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بررسی تبعات بیانیه لوزان از نگاه 14 کارشناس اقتصادی

 با ظرفیت »جذب ضعیف«
 انتظار معجزه نداشته باشیم

علی دینی ترکمانی
  استادیار موسسه مطالعات 
و پژوهش های بازرگانی

چنانچه  س��ال گذش��ته در مقال��ه ای ب��ا عنوان 
»امکان ناپذیری تحقق اهداف س��ند چش��م انداز در 
صورت استمرار تحریم ها« نوشتم تحریم ها آثار منفی 
قابل توجهی بر اقتصاد دارند؛ ه��م انتظارات تورمی 
را تش��دید و از ای��ن محل موجب افزای��ش نرخ تورم 
می ش��ود، هم با ایجاد تنگنای ارزی مانع از انباش��ت 
سرمایه می شود. در نتیجه رشد بخش واقعی اقتصاد 
کاهش پیدا می کند و از این محل مشکل ساختاری 
رکود تورمی تشدید می ش��ود. توافق هسته ای و رفع 
تحریم ها موجب بازگش��ت اقتصاد به شرایط عادی 
دهه های هفتاد و هشتاد می شود. شرایطی که قطعا در 
مقایسه با سال های 90 تا 93 که تحریم ها جدی شد 
بسیار بهتر بود با وجود این عملکرد اقتصاد بر مبنای 
شاخص های بیکاری و تورم چندان قابل تعریف نبود. 
 بنابراین در صورت عدم رفع مشکل ساختاری که من 
آن را ظرفی��ت »جذب ضعیف« می نامم نباید انتظار 
داشته باش��یم که با چنین توافقی معجزه ای صورت 
بگیرد؛ در بهترین حالت ب��ه وضع دهه های مذکور از 
نظر عملکرد ش��اخص های کالن باز خواهیم گشت. 
در کنار توافق، ظرفیت جذب باید ارتقا یابد، این ارتقا 
ریشه در اصالح نظام حکمرانی دارد. آنچه »تو در تویی 
نهادی« نامیده ام اجازه نمی دهد که نظام مدیریتی و 
تصمیم سازی هماهنگی داش��ته باشیم. به این علت 
هم موازی کاری و اتالف منابع باالست هم پاسخگویی 
درحد ضعیفی اس��ت و هم بی ثباتی سازمانی بسیار 

شدید است؛ فساد باال نیز از همین جا آب می خورد.
اگر توافق هس��ته ای بتواند توازن قوای سیاسی در 
داخل را به نفع نیروهایی تغییر دهد که ارتقای نظام 
حکمرانی را دنبال می کنند، می توان امیدوار بود که 
ظرفیت جذب در آینده امکان بهبود خواهد داشت و 
بنابراین منابع در دسترس ارزی نفتی و ریالی بانکی 
و نیروی انسانی موجود سریع تبدیل به ظرفیت های 
تولیدی مولد خواهد شد. این پرسش که آیا چرخش 
در عرصه سیاست خارجی می تواند همراه با چرخشی 
در عرصه سیاست داخلی و اصالح مشکل ساختاری 
تو در تویی نهادی و ظرفیت جذب ضعیف شود، نیاز 
به زمان دارد. آنچ��ه در حال حاضر می توان گفت این 
است که اگر همدلی الزم برای چنین تغییری وجود 
نداشته باشد، احتمال برخوردهای تخریبی از سوی 
مخالفان پیش برندگان سیاست خارجی را باید داشت.

