اساسی، ادامه تسهیالت ترخیص درصدی، پیگیری کاهش زمان صدور 
مجوزهای قانونی، ارائه تسهیالت 1۸ گانه به فعاالن مجاز اقتصادی و ارائه انبارهای اختصاصی برای متقاضیان واجد الشرایط و واحدهای تولیدی« در دستور کار 
است. اما جدیدترین تصمیم گمرک را می توان تشکیل»قرارگاه تسهیل تشریفات گمرکی وجلوگیری از ماندگاری و ایستایی کاال« دانست. رئیس گمرک در 
بخش دیگری از اظهاراتش از بازگشت محصوالت صادراتی ایران شامل »محصوالت کشاورزی، غذایی، شیالتی و دامی« از هشت کشور »روسیه، آذربایجان، 

امارات، ترکیه، ارمنستان، عراق، هند و ازبکستان« خبر داد. مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید: 
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تن کاال به ارزش 5میلیارد و 104میلیون دالر به 
کشور وارد شده است. بنابراین باید اذعان کرد به 
رغم شرایط حاکم ناشی از تحریم های ظالمانه و 
محدودیت منابع ارزی و شرایط مربوط به محدویت 
های کرونایی در جهان، وضعیت تجارت خارجی 

کشور در سالجاری رو به بهبود بوده است.

  میزان محصوالت برگشتی در 10 ماهه امسال چقدر 
بوده و بیشتر چه محصوالتی را شامل می شود؟ 

از مجمــوع صــادرات محصوالت کشــاورزی، 
غذایی، شــیالتی و دامــی به خارج از کشــور تا 
ابتدای دیماه ســال جاری تنها میــزان ناچیزی 
از محصوالت برگشــت خوردند که بیشــتر آنها 
هم شامل محصوالت کشــاورزی بوده است. باید 
ایــن موضوع را  در نظر داشــت، همه کشــورها 
یکسری استانداردهایی برای ورود کاال دارند که 

صادرکنندگان باید آنها را رعایت کنند. 

 کدام کشورها اقدام به برگشت محصوالت ایرانی 

کردند؟ 

عمدتاً از کشورهای »روســیه، آذربایجان، امارات، 
ترکیه، ارمنستان، عراق، هند و ازبکستان« بوده است.

 
 هم اکنون یکی از مسائل مهم در ارتباط با گمرک، 
روند ترخیص کاالســت؛ چه اقداماتی برای بهبود 
روند خروج کاال از گمرکات و بنادر انجام شده است؟ 

ورود کاال در مراحــل مختلفی انجام می شــود، 
وقتی کاال ثبت سفارش و از مبدأ به سمت کشور 
به عنوان رویه واردات حرکت می کند، در مرحله 
اول در لنگرگاه، بعد اســکله، تخلیــه، بارگیری 
و در نهایــت اظهار کاال صــورت می گیرد؛ بعد از 
اظهار کاال مســوولیت گمرک با اخذ مجوزهای 
الکترونیکــی )برای برخی کاال بیــن یک تا چند 
مجوز( شروع می شــود. برای اظهار کاال تشریفات 
گمرکی انجام می شــود ولی ترخیص کاال منوط 
به اخذ کد رهگیری تخصیص بانک اســت؛ بر این 
اساس می توان کار تشریفات گمرکی را انجام داد و 
برای کاهش ماندگاری کاال یک سری تسهیالت را 
در نظر گرفتیم. »ارائه خدمات شبانه روزی جهت 
تسهیل و تسریع در ترخیص کاالهای اساسی، ادامه 
تسهیالت ترخیص درصدی، پیگیری کاهش زمان 
صدور مجوزهای قانونی، ارائه تسهیالت 1۸ گانه به 

فعاالن  مجاز اقتصادی و ارائه انبارهای اختصاصی برای 
متقاضیان واجد الشرایط و واحدهای تولیدی« جزو 
مهم ترین تسهیالتی است که در دستور کار گمرک 
ایران قــرار دارد.  از جدیدترین تصمیمات گمرک 
در حوزه تسهیل تشــریفات گمرکی نیز، تشکیل 
قرارگاه تسهیل تشــریفات گمرکی و جلوگیری از 
ماندگاری و ایستایی کاال است.  این قرارگاه با تشکیل 
جلسات هفتگی، رصد، بررسی و تحلیل موانع تسهیل 
تشریفات گمرکی و عوامل ایجاد ایستایی و ماندگاری 
کاال در گمرکات به خصوص کاالهای اساســی را 
بررســی می کند و با ارائه پیشنهادها و راهکارهای 
مناسب موجبات افزایش سرعت ترخیص و کاهش 

دپوی کاالها را فراهم خواهند کرد. 

