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سیاستگذاران برای هماهنگی
چه سمت و سویی بگیرند؟

یادداشت

سمت و سوی اقتصاد
سپیده پیری
خبرنگار

بایدن آمد با کولهباری از انتظــارات عیان و نهان .از معاون
اول بــاراک اوبامــا تخاصــم و ســتیزه و خــوی جنگطلبی
انتظــار نمــیرود .جهان میخواهد نفســی تــازه کند پس از
رفتــن مردی که بــه تمــام تعهــدات بینالمللی نــه گفت و
شــدیدترین تحریمها را بر تارک تاریخ اقتصــاد ایران حک
کــرد .حــاال بایــدن بایدهــا و نبایدهایی جهانــی و بهصورت
ویژهتــر در مواجهــه با اقتصــاد ایــران دارد کــه تکانههایش
در همیــن دو روز گذشــته هم هویدا شــد .از نــزول چند هزار

تومانی نــرخ ارز تا کاهشهای میلیونی در بازار طال و ســکه.
با این حــال برخی صاحبنظران و متخصصــان امر اقتصاد
معتقدنــد پیــروزی بایــدن در کوتاهمــدت ،منجــر بــه ثبات
ظاهری در اقتصاد ایران و بازار ارز میشود اما در میانمدت
و بلندمدت نمیتوان به تداوم آرامشــی که حاکم شده ،دل
بســت .مگر آنکه گشایشــی معنــادار در رویکردهــای هر دو
کشــور ،بویژه در حوزه سیاســت خارجی و اقتصــاد داخلی
رخ دهد .در همین رابطه کارشناســان به ایران پاســخ دادند
و چشــم انداز و اتمسفر اقتصاد کشــور را در روزگار مدیریت
بایدن بررسی کردند که در ادامه میخوانید:

انتظار تغییرات گسترده در اقتصاد
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مصونیت از فشارهای خارجی با اصالح ساختارهای غیراقتصادی

یادداشت

یادداشت

در دهههــای گذشــته اقتصاد ایــران همواره
بــا مشــکالت متعــددی روبــهرو بوده اســت
همچــون تــورم  2رقمــی و کســری بودجــه
دولــت کــه ایــن معضــات موجب شــده تا
مجیدرضا حریری ارزش پــول ملی همواره نزولی باشــد .در 12
رئیس اتاق
ســال گذشته  2مرتبه پول ملی ایران کاهش
مشترک ایران
ارزش را در مرتبــه باالیــی تجربــه کرد که در
و چین
اولیــن مرحلــه در ســال  1391شــاهد افــت
ارزش بودیــم و از ســال  1397تــا  1399هــم شــدیدترین افــت ارزش
پول ملی را داشتیم .تغییر در اقتصاد ایران منوط به تحوالت سیاسی
و برطرف شــدن مشــکالت تحریم اســت .همان طوری کــه در برجام
شــاهد گشــایشهای اقتصــادی بودیم کــه البته مــورد انتظــار نبود با
ریاســت جمهوری آقای بایدن و بازگشــت به برجــام انتظار تغییرات
اساســی در اقتصاد کشــور میرود .از ســوی دیگر بازی اقتصاد ایران با
آقــای بایدن از جایی شــروع خواهد شــد که با آقای ترامپ تمام شــد
و اینــک نباید به فکر گذشــته بود زیــرا در زمان آقــای ترامپ اتحادی
در منطقه خاورمیانه علیه ایران شــکل گرفت که همراهی اســرائیل و
کشورهای عربی را در پی داشت و با ریاست جمهوری آقای بایدن به
طور قطع اتحاد کشــورهای منطقه علیه اعمــال تحریمهای یکجانبه
علیه ایران برهم خواهد خورد .از طرف دیگر تغییر سیاســت خارجی
بایدن نسبت به ترامپ میتواند نقش مؤثری بر اقتصاد ایران داشته
باشــد به شــرطی که مســئوالن بتوانند از این فرصت مغتنم استفاده
کننــد .همچنیــن تحــوالت در بازارهــای اقتصــادی کشــور بــا ریاســت
جمهوری بایدن در شــرایط کنونی با هیجان کاذبی روبهرو اســت .این
بــدان معناســت که ریــزش نرخ ارز و بــورس در روزهــای اخیر حبابی
اســت که در شرایط کنونی ترکیده اســت .یعنی رفتارهای بسیار کوتاه
مــدت در بازارهــای اقتصــادی ایــران در  3روز گذشــته را نباید مالک
واقعی قرار داد ،بلکه اگر بخواهیم شاهد اثر واقعی ریاست جمهوری
آقای بایدن بر اقتصاد کشــور باشــیم این تأثیرگذاری از  3هفته آینده
مشــخص خواهد شــد .در بهترین حالت توافق سیاسی ایران و امریکا
بر ســر مســائل مختلف حوزه سیاست میتواند موجب بروز تغییرات
گســترده در اقتصاد کشــور شود ،اما اگر شاهد چنین اتفاقی نباشیم در
کوتــاه مدت بورس و ارز کاهش خواهند داشــت امــا بلندمدت دوباره
تــورم رشــد میکند کــه وقوع این اتفــاق موجب گرانی نرخ ارز و رشــد
حبابگونه بورس میشــود .بنابراین اگر بخواهیم اقتصاد کشــور را در
مســیر درست قرار بدهیم و ســایه تحریمها از سر ایران برداشته شود
باید مشــکالت تحریم برطرف شــود .ایجــاد تعــادل در اقتصاد ایران
منوط به برطرف شــدن مشکالت سیاسی است که با رئیس جمهوری
شــدن آقای بایدن این فضا مهیا شــده اســت به شــرطی که مسئوالن
کشــور با درایــت و تدبیــر گام بردارنــد .بنابرایــن حضــور دموکراتها
در انتخابــات امریــکا و پیــروزی آنهــا میتوانــد اقتصــاد کنونی کشــور
را متحــول کند به شــرطی که شــاهد انجام یک توافق جامع سیاســی
بیــن ایــران و امریــکا و پایبندی دوطــرف به این توافق باشــیم زیرا اگر
یــک طرف متعهد به اجرای توافق نباشــد اتفاقی رخ خواهد که در 3
ســال گذشته کشور با آن درگیر بود و این اتفاق نتیجه خروج ترامپ از
برجــام و اعمال تحریمهای یکجانبه بــود .بایدن و دموکراتها هم از
ایران خواستههایی دارند که نسبت به ترامپ تفاوت دارد.