 قیمت ارز کاهش می یابد
 اما باید اقتصاد مقاومتی شود

آلبرت بغزیان
 اقتصاددان و استاد دانشگاه

ای��ن تواف��ق در کوتاه م��دت فض��ای ام��ن برای 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم خواهد کرد و 
شاهد خواهیم بود که این فضای امن و مطمئن باعث 
خواهد شد تا سرمایه گذاران با فراغ بال و آرامش خیال 

به سرمایه گذاری و کار اقتصادی اقدام نمایند. 
عالوه بر ای��ن بازار ارز یک��ی از مهم ترین بازار هایی 
خواهد بود که در نتیجه توافق لوزان با کاهش نوسان 
مواجه خواهد شد و شاهد کاهش قیمت در این بازار 
خواهیم بود. البته کاهش درآمد های ارزی کشور نیز 
در این نوس��ان تأثیرگذار خواهد بود اما در هر صورت 

شاهد افت قیمت در بازار ارز خواهیم بود. 
در خصوص می��زان کاهش قیم��ت در ب��ازار ارز 
نمی توان گمانه زنی خاصی داشت اما به نظر می رسد 
قیمت ارز از قیمت دولتی آن پایین تر نیاید اما در هر 
حال شاهد کاهش قیمت ارز خواهیم بود که بیشتر 
آن ب��ه درآمد های نفت��ی و درآمد های ارزی کش��ور 
برمی گردد. اقتصاد ای��ران در درازمدت باید باز هم به 
اقتصاد مقاومتی متکی باش��د و باید با اتکا به اقتصاد 
مقاومتی به استقبال برداش��ته شدن تحریم ها برود. 
این موضوع باعث می ش��ود از بروز هیجان در اقتصاد 
ایران جلوگیری ش��ده و همچنان شاهد آشفتگی در 
بازار های موازی نباش��یم اما درنهایت رفع تحریم ها 

باعث رشد تولید و صادرات کشور می شود. 

صنعت و تولید رشد خواهد کرد

کامران ندری 
 اقتصاددان و استاد دانشگاه

به نظ��ر من تأثی��ر تواف��ق ل��وزان در کوتاه مدت و 
بلندمدت، مثب��ت خواهد بود و از هفته آینده ش��اهد 
اقدامات مثبت در بازار های اقتصادی داخلی خواهیم 
ب��ود. بس��یاری از محدودیت ها در نتیج��ه این توافق 
برداشته و رفع می شود. بیشترین حوزه ای که در نتیجه 
توافق و رفع تحریم ها تأثیر خواهد دید، بخش صنعت و 
تولید کشور خواهد بود. این امیدواری وجود دارد که با 
رفع تحریم ها در سال جاری بتوانیم افت شدید تولید در 
سال های 91 و 92 را جبران کرده و به رشد مناسبی از 
تولید دست یابیم. در هر صورت و حتی با رفع تحریم ها 
در اقتص��اد نیازمند ی��ک تغییر س��اختاری و تحول 
زیربنایی هس��تیم و تا زمانی که این تحول زیربنایی 
رخ ندهد، نمی توان امیدوار بود که اقتصاد کش��ور در 
مسیر رشد و توس��عه قرار گیرد. اقتصاد ما با مشکالت 
ساختاری مواجه است که البته ربطی به تحریم ها هم 
ندارد. مشکالتی که در فضای کسب وکار، مالیاتی، بازار 
پول و سرمایه و... وجود دارد مسیر توسعه اقتصادی را 
سنگالخ کرده است. اگر این مشکالت رفع نشود، رفع 
تحریم ها نیز نمی تواند اهداف چشم انداز را تأمین کند. 
در حال حاضر تیم سیاست خارجی ما به نحو احسن 
کار و ماموری��ت خود را انج��ام داده و اکنون نوبت تیم 
اقتصادی است که با برنامه ریزی منسجم از این فرصت 
پیش آمده بهترین اس��تفاده را بکن��د. در کوتاه مدت 
ممکن است در بازار ارز ش��اهد تأثیرپذیری و کاهش 
قیمت در نتیجه مذاکرات لوزان باشیم اما این کاهش 
قیمت تا حد زی��ادی به سیاس��ت های بانک مرکزی 
مرتبط است که تا چه اندازه مایل به کاهش قیمت ارز 
باشد. شاید بانک مرکزی با خرید ارز مانع کاهش شدید 
قیمت ارز در بازار ش��ود اما در هر صورت باید ش��اهد 

واکنش بانک مرکزی به کاهش قیمت ارز باشیم.