 میزان موجودی کاالها در گمرکات و بنادر چقدر است؟ 

 تا پایان آذرماه سالجاری، مجموع کاالهای اساسی 

موجود در بنادر و گمرکات بالغ بر 5.۸69 میلیون 
تن بوده است که براساس آمار دریافتی در تاریخ 
1۷ بهمن 1400، مجموع کاالهای اساسی بالغ بر 
4.96۸ میلیون تن بوده که در مقایسه با تاریخ 30 
آذرماه 1400 به میزان 901 هزار تن کاهش یافته 
است؛  البته  میزان کاالی موجود در انبار نیز از 3.352 
میلیون تن به 3.0۸1 میلیون تن کاهش یافته است.

 بارها اعالم شده گمرک در اتصال به سامانه جامع 
تجارت همــکاری الزم را ندارد، االن وضعیت این 

ارتباط چگونه و در چه مرحله ای قرار دارد؟

 در خصوص اتصــال گمرک به ســامانه تجارت 
خارجی باید عرض کنم کــه ما رویکرد گمرک را 
شفاف اعالم کردیم، رویکرد گمرک این است که 
از بخشی نگری پرهیز کنیم. هم اکنون یک سامانه 
تجارت خارجی وجود دارد کــه همه اطالعات و 
سامانه دستگاه های دخیل در امر تجارت باید به 
این سامانه متصل شوند و تبادل اطالعات داشته 
باشند، تا بتوانیم خروجی مناسب در عرصه تجارت 
خارجی داشته باشیم. گمرک ایران که بیشترین 
اطالعات و ســامانه هــا را دارد، در این خصوص 
6 تکلیف را احصا کرده اســت که براساس این 6 
تکلیف بتوانیم به صورت 100 درصدی اطالعات و 
ســامانه های گمرک را با این سامانه هماهنگ و 
منسجم کنیم، که این موضوع نهایتاً به نفع مردم 
است و باعث کاهش هزینه های تجارت، افزایش 
ســرعت کار و ارائه تسهیالت بیشتر به ذینفعان 

خواهد شد. 

 برخی از فعاالن اقتصادی، کارشناسان مجازی 
را سدی بر سر راه تولید و تجارت می دانند و گالیه مند 
بودند که فرآیند کار به کندی پیش می رود؛ از همین 
رو، عنوان شده که کارشناسان مجازی حذف خواهند 

شد، آیا قرار است چنین اتفاقی رخ دهند؟ 

کارشناس مجازی به جز در مورد کاالهای اساسی 
نه تنها حذف نخواهد شــد، بلکه براساس جلسه 
اخیر که در حوزه معاونت امور گمرکی برگزار شد، 
مقرر شده است، تعداد کارشناسان مجازی افزایش 
یابد و دســتورالعمل شــرح وظایف کارشناسان 
مجازی بازنگری گردد. کارشناس مجازی در زمینه 
کاالهای اساسی برای اینکه سرعت کار در انجام 
تشــریفات گمرکی افزایش یابد، در حال حاضر 

برداشته شده است.

تا ابتدای دیماه سال 
۱۴۰۰، بخشی از 

محصوالت کشاورزی 
صادراتی ایران 

برگشت خوردند، که 
عمدتاً از کشورهای 

»روســیه، آذربایجان، 
امارات،ترکیه، 

ارمنستان، عراق، هند و 
ازبکستان« بوده است
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و متقاضیان بازار مسکن می گذرد؛ آنهم در شرایطی 
که مذاکرات برجام در وین در جریان است. برخی از 
تحلیلگران، از رفتار ریزشی بازار پس از توافق وین 
سخن می گویند. برخی دیگر از کارشناسان بازار 
مسکن هم معتقدند، از لحاظ روانی بازار مسکن در 
همان ابتدای احیای برجام با شوک روبرو خواهد 
شد که طبیعی اســت اما با توجه به اینکه اقتصاد 
ایران بسیار تورم زده اســت، بعد از مدت کوتاهی 
دوباره قیمت ها به سر جای خود باز خواهند گشت 
و تطبیق پذیری اقتصاد رخ خواهد داد. گروه دیگری 
هم هستند که می گویند، در صورتیکه که توافق 
موقت و یا محدودی بین دو طرف به امضا برسد، 
این موضوع نمی تواند اثر گــذاری زیادی بر روی 

کاهش قیمت بازار مسکن داشته باشد.
  