2

باالخــره بعــد از چنــد روز انتظــار ،شــنبه شــب
پیروزی جو بایدن نامزد دمکراتها در انتخابات
ســوم نوامبر امریکا رســماً اعالم شــد .اگــر چه از
مدتهــا پیش از ایــن انتخابات عدهای نســبت
سید مرتضی
به تأثیر پیروزی هر یک از نامزدها بر متغیرهای
افقه
اقتصــادی کشــور با بیــم و امید نــگاه میکردند،
عضو هیأت علمی
امــا بودنــد عــدهای کــه از طرق مختلــف تالش
دانشگاه چمران
میکردنــد وانمــود کننــد کــه مســائل اقتصــاد
کشــور هیچ ربطی به انتخابــات امریکا ندارد .اما آیا واقعــاً انتخابات امریکا
بــر شــاخصهای اقتصادی کشــور بی تأثیــر اســت؟ واکنش شــدید و فوری
بازارهــای طــا و ارز و برخــی کاالهــای مهم دیگر ظرف ســه روز گذشــته که
پیــروزی بایدن قطعی شــده بود ،نشــان داد که پاســخ گــروه دوم ،یعنی بی
تأثیر بودن تحوالت سیاســی امریکا ،بیشــتر ژستی سیاســی و محملی برای
کوبیدن دولت بوده است .اما آیا این وابستگی اقتصادی به تحوالت سیاسی
سایر کشورها امر جدیدی است؟ برای پاسخ به این سؤال باید به شعارهای
پیش و پس از انقالب بازگردیم .به خاطر داریم یکی از نکوهشهایی که به
حکومت شــاه میشد ،وابسته کردن اقتصاد کشور به خارج از طریق فروش
نفت خام و واردات کاالهای مورد نیاز کشور بود .به همین دلیل از سالهای
ابتدای انقالب قطع وابستگی به نفت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور
به روابط خارجی به شــعاری اساســی برای کشور تبدیل شد .اما افسوس که
بعد از گذشت بیش از سه دهه از پایان جنگ ،امروز وابستگیهای سیاسی،
اقتصادی کشــور به تجارت خارجی اگر بیشــتر نشــده باشــد کمتر نیز نشــده
اســت .شاهد این مدعا ،فشار وارد شده بر مردم طی سه سال گذشته و پس
از تشــدید تحریم فــروش نفت و قطــع ارتباطات تجاری و اقتصادی کشــور
با جهان خارج ،توســط امریکا اســت .بنابراین ،نادیده گرفتن این وابستگی
توســط برخی گروههای سیاســی و محدود کردن مشکالت فعلی به دولت،
چشــم بســتن بر واقعیــات و فدا کــردن منافع ملــی به پای منافع سیاســی
گروهی خاص اســت .هر چند این گونه پاک کردن صورت مســأله ،مشــکل
سیاســی ایــن گــروه را حــل نخواهد کــرد و تاریــخ گواهی میدهد کــه دولت
مورد تأیید این گروه سیاســی در مدیریت هشــت ساله خود با برخورداری از
باالتریــن درآمدهای نفتی تاریخ کشــور و حمایتهای همه ارکان نظام ،در
انتهای دوره خود اقتصاد کشــور را به آســتانه ســقوط کامل رساند و اگر نبود
توافق برجام ،مشــکالت امروز کشــور در همان سالهای  90به بعد به کشور
تحمیل میشــد .این را آگاهان همان گروههای سیاســی به خوبی میدانند
اما افســوس که اشــتیاق بازگشــت به قدرت سیاســی به حدی جذاب است
که حاضر به قلب واقعیات تاریخ و بدیهیات اقتصادی کشــور شــده اند .اما
چــرا اعــام پیروزی جو بایدن و یا در واقع حزب دموکرات تا این حد و با این
ســرعت بر متغیرهای تأثیرگذاری مثل قیمت ارز و طال اثرگذار بود .چندان
نیاز به توضیح ندارد که توافق برجام که میرفت کشور را به ثبات اقتصادی
برســاند ،با ورود فردی زورگو رفتارهایی غیرعادی به صحنه سیاسی امریکا
و اعــام خــروج این کشــور از توافقنامه برجــام همه چیز را بــه دوره پیش از
برجام بازگرداند .در اینکه بی تدبیریها و ســوءتدبیرهای ســه دهه گذشــته
پس از جنگ مانع کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و تجارت خارجی
گردید ،تردیدی نیســت؛ اما به دلیل تداوم همین وابستگی و آسیبپذیری
بــود کــه باعث شــد قطع صدور نفت کشــور اقتصاد و معیشــت مــردم را با
بیشــترین دشــواری پس از جنگ روبهرو کند .به همیــن دلیل پس از خروج
امریکا از توافقنامه برجام و فشــار این کشــور بر ســایر کشــورها به تبعیت از