بورس اولین بازار تأثیر پذیراست

شاهین شایان آرانی 
 کارشناس اقتصادی و بازار سرمایه 

چیزی که من در داخل و خارج از کش��ور مشاهده 
کردم مهم ترین اثر این توافق تأثیر روانی آن در اقتصاد 
است. آنچه تأثیر توافق لوزان در کوتاه مدت بر اقتصاد 
ایران عنوان می شود را می توان در ایجاد فضای روانی 
مناسب در کش��ور و کاهش رخوت در اقتصاد ایران 
دانست. عالوه بر این توافق لوزان باعث بهبود در فضای 

کسب و کار کشور نیز خواهد شد. 
عالوه بر این موارد توافق لوزان یک پدیده واقعی نیز 
در بر خواهد داش��ت که مهم تر است و البته که 6 ماه 
به طول خواهد انجامید تا پیامد های پدیده واقعی این 
توافق در اقتصاد کشور خود را نشان دهد. رسیدن به 
نتیجه نهایی و توافق قطع��ی که حدود 4 ماه به طول 
خواهد انجامید و رفع تحریم ها تأثیر مهم تری است که 

در اقتصاد ایران خود را نشان خواهد داد. 
مس��لما این توافق در بازار های کش��ور تأثیرگذار 
خواهد بود که مهمترین این بازار ها ب��ازار ارز خواهد 
بود که تأثیر مستقیم از نتیجه مذاکرات خواهد گرفت 
و به احتمال زیاد در کوتاه مدت شاهد کاهش قیمت 
ارز در بازار های داخلی خواهیم بود. البته این کاهش 
شاید چندان پر دامنه نباشد اما تأثیرگذار خواهد بود. 
بازار سرمایه به عنوان اولین بازاری که از این توافق تأثیر 
می گیرد مطرح اس��ت و تأثیر روان��ی در ابتدا و تأثیر 
واقعی توافق در بلندمدت تأثیر بس��یار زیادی بر بازار 
سرمایه خواهد داشت. سرمایه گذارانی که پیش از این 
رغبت خود را برای حضور در بازار بورس از دست داده 
بودند با این توافق وارد بازار خواهند شد و حتی نباید 
تعجب کرد اگر در آینده نزدیک شاهد خروج سرمایه 
مردم از بانک ها و سوق یافتن آنها به سمت بازار سرمایه 
باشیم. البته فصل مجامع نیز نزدیک است و مقداری از 
رشد بازار سرمایه مربوط به برگزاری مجامع شرکتهای 
بورسی خواهد بود اما مسلما توافق لوزان در رشد بازار 

سرمایه بسیار موثر است. امیدوارم که مسئوالن دقت 
الزم را داشته باشند که هیجان مقطعی بیش از حد در 
بازار سرمایه فعال نشود و عوامل واقعی و طبیعی که 
در 6 ماه آینده خود را نشان خواهد داد بیشتر در بازار 

سرمایه تأثیرگذار باشد. 

اثرات رفع تحریم
  سال 95 هویدا می شود

بهنام  بهزادفر
  مدیر امور اعضای کانون
 کارگزاران بورس

بیانیه مطبوعاتی لوزان الزامی خاص برای طرفین 
ایجاد نمی کند با این همه در نتیجه این تفاهم قیمت 
دالر و ب��رای مدت محدودی به ص��ورت هیجانی به 
س��مت پایین هل داده خواهد ش��د در ادامه بورس 

تهران هم سبزپوش خواهد شد و رونق خواهد گرفت.
واقعیت این است که اتفاقی برای دالر در کوتاه مدت 
رخ نخواهد داد چون رقم فعل��ی رقم ذاتی و منطقی 
اس��ت ریزش بیش از حد آن هم ب��ا یک تفاهمنامه 