  قیمت مسکن در زمستان 1400

در هفته های گذشته اغلب اخبار منتشر شده حول 
مذاکرات مثبت بود یا اینکه دست  کم منفی نبود؛ 
بنابراین با توجه به حساسیت باالی بازار مسکن به 

براســاس تازه  ترین گزارش رسمی بانک مرکزی از تحوالت بازار مســکن، میانگین قیمت هر مترمربع 
آپارتمان مســکونی در پایتخت در معامالت بهمن 33میلیون و 60 هزارتومان است. همچنین گزارش 
رسمی از تحوالت بازار مسکن پایتخت در این بازه زمانی نشان می دهد، قیمت مسکن تقریبا درجا زده 
و تغییرات آن نسبت به دی  ماه در حد ریزنوســان 0.4 درصدی بوده است. به نظر می  رسد ایست قیمت 
مسکن ناشی از ضرب آهنگ خروج از بازار است که تحت تاثیر اخبار مثبت حول وضعیت متغیر برون  زای 
موثر بر بازار مسکن یعنی مذاکرات رفع تحریم ها، توسط متقاضیان مسکن نواخته می شود. حال اینکه چه 
سرنوشتی در انتظار بازار مسکن است؟ سوالی است که در روزهای پایانی سال از ذهن بسیاری از خریداران 

قیمت مسکن
 بر سر سه راهی

چرا دولت در بازار ملک دخالت نمی کند؟ 
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خریداران مسکن 
عجله  ایی برای معامله 
ندارند و حتی امید به 

افت قیمت اسمی مسکن 
در ماه های اخیر در 

میان آنها تقویت شده، 
که در نتیجه عزم به 
خروج موقت از بازار 

مسکن کرده  اند

این متغیر برون  زا فروشنده  تر شدن فروشند  ه ها از 
یکسو و خونسردی بیش از پیش متقاضیان مسکن 
از ســوی دیگر دور از ذهن نبود. در این شــرایط 
گروهی از سرمایه  گذاران ملکی ترجیح می دهند با 
توجه به اینکه بلندمدت شدن دوره ثبات قیمت در 
بازار مسکن را محتمل می  دانند، از بازار خارج شده و 
سرمایه خود را روانه بازار دیگری کنند که پربازده  تر 
به شــمار می  آید. از طرفی خریداران مسکن نیز 
عجله  ایی برای معامله ندارند و حتی امید به افت 
قیمت اسمی مسکن در ماه های اخیر در میان آنها 
تقویت شده، که در نتیجه عزم به خروج موقت از 

بازار مسکن کرده  اند.
گزارش تحوالت بازار مسکن در شهر تهران که از 
سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است 
که در بهمن ماه متوســط قیمت خرید و فروش 
یک مترمربــع زیربنای واحد مســکونی معامله 
شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی تهران 33 
میلیون و 60 هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل 
و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.4 درصد و 16.4 
درصد افزایش دارد.  عالوه بر این، تعداد معامالت 
انجام شده در این ماه حدود ۸.5 هزار فقره بود که 
نسبت به ماه قبل 13.1 درصد کاهش و در مقایسه 
با ماه مشابه در سال گذشته 11۷.۸ درصد افزایش 
را نشان می دهد و بررسی توزیع تعداد واحد های 
مسکونی معامله شــده در شهر تهران به تفکیک 
عمر بنا حاکی از آن اســت کــه واحد های تا پنج 
سال ساخت با سهم 33.6 درصد بیشترین سهم 
را به خود اختصاص داده اند.  این در حالی اســت 
که در میان مناطق 22 گانه شهر تهران بیشترین 
قیمت هر متر خانه ۷0 میلیون و 260 هزار تومان 
در منطقه یک و کمترین آن با 15 میلیون و 6۷0 
هزار تومان در منطقه 1۸ بوده، که هر یک از آن ها 
با افزایش 1۷.3 درصــدی در منطقه یک و 30.۷ 