تحریم یکجانبه ایران توسط امریکا ،از همان ابتدای سال  1397بروز چنین
مشکالت معیشتی دشواری برای مردم قابل پیش بینی بود .طی مدت سه
سال گذشته با وجود تشدید تحریمها و قطع تقریبی صدور نفت و مراودات
اقتصــادی کشــور بــا خــارج ،اما بــا تمهیــدات انجام شــده در ذخیرهســازی
مایحتاج مردم توســط دولت ،فشــارهای بیشــتری که میتوانست بر مردم
وارد آید اندکی کمتر شــد .طی این مدت عالوه بر نخبگان کشــور ،مردم نیز
به خوبی درک کرده بودند که اگر چه ریشــه اصلی مشــکالت معیشتی آنها
در ســه دهه ســوء تدبیر بوده اما تشــدید این مشــکالت طی سه سال گذشته
بــه تحمیل تحریمهای بیســابقه توســط امریکا پس از برجام بوده اســت.
به همین دلیل مردم نســبت به انتخابات امریکا بســیار حساس شدند زیرا
بخوبی میدانســتند که بازگشــت یک دموکرات به ریاست جمهوری امریکا
احتمــال بازگشــت بــه توافقنامه برجــام را افزایش خواهــد داد و در مقابل،
بــا انتخاب مجدد ترامپ ،باید انتظار شــدت گرفتن مشــکالت اقتصادی را
میداشتند .بنابراین حساسیت فوق العاده مردم نسبت به نتایج انتخابات
امریکا امری غیرعادی و غیرمنطقی نبود .اگر این واقعیت چندان مطلوب
نیست باید کسانی سرزنش شوند که فرصتهای طالیی سه دهه گذشته را
از پیشرفت کشور گرفتند نه مردم .حال سؤال بسیاری از مردم این است که
با بازگشت مجدد حزب دموکرات ،به حکومت امریکا چه آیندهای در انتظار
اقتصاد کشور است؟ از آنجا که هیچ تغییر اساسی در ساختارهای ضدتولید
و ضدتوســعهای حاکــم بــر کشــور ایجــاد نشــده ،نباید مــردم را بــه صورت
غیرواقعــی امیدوار کرد .تنها میتــوان امیدوار بود که اگر طبق پیش بینیها
و نیــز وعــده انتخاباتی جو بایدن ،کشــور امریکا به برجــام بازگردد و تجارت
خارجــی کشــور اعــم از فروش نفت و کاالهــای غیرنفتی از یکســو و دریافت
وجــوه ناشــی از صــادرات بــه روال عــادی بازگــردد ،در میان مدت شــرایط
اقتصادی و غیراقتصادی کشــور به سمت آرامش نسبی پیش خواهد رفت.
آنچــه فعالً اتفاق افتاده ،اثر روانی پیروزی بایدن بر قیمت ارز و طال اســت.
فعالً تا شــروع به کار بایدن و مســتقر شدن ایشــان بین دو تا شش ماه زمان
الزم است .در این مدت حداقل میتوان گفت شرایط اقتصادی کشور بدتر
نخواهد شد هرچند بسته به سیاستهای اقتصادی داخلی احتمال نوسان
در قیمتهــای ارز و طــا همچنان وجــود دارد .اما در بلند مدت مشــکالت
اقتصادی کشــور حل نخواهد شد مگر آنکه حاکمیت از آسیبپذیری کشور
در مقابــل فشــارهای خارجی عبــرت گیرد و بپذیرد برای نیل به توســعه به