نه منطقی است نه حتی رخ خواهد داد.
- درصورتی که این تفاهم تبدیل به توافق ش��ود و 
رفع تحریم ها جامه واقعیت بپوشد، چشم انداز چند  
سال آینده بورس روشن خواهد بود. این درحالی است 
که پیش بینی می شود برای خروج از رکود سود بانکی 
هم کاهش خواهد یافت. نکته دیگ��ر این که اگرچه 
قیمت نفت به ش��دت کاهش یافته اما با توجه به آزاد 
شدن اموال بلوکه شده ایران امید به اقتصادی شکوفا 
سرمایه های جدید را به تدریج جذب بازارهای ایران 
خواهد کرد. در چنین ش��رایطی رشد تولید ناخالص 
داخلی ه��م دور از دس��ترس نخواهد ب��ود و فضای 
کسب و کار هم بهبود خواهد یافت. - این خوشبینی 
در سال 96 و 9۷ به اوج خود خواهد رسید. چون سال 
9۵ اثرات رفع تحریم ها به آرامی هویدا خواهد ش��د 
چون ناگفته پیداس��ت عوامل  مجهول��ی در این بازه 
زمانی وج��ود خواهد داش��ت ازجمل��ه دو انتخابات 
ریاست جمهوری در دو کشور ایران و آمریکا. بنابراین 
چشم انداز کوتاه مدت تثبیت شرایط فعلی، میان مدت 

مثبت و بلندمدت کامال مبهم است.

دولت مدیریت پسا تحریم را 
برعهده   بگیرد

مجیدرضا حریری
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین

همانطور که برق��راری تحریم ها یکس��ری اثرات 
منفی را بر اقتص��اد ایران تحمیل کرد، بدون ش��ک 
گذر از این محدودیت ها نیز اث��رات مثبتی را با خود 
در پی خواهد داش��ت. در ابتدا بای��د گفت که امید به 
روزهای پیش رو موجب خواهد ش��د تا کار و فعالیت 
اقتصادی در فضای بانش��اط تری انجام شود اما نکته 
این جاس��ت که پس اندازه��ای ارزی خ��رد در میان 
طبقه متوسط ش��هری با ایجاد یک جو روانی به بازار 
سرازیر شود. این اتفاق در کوتاه مدت موجب می شود 
بازار عرضه با ترافیک باالیی رو به رو شود اما همان طور 
که می دانید در بلندمدت ارز توان گذش��ت از کانال 
3300تومانی را نخواهد داش��ت. در نتیج��ه اما این 
دارندگان پس اندازهای ارزی خرد در طبقه اجتماعی 
متوسط هستند که متحمل ضربه خواهند شد. در این 
میان به نظر می رسد حمایت ها و هشدارهای دولتی 
از مس��یرهای مختلف موجب خواهد ش��د تا از زیان 
بیشتر این قشر که آسیب دیدگان اصلی تحریم ها نیز 
هستند جلوگیری شود. از سوی دیگر باید اشاره کرد 
نیازهای ارزی کشور ما بسیار بیشتر از ارز موجود است، 
به طور مثال واردات کاالهای س��رمایه  ای در ۵ س��ال 
اخیر متوقف بوده و ح��دود 100 میلیارد دالر ارز غیر 
قابل دسترس کشورمان نیز هنوز تعیین تکلیف نشده 
است و مشخص نیست تا یک سال و نیم آتی نیز چه 
سرانجامی داشته باشد. متاسفانه عمر ماشین آالت ما 
نیز اکنون به باالی 1۵ سال رسیده و باید برای نوسازی 
این ماشین آالت، ناوگان حمل ونقل مسافری، قطارها 
و دیگر زیر ساخت های اقتصادی میزان قابل توجهی 
ارز تخصیص داد. از آثار مثبت این اتفاق نیز می توان 
به مزایای تجارت فرامرزی اش��اره ک��رد. زیرا در این 

حوزه اکنون بازرگانان ما بی��ن ۷ تا 12 درصد هزینه 
مبادله پول پرداخت می کنند که به محض پایان ماه 
ضرب االجل تعیین ش��ده در توافق کلی و پیوستن 
ایران به سیس��تم پولی بین المللی ای��ن رقم حداقل 
۷ درصدی ب��ه اقتصاد م��ا بازخواهد گش��ت؛ بدین 
ترتیب که در مجموع مبادالت غیرنفتی ما که باالی 
100 میلیارد دالر اس��ت، ۷ میلیارد دالر صرفه جویی 
اقتصادی به وجود خواهد آم��د. در آخر این که دولت 
باید برای روزهای پس��اتحریم برنامه داشته باشد تا 
شرایط مثبت فعلی برای س��رمایه گذاران خارجی و 
بازگشت برخی س��رمایه گذاران داخلی فراهم شود. 
مدیریت این انتظار 3 ماهه )تا پایان ماه ژوئن( برعهده 
دولت اس��ت که با همکاری بانک مرکزی می تواند از 

اثرات منفی در حوزه های مختلف جلوگیری کند.