درصدی در منطقه 1۸ مواجه شده اند.
گزارش رســمی از تحوالت بازار مسکن پایتخت 
در بهمن همچنین حاکی از این است، که قیمت 
مسکن در این ماه تقریبا درجا زده و تغییرات آن 
نســبت به دی  ماه در حد ریزنوسان 0.4 درصدی 
بوده اســت. به بیان دیگر، سطح قیمت میانگین 
در معامالت مسکن ثبت شده طی یک ماه بهمن 

فقط حدود 60 هزار تومان افزایش یافته است. در 
بهمن ماه همچنین معامالت مسکن با قدری افت 
روبه رو بوده و در تهران ۸ هزار و 500 واحد مسکونی 
فروخته شده است. به این ترتیب حجم معامالت 
مسکن با افت ماهانه 13 درصدی و در عین حال 
رشد نقطه  ای 11۷درصدی همراه بوده است. این 
در حالی است که در دی  ماه حجم معامالت مسکن 

به نزدیکی مرز 10 هزار فقره رسیده بود.
ایست قیمت مســکن در یازدهمین ماه از سال 
1400 ناشــی از افزایش فروشــنده ها و کاهش 
حضور موثر متقاضیان خرید خانه در بازار است؛ 
اما همچنان تعداد خریداران حاضر در بازار مسکن 
کم نیست و به همین خاطر حجم معامالت ثبت 
شده در این ماه نسبت به ماه مشابه پارسال 11۷ 
درصد افزایش یافته اســت. سال گذشته شرایط 
تورمی بازار مسکن با وجود رکود معامالت متوقف 
نشده بود و همچنان فاصله سطح قیمت  ها از میزان 
استطاعت متقاضیان مسکن در حال افزایش بود؛ 
در نتیجه حجم معامالت مســکن با وجود اینکه 
قاعدتا باید دمای معامالت در شــب عید افزایش 
می  یافت، اما فقط ســه  هزار و 900 فقره آپارتمان 
در تهران فروخته شد. اما امسال به دلیل برقراری 
ثبات نســبی در قیمت  ها قاعدتا عده بیشتری از 
خریداران مصرفی مســکن در مقایسه با بهمن 

پارسال توانسته  اند وارد بازار معامالت شوند.

 بازار مسکن از 97 تا 1400

بازار مسکن افزایش شدید قیمتی را طی سه سال 
گذشته تجربه کرده، بطوریکه ارزیابی های »بازار 
پول« نشــان می دهد،  قیمت مســکن در بهمن 
ماه سال 9۷ برابر با 9.9۷ میلیون تومان بوده که 
در بهمن ماه سال 9۸ به 14.4 میلیون تومان، در 
بهمن ماه ســال 99 به  2۸.390 میلیون تومان 
و در بهمن ماه ســال جاری به 33.060 میلیون 
تومان افزایش یافته است. تحلیل داده ها نشان از 
این دارد، که نرخ رشد مسکن در بهمن 9۸ نسبت 
به بهمن 9۷، برابر با 44 درصد و این نرخ رشد در 
بهمن 99 نسبت به بهمن 9۸، برابر 9۷ درصد بوده 
است. در همین حال، نرخ رشد مسکن در بهمن 
1400 نسبت به بهمن 99 برابر با 16.4 درصد اعالم 
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برخی از ریزش قطعی 
قیمت مسکن می گویند. 

آنها اعتقاد دارند اگر 
برجام احیا شود، 
مسکن بزرگ ترین 

ریزش تاریخی خود 
را تجربه خواهد کرد. 

برخی هم این ریزش را 
سطحی می دانند

شده است. این مقایسه آماری حاکی از این است 
که قیمت در این چند ســال اخیر، چندین برابر 
شده است. از سوی دیگر، بررسی ها نشان می دهد، 
در بازار مسکن سال 99 اکثریت متقاضیان خرید 
مسکن از جنس سرمایه  گذار بودند و عده اندکی 
از سفته  بازان نیز همچنان در بازار مسکن حضور 
داشتند که تعدادشان نسبت به سال 9۸ به مراتب 
کمتر بود. به این ترتیب زمستان پارسال خریداران 
مصرفــی کم  تعدادترین معامله  گران به شــمار 
می  آمدند. اما زمستان امسال جای اقلیت و اکثریت 
خریداران تغییر کرده است، طوری که سفته  بازان 
تقریبا بازار را ترک کرده  اند و تعدادشان به نزدیک 
صفر رسیده است؛ اما سرمایه  گذاران همچنان در 
بازار مســکن حضور دارند، هر چند تعداد آنها به 
مراتب از خریــداران مصرفی حاضر در بازار کمتر 
است.  در حال حاضر بیشــترین تعداد خریداران 
مســکن حاضر در بازار بر اساس نتایج تحقیقات 
میدانی، معامله  گران مصرفی بازار مسکن از قبیل 
متقاضیان تبدیل به احسن و نیز گروهی از خانه 
اولی  ها هستند که خود را به وام افزایش یافته اوراق 
مسکن مجهز کرده و برای خرید آپارتمان متناسب 

با بودجه خود وارد بازار شده  اند.