معنی واقعی (نه رشدی اقتصادی بر مبنای فروش نفت یا سایر مواد خام
به نام صادرات غیرنفتی) ،تمامی ساختارهای ضد توسعهای موجود کشور
را اصالح کند .مهمتر آنکه باید پذیرفت مشکالت اقتصادی کشور ریشه در
ســاختارهای معیوب غیراقتصادی دارند و برای حل مشــکالت اقتصادی،
پیــش و بیــش از توســل بر نســخههای صرفــاً اقتصــادی ،این ســاختارهای
غیراقتصادی معیوب باید اصالح شوند .شاید مهمترین مانع غیراقتصادی
کــه خــود ریشــه در بینش و نگــرش حاکــم دارد ،نظــام انتصــاب و گزینش
نیروهای تصمیمگیر و تصمیمساز در کشور باشد .بنابراین ،شورای نگهبان
بایــد مالکهای تأیید صالحیت افراد تأثیرگذاری مثل نمایندگان مجالس
مختلــف و نیز نامزدهای ریاســت جمهــوری را ارتقا بخشــد ،نمایندگان در
بررسی هیأت وزیران باید مالکهای توسعهای را به مالکهای خود اضافه
کنند و به همین ترتیب نظام انتصاب ،انتخاب و استخدام مدیران در همه
ردهها و نیز کارکنان نهادهای حکومتی ،تغییر اساســی در جهت مالکهای
توســعه ای یابنــد در غیرایــن صورت کشــور همچنــان در مقابل فشــارهای
خارجی آسیبپذیر خواهد ماند.

گزارش «ایران» از تغییر مسیر شاخصهای قیمتی در روزهای اخیر

دالر  5کانال قیمتی عقب نشست

تشکیل  ۵هزار پرونده تخلف بازرسی کاال

خبر

ســازمان حمایــت مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان اعــام کــرد :مهرماه
امســال  ۱۱هزار و  ۵۷۷فقره گشــت مشترک بازرســی از بازار انجام شده که
منجر به تشــکیل پنــج هزار و  ۹۴۳پرونده تخلف بــه ارزش حدود یک هزار
و  ۱۰۰میلیــارد ریــال شــد .در مهرماه  ۹۹اســتانها  ۳۵درصد از گشــتهای
مشــترک خــود را بــا اتاق اصنــاف و اتحادیههــا و  ۱۸درصد را بــا ادارات کل
تعزیرات حکومتی انجام دادهاند .همچنین ۱۴درصدگشتهایمشترک با
دانشگاههای علوم پزشکی ،دو درصد با ادارههای کل استاندارد ،یک درصد
بــا ادارههای کل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری و  ۳۰درصد
باقی مانده با ســایر دســتگاهها انجام شــد .بررسیها نشــان داد از مجموع
پروندههای تخلف تشکیل شده ۲۹ ،درصد مربوط به گشت با ادارههای کل
تعزیرات حکومتی ۲۷ ،درصد مربوط به گشت مشترک با اتاق اصناف و ۴۴
درصد مربوط به ســایر دستگاههای ذیربط است و در همین ارتباط ،تعداد
گشتهای مشترک برگزار شده با ادارههای کل تعزیرات حکومتی دو هزار و
 ۷۹فقره بوده که منجر به تشکیل یک هزار و  ۴۱۱پرونده شد .همچنین چهار
هزار و  ۳۷گشت مشترک بازرسی با اتحادیهها و اتاقهای اصناف برگزار شد
که در همین ارتباط یک هزار و  ۳۱۳پرونده تشکیل شد/.وزارت صمت