احتمال سقوط دالر به زیر 3 هزار 
تومان در میان مدت

مسعود دانشمند
 دبیرکل خانه اقتصاد ایران

ش��رایط کنونی و توافق رخ داده میان کشورمان با 
قدرت های جه��ان نمی تواند وضع مش��خصی برای 
تصمیم گیری درخصوص ش��رایط و وقایع اقتصادی 
باشد، زیرا این تغییر ش��اخص ها برگرفته از یک جو 
هیجانی در ب��ازار و جامعه اس��ت. در ش��رایطی که 
دولت قیم��ت ارز را 2۷۵0 توم��ان پیش بینی کرده 
اس��ت بی ش��ک قیم��ت ارز در میان م��دت کاهش 
ش��دید نخواهد داش��ت. البت��ه به نظر می رس��د در 
میان مدت تجرب��ه ارز زیر 3 هزار توم��ان نیز به ثبت 
برسد اما این اتفاق برای اقتصاد ماندگار نخواهد بود. 
در این بین رفتار دولت ب��رای مدیریت و کنترل بازار 
بسیار مهم اس��ت. دولت باید با آگاه س��ازی مردم از 
رفتارهای هیجانی و ورود گاه و بیگاه ارزهای خانگی 
به بازار جلوگیری کند. از طرف��ی دیگر اقتصاد ایران 
همچنان نیازمند ثبات اس��ت و با این معیار است که 
سرمایه گذاری خارجی می تواند حضور در بازار ایران 
را پذیرا باش��د. در نتیجه این اقدامات رشد اقتصادی 
مثبت، نرخ بی��کاری کاهش و روند س��رمایه گذاری 
نیز بهب��ود خواهد یافت. در پایان اش��اره می کنم که 
آثار اصلی این اقدام کش��ورمان در عرصه بین المللی 
از تیرماه  س��ال 94 پدی��د خواهد آم��د و در این بین 
همکاری دولت و ملت ازجمله مهم ترین رفتارهایی 
است که امنیت را به سرمایه گذاران هدیه خواهد کرد. 

همه مشکالت با توافق هسته ای 
حل نمی شود

محمود سریع القلم
استاد دانشگاه

از فرض های نادرس��ت امروز رسانه ای در ایران این 
است که اگر مذاکرات هس��ته ای به سرانجام برسد، 
همه مس��ائل ایران حل خواهد ش��د ول��ی آینده ما 
ایرانیان در گرو عوامل دیگری اس��ت که باید به آنها 
توجه کنیم. هرک��دام از م��ا در حرفه های مختلفی 
که هس��تیم به طور دقیق ب��ا کارآمدی ب��اال، روزانه 
حداقل ۵ س��اعت کار می کنیم. فراموش نکنیم کار 
مفید روزانه در ژاپن۷س��اعت و 2۵ دقیقه و میانگین 
کشورهای خاورمیانه 1۵ دقیقه است. اگر می خواهیم 
به ثروت برس��یم، با رانت و ارتباطات این کار را انجام 
ندهیم بلکه زحمت بکشیم. فکر کنیم. رقابت کنیم و 
ثروتمند شویم. تا می توانیم با هموطنان خود همکاری 
کنیم. مبنای توسعه، سیستم است. مبنای سیستم، 
همکاری اس��ت. از تعارض و اخت��الف و درگیری با 
هموطنان خود پرهیز کنیم از رانندگی گرفته تا توزیع 
امکانات. تولید کنیم حتی ش��ده مداد بسازیم. ابداع 
کنیم حتی شده بند کفشی ابداع کنیم که بیست سال 
کار کند. کار کنیم. تولید کنیم. کمتر مصرف کنیم. 
صادرات کاال و خدمات را گس��ترش دهیم. توانمند 
ش��ویم. با قدرت اقتص��ادی، حاکمیت مل��ی را بهتر 
حفظ خواهیم کرد و بر محیط بین الملل تأثیرگذارتر 

خواهیم بود.