 آیا سقوط قیمت در راه است؟

بانگاه به این آمارها، این پرســش مطرح است که 
نمودار قیمتی مسکن در ســال آتی چگونه رقم 
خواهد خورد ؟ کارشناسان بازار مسکن، مهمترین 
عامل تاثیرگذار بر روی بازار مسکن را احیای توافق 
می دانند؛ چراکه به گفته آنها، اگر مذاکرات به نتیجه 

برسد، به تبع این موضوع دالر نیز می تواند با کاهش 
قیمت روبرو شود. اما در مورد اینکه با احیای توافق 
قیمت مسکن به کدام سو میل پیدا می کند؛ نظرات 
متفاوتی وجود دارد؛  برخی از ریزش قطعی قیمت 
مسکن می گویند. آنها اعتقاد دارند اگر برجام احیا 
شود، مســکن بزرگ ترین ریزش تاریخی خود را 
تجربه خواهد کرد. برخی هم این ریزش را سطحی 
می دانند و معتقدند در چنین صورتی نیز می توان 
انتظار داشت بازار مسکن با افت قیمت قابل توجهی 
روبرو باشــد. عده ای هم هستند که براین باورند، 
کاهش قیمت مســکن تحت تاثیر احیای برجام 
رقم خواهد خورد و در آنصورت است که می توان 
انتظار داشــت که تمامی بازار های سرمایه ای از 
جمله مسکن با افت روبرو شوند، اما در صورتیکه 
که توافق موقت و یا محدودی بین دو طرف به امضا 
برسد، این موضوع نمی تواند اثر گذاری زیادی بر 

روی کاهش قیمت بازار مسکن داشته باشد.  
در این میــان برخی از تحلیلگران بازار مســکن 
می گویند: همه انتظــار دارند با احیــای توافق 
هسته ای، وضع اقتصادی کشور از این بدتر نشود 
و یــک اعتمادی به ثبات وضعیت بــه وجود آید، 
قدر مســلم اگر این اتفاق روی بدهــد می توان 
انتظار داشت به مانند زمان پایان جنگ و تصویب 
قطعنامه 59۸ بازار مســکن با یک ریزش قیمت 
قابل توجهی روبرو شــود. البته باید این را در نظر 
داشت که کنترل انتظارات تورمی در گرو رسیدن 
به یک توافق مناسب است، حال اگر چنین اتفاقی 
رخ ندهد، قدر مســلم افزایش انتظارات تورمی نه 
تنها بازار مسکن، بلکه تمامی بازار های سرمایه ای 
کشور را در برخواهد گرفت، که این موضوع می تواند 
تبعات بســیار جبران ناپذیری را به دنبال داشته 
باشــد، بنابراین می توان نتیجه گرفت که احیای 
برجام و یا شکســت در مذاکرات تأثیر بسیاری بر 

روی اقتصاد کشور خواهد گذاشت.

  بازار پر از فروشنده می شود؟

با اینکه بازار مسکن هنوز در انتظار نتیجه مذاکرات 
وین نشسته  است و تحلیل ها در این سمت و سو 
است که در صورت اعالم توافق وین، باید منتظر 
ریزش قیمت ها باشیم؛ تا جایی که رییس اتحادیه 
امالک در رابطه با بازار مسکن گفته؛ بازار فروش 