editorial@irannewspaper.ir

کارشناسان اقتصادی به «ایران» پاسخ دادند

هماهنگی دستگاههای اجرایی با راهکار علمی

اخیــراً ایــن مبحــث مطــرح میشــود کــه
هماهنگــی بیــن دســتگاههای اجرایــی
مناســب نیســت و همین امر ســبب شــده در
تصمیمگیریها و برخی از اقدامات ضروری،
میثم موسایی
کشور با چالشهایی مواجه شود .این صحبت
استاد دانشگاه
درســت اســت امــا بــه نظــر میرســد عمــده
تهران
دلیلی که باعث بروز و ظهور ناهماهنگی بین
دستگاههای اجرایی شده ،برخی سیاستهای نادرست بوده است؛ چنین
سیاستهایی نه تنها در دولت فعلی بلکه در دولتهای گذشته هم اتفاق
افتــاده اســت .در این میان قبل از آنکه موضوع ناهماهنگی دســتگاههای
اجرایی مورد قضاوت قرار گیرد بهتر اســت که این ســؤالها پرســیده شود
که کدام بخش از تصمیمهای اتخاذ شــده در بخش اقتصادی کارشناسی
و علمی بوده است؟ آیا تمام جوانب تصمیم گیریها در نظر گرفته شده
است؟ آیا از ظرفیتهای علمی کشور استفاده شده است؟
با وجود آنکه بارها عنوان شده است که راه رهایی از مشکالت استفاده
از نظرات کارشناســان و اســتادان دانشــگاهی دلســوز اســت ولی این مهم
در زمانهــای تصمیمگیــری و نظرخواهــی مــورد توجه قرار نمــی گیرد و
بعضاً شــاهد اتخاذ تصمیمهایی هســتیم که به اشتباه گرفته و ابالغ شده
اســت .پاســخهای «خیر» به ســؤاالت پرســیده شــده گویای آن اســت که
ناهماهنگیهایی طی سالهای گذشته روی داده است.
بدیــن جهــت هماهنگــی بیــن دســتگاههای اجرایــی ،آخریــن پــل و
مرحلــهای اســت کــه میتوانــد سیاســت اتخــاذه شــده را بــا موفقیــت به
سرانجام برساند .بر همین اساس قبل از هر چیز آن سیاست و برنامه باید
کامــاً علمی یــا مبتنی بر یافتههای علمی و تجربی باشــد؛ از این رو بدنه
کارشناسی همواره بر این موضوع تأکید دارد که هر تصمیمی قبل از اجرا
باید به صورت کارشناسی مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد.
متأســفانه نکته یاد شــده در خیلی از تصمیمگیریها دیده نمی شــود
و البتــه روی کالم بنــده بــه ســمت دولــت آقــای روحانی نیســت بلکه در
دولتهای گذشته هم چنین بی توجهی هایی صورت گرفته است.
بــر این اســاس ضــرورت دارد که سیاســتهای اقتصادی متناســب با
فرصتها ،ضعفها ،ظرفیتها ،نقاط قوت ،چشمانداز مناسب و با توجه
به شرایط و تحوالت اقتصادی جهان اتخاذ شود و این امر زمانی میتواند
دقیــق و درســت باشــد که سیاســتگذاران خــود را محتــاج بــه کار علمی و
تحقیــق بدانند و از تفکر جامعه علمی بهــره ببرند و در این میان نباید از
یک عده محدود نظرخواهی شود ،بلکه باید از تمام ظرفیت علمی کشور
بدون در نظر گرفتن جناحهای سیاســی استفاده کرد؛برای اینکه به چنین
دســتاوردی برسیم توصیه میکنم که وزرا و مشاوران آنها نظرات خود را،
از کارشناســان و اســتادان دانشــگاه برتر نبینند و این تصور ایجاد نشــود که
چون وزیر یا مشاور وزیر هستند ،پس دیگر نیاز به سایر کارشناسان نیست.
بــه نظر میرســد چنیــن نگاهی بــه ســنت و فرهنگ نامیمــون تبدیل
شــده اســت از این رو امیدواریم که دولت دوازدهم حداقل تا قبل از پایان
فعالیت خود ،این ســنت را بشــکند و اجازه دهد که کارشناسان و استادان
دانشــگاه نســبت بــه تصمیمهایی که قرار اســت اتخاذ شــود نظــر دهند؛
استفاده از توان و ظرفیت علمی کشور نباید در حد یک شعار باقی بماند.
در این میان توصیه دیگر این اســت ،برای آنکه سیاســتهای درســت
اتخاذ شود ،بهتر است که مشاوران اقتصادی افرادی توانمند باشند ،بعضاً
دیده شــده افراد ناتوانی که از تصمیمگیری کنار گذاشــته شــدند در قالب
مشــاور فعالیــت میکنند ،لذا بــرای تصمیمهای علمی نیاز به مشــاوران