اقتصاد ایران از امروز چه تغییری می کند
گروه اقتصادی شهروند| 13 ایرانی ها با یک خبرمهم، بدرشد؛ خبری 
که سال هاست منتظر شنیدن آن بودند تا اقتصاد کشور از بالتکلیفی 
خارج شود. بیانیه مطبوعاتی لوزان، با وجود آن که هنوز تعهدی برای 
هیچ یک از طرفین ایجاد نکرده است اما مسیر نهایی توافق ایران با 
6 کش�ور قدرتمند جهان که بیش از 80 درصد اقتص�اد جهان در آن 
کشورهاس�ت را روش�ن کرد. حاال بر این اساس مشخص شده است 
که تا تیر 94 توافق نهایی امضا و تحریم های اقتصادی ایران )ناش�ی 
از برنامه هسته ای( به صورت یکجا لغو خواهد شد. همین خبر کافی 

است تا گمانه زنی ها و تغییر جهت های اقتصاد ایران کلید بخورد.
حاال همه یک س�ئوال دارند که س�ود اقتصاد ای�ران از بیانیه لوزان 

چیست و فضای کالن اقتصاد ایران چه تغییراتی خواهد کرد؟
حاال همه مردم ایران، از کوچه و بازار تا فعاالن اقتصاد و همه مسئوالن 
و سیاس�ت گذاران این پرس�ش را مطرح می کنند که به کدام س�و 

خواهیم رفت و چه چیزهایی در پیش است؟
مردم عادی از سرنوش�ت قیمت دالر می پرس�ند؛ چرا که به تجربه 
آموخته اند با تغییر قیمت این ارز جهانی، قیمت ه�ا در بازار داخلی  
دچار تغییر می شود و حاال با فروشکستن هیمنه تحریم های اقتصادی 

این انتظار است که نرخ ها به پایین میل کند.
فعاالن اقتصادی هم که از نوسان ها و فشارها آسیب های جدی دیده اند 
حاال منتظر رسیدن نس�یم خوش آرامش هستند و انتظارهای جدی 
از این توافق دارند. چرا که  س�ال 1393 درحالی تمام شد که انبوهی از 
مشکالت بر دوش اقتصاد ایران انباشته شده بود و با وجود ثبات نسبی 
بازار ارز در این س�ال، هنوز مشکالتی ریش�ه ای بر این اقتصاد مانع از 
رونق اقتصادی شده بود. تمام تالش دولت یازدهم توانست تورم را به 
محدوده 15 درصد برساند؛ تورمی که تنها رشد گرانی ها را متوقف کرد 
و با انتظار ارزانی مردم فاصله داشت. اما این  سال درحالی تمام شد که 

مذاکره های سخت و فشرده هسته ای در س�ال 94 هم ادامه داشت و 
حاال با این مسیر تازه، اقتصاد ایران را به جاده ای تازه رسانده است.

از همین رو برای روش�ن ش�دن موضوع و تحلیل مسیر تازه اقتصاد 
ایران، در گفت و گو با کارشناس�ان و فعاالن اقتص�ادی، دیدگاه های 
اولیه آنها درباره 3 سوال کلیدی را پرسیده ایم. نخست این که تأثیر 
بیانیه مطبوعاتی ل�وزان و تواف�ق احتمالی در تیر94 چ�ه آثاری بر 
اقتصاد ایران در کوتاه مدت و بلندمدت خواهد داشت؟ دیگر این که 
در بازارهای مختلف چه سرنوش�ت هایی در پیش است و بازارهایی 
همچون ارز و طال چه رون�دی را در همین ماه ها ط�ی خواهد کرد؟ و 
دست آخر این که پرسیده ایم جو روانی و هیجانی اعالم این بیانیه از 
صبح امروز )شنبه( چه آثاری در وضع اقتصادی کشور خواهد داشت. 
در ادامه این گزارش تحلیل ها و پیش بینی های کارشناسان اقتصادی 