در انتظار نتیجه مذاکرات برجام اســت و با شوک 
مثبتی که توافقات به بازار وارد می کند، فایل های 
فروش در ماه های آینده افزایش خواهد داشــت. 
به اعتقاد مصطفی قلی خســروی، بازار به سمت 
خریدار و قیمت رو به پایین به ثبات خواهد رسید. 
او درباره وضعیت بازار مســکن پس از توافق وین 
نیز در اظهاراتی عنوان کرده که ما باید بدانیم که 
با تالش مسووالن، احتمال این که افزایش قیمتی 
در حوزه مسکن داشته باشــیم، وجود ندارد. تازه 
اگر واقعا دولت یک برنامه مطلوب تری برسد و از 
طرف دیگر، دستور ریاست جمهوری در خصوص 
فروش مازاد امالک عملیاتی شود، به طور مسلم 
کاهش قیمت خانه را شاهد خواهیم بود. اما اینکه 
میزان کاهش قیمت مســکن تا میــزان خواهد 
 بود، پرسش مهمی اســت که کسی پاسخ قطعی

 نمی توانــد بــه آن بدهــد، امــا بســیاری از 
کارشناســان بــر افــت قیمــت تاکیــد دارند. 
 برخــی از تحلیلگران بازار مســکن هــم عنوان 
می کنند در این سناریوی احیای برجام، افرادی 
طماع که پول و دالر را بلوکه کردند و ملک خریدند 
و احتکار کردند، قطعا فروشنده خواهند شد و این بر 
افت قیمت در بازار مسکن اثرگذار خواهد بود. در این 
میان برخی هم می گویند اگر برجام اتفاق نیفتد و 
درصورت عدم هر گونه توافق، باز هم مسکن دارایی 
خوبی برای سال 1401 نیست، زیرا قیمت مسکن 

در بازار براساس دالر 33 هزار تومانی است.

 بازار مسکن رها شده ؟!

باهمه اینها آنچه که مشخص است اینکه قیمت 
مسکن طی چند سال گذشته با افزایش چندین 
برابری روبرو بــوده که این رشــد قیمت دالیل 
مختلفی داشته، اما باید به این نکته توجه کرد که 
متاسفانه افراد سودجو و دالالن در بازار مسکن طی 
چند سال گذشــته با خرید و فروش های صوری 
که بین خود انجــام داده اند، موجبات آن را فراهم 
آوردند تا قیمت ها چندین برابر شود، بدون این که 
در عمل معامله ای انجام شود، از سویی این موضوع 
تأثیر بسیار بدی بر روی بازار گذاشته و وضعیت بازار 
مسکن را بسیار آشفته تر از گذشته کرده است.  ذکر 
این نکته نیز ضروری است که در تمامی کشور های 
دیگر دولت ها در بازار مسکن دخالت کرده و آن را به 
نوعی مدیریت و کنترل می کنند، تا مانع از افزایش 
قیمت ها شوند، که این کار در اکثر موارد از طریق 
ابزار مالیاتی انجام می گیرد، اما در کشــور ما در 
حالی که دولت در تمامی بازار های مختلف حضور 
دارد، در تنها بازاری که دخالت نمی کند، مسکن 
است و به نوعی آن را به حال خود رها کرده و آن را 
در اختیار دالالن قرار داده اند، اگر قرار باشد چنین 
وضعیتــی ادامه پیدا کند، مــا نمی توانیم انتظار 
داشته باشیم که بازار مسکن سمت و سوی درستی 
به خود بگیرد و به نوعی به آرامش برسد، بنابراین 
دولت باید این بازار را کنترل کرده و اجازه داللی و 

سوداگری افراد سودجو را در بازار مسکن ندهند.
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گزارش های ارسالی به بورس، نشان از این دارد 
که بیشترین فروش تا پایان بهمن ماه امسال به 
ایران   خودرو تعلق داشته که بیش از 395هزار 
دستگاه محصول فروخته، اما این گروه خودروسازی 
در مقایسه با 11ماه سال گذشته نزدیک به5/ 2 درصد 
کاهش فروش داشته است. »سایپا« به عنوان 
دومین خودروساز بزرگ کشور نیز تا پایان بهمن 
امسال نزدیک به 293 هزار و 492 دستگاه خودروی 
سواری و وانت فروخته   است، که نسبت به 11 ماه 
مشابه سال گذشته حدود 14 درصد فروش بیشتری 
داشته   اند. در دیماه، فروش دومین خودروساز بزرگ 
ایران به 41 هزار و 662 دستگاه رسیده تا نسبت به 
آذر تقریبا دو برابر شود. در بهمن اما فروش سایپا 
افت سنگین 39 درصدی را به خود دیده و به 
25 هزار و 414 دستگاه رسیده است. در این 
میان، پارس خودرو بالغ بر 109 هزار دستگاه 
محصول سواری را در 11 ماه امسال فروخته 
تا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 
33 درصد رشد را تجربه کند. سومین خودروساز 
بزرگ ایران  در بهمن، فروش پارس خودرو کمی 
بیش از 5 هزار دستگاه بوده که نسبت به دی، 

60 درصد افت را نشان می دهد.