علمی اســت؛ مشــاوران نقــش مهمــی در تصمیمگیریها دارنــد و نباید
جایگاه این افراد را کم یا سطحی دید.
یکــی از برنامههایــی که در کشــور و زمــان آقای احمدینژاد اجرا شــد،
هدفمنــدی یارانههــا بود .بر اســاس این قانــون دولت باید ســاالنه رقمی
حــدود  45هــزار میلیارد تومان پرداخت کند که بار مالی بســیار ســنگینی
اســت؛ طی این  8ســال  280هزار میلیارد تومان پول به مردم داده شــده
اســت .ســؤال این اســت که برای انجــام چنیــن کاری آیــا مطالعه علمی
صــورت گرفته بــود؟ آیا بهتــر نبود که بــرای انجام چنیــن فعالیت هزینه
بری ،ابتدا یک ده هزارم آن هزینه میشد تا یک تحلیل درست به دست
میآمد ،به عنوان مثال بهتر نبود به جای پول به مردم ،کاال داده میشد؟
یا این پول فقط به حســاب سرپرســت خانوار واریز میشد و یا حتی درآمد
حاصــل از هدفمنــدی یارانهها بــه تک تک افــراد خانــوار اختصاص پیدا
میکرد؟
اگر نیم درصد از هزینه یک تصمیم اقتصادی در بخش پژوهش هزینه
شــود هیچ اشــکالی ندارد ،چرا که آن تصمیم با یک بنیه کارشناســی قوی
میتواند به مرحله اجرا برسد .نکته دیگر که ذکر آن ضرروی است اینکه،
افرادی که قرار اســت یک تصمیم را اجرایی کنند کارایی و شایستگی الزم
را داشته باشند؛ هرگونه رانت و فساد در انتخاب مدیران میتواند اقتصاد
را بــا چالش مواجه کند .وقتی مدیران شایســته انتخاب شــوند تصمیمها
کارشناسی و علمی خواهد شد؛ شاید برخی از مدیران که شایسته نیستند
دلسوز باشند اما عمالً این افراد توان اجرای یک تصمیم را ندارند.
در ایــن میــان بایــد تأکید کنــم ریلگذاریها در اقتصــاد باید به منطق
برگــردد ،در غیر این صورت نمیتوان از بحرانهایی که در فضای اقتصاد
و معیشــت مردم ایجاد شــده اســت با موفقیت عبور کرد .در نهایت باید
عنــوان کــرد که بــرای افزایش هماهنگــی بیــن دســتگاههای اجرایی الزم
اســت کــه جلســات هماهنگــی بیــن دســتگاهها برگــزار شــود و مســئوالن
دســتگاههای اجرایــی همدل شــوند و قانــون را قبول کنند؛ ایــن امر کمک
م دســتگاههای اجرایی به رغم مخالفت یک دســتگاه با
میکند که تصمی 
موفقیت اجرا شــود .هرگونه مخالفت با تصمیم یک دســتگاه باید قبل از
تصمیمگیری باشــد و بعد از آن هیچ دستگاهی حق ندارد نسبت به یک
تصمیــم «مصوب» مخالفــت کند یا برای اجرای آن همــکاری نکند و در
این میان ضرورت دارد که با دستگاه خاطی برخورد شود.
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گروه اقتصادی  /بازارهای ارز ،طال و ســهام
در ایران همانند سایر کشورها طی روزهای
اخیر تحــت تأثیر رخدادهــای بینالمللی
تغییــر مســیر داده اســت .هرچنــد هنــوز
نتایج رســمی انتخابات ریاست جمهوری
امریــکا اعــام نشــده اســت ،اما براســاس
اعــام رســانههای اصلــی ،دونالــد ترامپ
و سیاســتهای تندروانــه او در کاخ ســفید
به خط پایان رســیده اســت و جــو بایدن از
اواســط دی مــاه امســال بــه عنــوان رئیس
جمهوری جدید این کشور راهی کاخ سفید
خواهد شد.
گرچــه بــرای پیشبینی سیاســتهای
ایــن کشــور در دوره جدیــد در قبــال ایران،
زود اســت ،اما پایان سیاســتهای ترامپ
و ســخنان بایدن درخصوص بازگشــت به
برجــام کــه احتمــاالً بــه کاهــش تحریمها
علیه اقتصاد ایران منجر میشــود ،موجی
از خوشبینــی در بازارهای مختلف ایجاد
کرده است.
بــر همیــن اســاس از روز  15آبــان مــاه
جــاری که نتایــج اولیــه رقابــت انتخاباتی
دراین کشــور حاکی از پیــش افتادن رقیب
ترامپ بود ،شــاخص قیمتــی بازارهای ارز
و طال و به دنبال آن بازار سهام تحت تأثیر
قرار گرفت و کاهش یافت.
همانگونــه کــه پیشبینــی میشــد،
نــرخ ارز و بــه تبــع آن طــا رونــد نزولی به
خــود گرفــت و تحــت تأثیــر افت نــرخ ارز،

شــاخص کل بورس تهران نیز نزولی شــد.
تاپیــش از این بــا ورود متغیرهــای بیرونی
و تأثیــر بــر شــاخصهای قیمتــی بــازار ارز
و طال شــاهد رشــد قابل توجه نــرخ دراین
بازارهــا بودیم که اکنون به نظر میرســد با
تغییر این شرایط قیمتها بیشتر براساس
متغیرهــای اقتصادی تعیین شــود .با این
حال در روز گذشــته شاهد کشمکش میان
نیروهای بازار بودیم بــه طوری که در برابر
افت بیشتر قیمتها مقاومت شد.
ëëتغییرمسیربازار
درحالــی کــه در روز برگــزاری انتخابات
امریــکا در روز  13آبان مــاه ،بازارهای ایران
تعطیل بود ،اما در روز  14آبان شــاهد رشد
قیمــت ارز و طــا بودیــم .در ایــن روز نرخ
دالر به  28هزار و  927تومان رســید و سکه
تمام بهار آزادی نیز از کانال  14میلیون روز
 12آبــان به کانال قیمتی  15میلیون تومان
رسید .در همین حال قیمت هر گرم طالی
 18عیار با اندکی افت روبهرو شد.
امــا از روز  15آبان و همزمان با افزایش
احتمال پیروزی بایدن و شکســت ترامپ،
قیمتهــا درایــن بازارهــا رو بــه کاهــش
گذاشت به طوری که دراین روز دالر امریکا
بــه یکباره دو کانــال قیمتی کاهش یافت
و از  28هــزار و  927تومــان در روز  14آبــان،
به  26هزار و  355تومان رســید .همچنین
قیمــت هر قطعه ســکه تمام بهــار آزادی
نیز رفتاری شــبیه دالر از خود نشان داد و از

 15میلیــون و  41هزار تومان روز  14آبان به
 12میلیون و  902هزار تومان در روز  15آبان
رســید .هر گرم طالی  18عیــار نیزبه کانال
قیمتی  1.2میلیون تومان تنزل کرد.
در روز بعدی فعالیت بازارها یعنی در
 17آبان ماه همچنان روند نزولی قیمتها
ادامــه یافت .دراین روز دالر امریکا از کانال
 26هــزار تومان بــه کانال قیمتــی  24هزار
تومــان عقبنشــینی کــرد و روی عــدد 24
هــزار و  499تومــان ایســتاد .با وجــود افت
قابــل توجــه نــرخ دالر درایــن روز ،ســکه از
خــود مقاومت نشــان داد و با اندکی رشــد
در همــان کانــال  12میلیــون تومــان باقی
ماند .این درحالی اســت که هر گرم طالی
 18عیــار بــا یــک افــت قابــل توجــه از یک
میلیــون و  223هزار تومــان روز  15آبان به
یــک میلیــون و  141هــزار تومــان در روز 17
آبان رسید.
ëëکشمکشدربازار
درحالــی کــه روز گذشــته و در ابتــدای
فعالیــت بــازار دالر با ادامه عقبنشــینی
خود بــه کانال  22هــزار تومان رســیده بود
و بیــش از هــزار و  600تومــان افــت نشــان
میداد ،در عصرگاه دیروز اندکی از افت آن
کاســته شــد و بدین ترتیب تا زمان تنظیم
این گزارش ،دالر امریکا با هزار و  301تومان
افت بــه  23هزار و  198تومان رســید .یورو
نیــز که در ابتــدای کار بازار در آســتانه ورود
بــه کانال  26هزار تومان قــرار گرفته بود در