  خودروسازان چقدر فروختند؟ 

ارزیابی های آماری حاکی از این است که در 
اردیبهشت، فروش آنها سقوط کرده و به 40 هزار 
و 521 دستگاه رسیده است. با این حساب، فروش 
سه خودروساز بزرگ )ایران خودرو، سایپا و پارس 
خودرو( در اردیبهشت و نسبت به فروردین، 
40درصد افت را تجربه کردند. در خرداد اما 
مجموع فروش به باالی ۷۸هزار دستگاه رسیده 
تا خودروسازان 95 درصد محصول بیشتری نسبت 
به اردیبهشت بفروشند.  آمار فروش خودروسازان، 
در تیر به اوج رسیده و از 100 هزار دستگاه هم 
عبور کرده است.  با توجه به فروش 102 هزار و 
223 دستگاهی خودروسازان در تیر، آنها نسبت 
به خرداد 31درصد بیشتر محصول فروخته   اند. در 
مرداد اما دوباره فروش افت   شدید کرده و به کمی 
بیش از 60هزار دستگاه رسیده تا تعداد محصوالت 
فروخته   شده توسط خودروسازان بزرگ در این ماه 

و نسبت به تیر، 41 درصد افت کند.

غول های جاده 
مخصوص درجا زدند

آمارها حکایت از افت فروش خودرو در یازده ماهه امسال دارد

خودروسازان بزرگ در شهریور اوضاع بسیار بهتری را تجربه کردند، به نحویکه فروشی ۷3 هزار و ۷64 
دستگاهی را از خود به جا گذاشته اند. این آمار نشان دهنده رشد 30 درصدی فروش خودروسازان در شهریور 
نسبت به مرداد است. در مهر اما فروش باز هم نزولی شده، به نحوی که خودروسازان بزرگ 62 هزار و 2۸۷ 
دستگاه محصول به فروش رسانده و نسبت به شهریور حدود 16 درصد محصول کمتری فروخته اند.  در آبان 
هرچند فروش خودروسازان بهبود یافته، اما میزان آن کمتر از 3 هزار دستگاه بوده است. فروش ۷3 هزار و 359 
دستگاهی خودروسازان در آذر سبب شده آنها حدود 13 درصد محصول بیشتری نسبت به آبان بفروشند. 
در دی ماه اما خودروسازان به قله فروش رسیده اند، چه آنکه با جهشی حدودا 50 درصدی، بالغ بر 109 هزار 
دستگاه خودروی تولیدی را فروخته اند. با این حال اما آمار فروش در بهمن سقوط کرده و با افتی حدودا 

43 درصدی به حدود 62 هزار دستگاه رسیده است
صورت های مالی 3 خودروساز بزرگ کشور نشان می دهد آنها در 11 ماه امسال نزدیک به ۸00 هزار دستگاه 
از محصوالت خود را به فروش رسانده اند و این در حالی است که میزان تولید آنها حدودا 30 هزار دستگاه 
بیشتر بوده است. با توجه به این آمار، ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو نزدیک به 4 درصد از تولید 11 ماهه 
خود را تا پایان بهمن، روانه انبار کرده اند. همچنین آمار تولید ماهانه خودروسازان بزرگ کشور نشان می دهد 
آنها در بهمن و نسبت به دی، خودروی کمتری به فروش رسانده اند. طبق آمار ارائه شده به بورس، در دی ماه 
میزان فروش خودروسازان جاده مخصوص حدودا 110 هزار دستگاه بوده و این در حالی است که فروش آنها 
در بهمن به ۷0 هزار دستگاه نیز نرسیده است. با توجه به آمار مربوطه، فروش خودروسازان بزرگ در دومین 
ماه زمستان و نسبت به ماه نخست این فصل، حدود 43 درصد افت کرده است.  به این ترتیب با در نظر گرفتن 
اوضاع فروش خودروسازان از ابتدای سال تا پایان ماه یازدهم، مشخص می شود بیشترین میزان افت فروش 

در بهمن رخ داده، رکوردی که قبال به مرداد ماه اختصاص داشت.
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