میانــه فعالیت بــازار با کاهش هــزار و 541
تومان به  27هزار و  352تومان رسید.
هرچنــد ارزهای عمده بــازار مانند دالر
و یورو روزگذشــته افت قابل توجهی نشان
میداد ،اما سایر ارزها با رشد همراه بود .در
ایــن روز پوند انگلیس بیــش از  500تومان
رشــد کرد و نرخ ایــن ارز به  34هــزار و 612
تومــان رســید ،درهــم امــارات  109تومــان
باال رفــت و به  7هزار و  131تومان رســید و
لیرترکیه نیز با قیمتگــذاری  2هزار و 915
تومان رشد  48تومانی را تجربه کرد.
ëëحرکتمعکوسدربازارطال
برخــاف بازار ارز که نرخ ارزهای عمده
آن نزولی بود ،روز گذشته و با نوسان زیادی
در میانه روز قیمت انواع سکه و طال با رشد
همراه شد .دراین روز هر قطعه سکه تمام

بهار آزادی طرح جدید در زمان تنظیم این
گــزارش بــه  12میلیون و  568هــزار تومان
رســید که  396هزار تومان افزایش داشت.
همچنین سکه تمام طرح قدیم با جهش
 802هزار تومانی به کانال  12میلیون و 300
هزار تومان بازگشــت .نیم ســکه نیز دراین
روز بــا رشــد  100هزار تومانــی به  6میلیون
و  800هــزار تومــان و ربع ســکه با رشــد 50
هزار تومانی به  4میلیون و  700هزار تومان
رســید .این درحالی اســت که ســکه گرمی
تنها نوع از ســکه بود که بــا افت همراه بود
و با افت  20هزار تومانی به  2میلیون و 600
هزار تومــان را تجربه کــرد .در بازار طال نیز
قیمتها صعودی شد به طوری که هر گرم
طــای  18عیار با  21هزار تومان افزایش به
یک میلیون و  162هزار تومان رسید.

بــا ایــن حــال مقایســه ایــن نرخهــا بــا
روزهــای قبــل حاکــی از افــت قابــل توجه
قیمتهــا درایــن روزهاســت بــه طــوری
کــه ســکه از کانــال  15میلیــون تومــان بــا
وجــود افزایــش دیــروز هماکنــون در کانال
 12میلیون تومان قرار دارد.
ëëافتشاخصبورستحتتأثیردالر
در روزهــای اخیــر با وجــود بهبود جو
روانی موجود در بازار سهام ،شاخص کل
بورس با افت همراه شــده است .درواقع
کاهــش قابــل توجــه نــرخ ارز در روزهای
اخیــر باعــث شــده اســت تا ســهمهایی
کــه از نــرخ ارز تأثیــر میپذیرنــد همانند
ســهمهای صادراتــی با افزایــش فروش
مواجــه شــوند و ایــن افزایــش عرضه در
نهایت شــاخص بورس را پایین کشــیده
اســت .برهمین اســاس دیروز شــاخص
کل بــورس  22هــزار و  401واحــد معادل
 1.77درصــد افت کــرد و به یک میلیون
و  240هــزار و  485واحــد رســید .درایــن
روز ارزش معامــات در بــورس تهــران
بــه  2هــزار و  277میلیــارد تومان رســید
که با اضافــه کردن معامــات فرابورس
این رقم به حــدود  4هزار میلیارد تومان
میرســد کــه درمقایســه با گذشــته افت
شدیدی داشــته اســت .همچنین ارزش
بازار دیروز بــه  4715هزار میلیارد تومان
رســید که این شــاخص نیــز کاهش قابل
توجهی را نشان میدهد.