را می خوانید: 

 اثرپذیری بازار طال و سکه طال و ارز
در 3 ماه آینده

محم�د کش�تی آرای| رئی�س اتحادیه 
کشوری طال و جواهر

موفقیت مذاکرات لوزان بدون ش��ک بر بازار 
طال و سکه تأثیرگذار خواهد بود زیرا این توافق 
تأثیر مستقیم بر قیمت ارز داشته و باعث افزایش 
ارزش پول ملی می شود. مس��لم است کاهش 
قیمت ارز باعث کاهش قیمت طال در بازار ایران 
می شود اما این که این تأثیر تا چه اندازه خواهد 
بود به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد که بدون 
رصد بازار در روزهای پس از تعطیالت غیرممکن 
است. مهم ترین عواملی که می تواند قیمت طال 
در بازار ایران را پس از توافق هسته ای تعیین کند 
اعالم نرخ ارزهای رسمی توسط بانک مرکزی و 
ش��رایط عرضه و تقاضا و میزان داد و ستدها در 
بازار طال و س��که خواهد بود.  تأثیر توافق لوزان 
در بازار طال در ش��رایط فعلی ناشی از جو روانی 
خواهد بود و تأثیر اصلی و باثب��ات مذاکرات در 
3ماه آینده و پس از تهیه پیش نویس ها مشخص 
خواهد شد. اخبار غیررسمی قیمت طال به دلیل 
نداشتن منبع موثق مسئولیتی را متوجه فردی 
نمی کند بنابرای��ن این اخبار تنها در راس��تای 
جهت دهی به بازار و تحریک مردم تنظیم شده 

است. 

 حداقل قیمت دالر
 بین 2 هزار و 850 تا 3 هزار تومان

کیومرث امیریان  |   فعال بازار ارز
ش��اید بتوان گفت بازار ارز اولین بازاری است 
که پ��س از خوان��دن بیانیه مطبوعات��ی لوزان 
توجه عموم را به س��مت خود جلب کرده است. 
گمانه زنی ها ب��رای رخداده��ای این ب��ازار در 
روزهای پ��س از تعطیالت رس��می، بالفاصله 
پس از قرائت بیانیه ش��روع شد و موضوع بحث 
در فضاهای مجازی قرار گرف��ت اما فعاالن بازار 
ارز انتظارات م��ردم از این ب��ازار را پس از توافق 

هسته ای غیرمنطقی ارزیابی می کنند. 
 قرائت بیانیه لوزان تأثیر کوتاه مدت بر بازار ارز 
خواهد داشت و شاید عمر این تأثیر بیشتر از یک 
هفته نباشد.تاثیر اصلی توافقات بر بازار ارز پس از 
تهیه پیش نویس های قطعی مشخص می شود 

اما پیش بینی من از این بازار این اس��ت که تا آن 
زمان و بالفاصله پس از قرائت بیانیه مطبوعاتی 
نوس��انات قیم��ت دالر تنه��ا ح��ول و حوش 
100تومان باشد. مدل اصلی تعیین قیمت دالر 
در هفته های جاری، میزان عرضه و تقاضا خواهد 
بود و واکنش فعاالن این بازار و مردم تعیین کننده 
میزان کاهش قیمت دالر اس��ت. پ��س از انجام 
توافق های نهایی و تهیه پیش نویس های قطعی 
نیز تصور من بر این اس��ت که ن��رخ دالر در بازه 
2 هزار و 8۵0 و 3 هزار تومان نوسان خواهد کرد و 

افت بیشتر از این ارقام را تجربه نخواهد کرد. 

بانک مرکزی از سقوط قیمت 
دالر جلوگیری می کند

حبیب خانزاده |   فعال بازار ارز 
در ش��رایطی که فعاالن بازار ارز معتقدند جو 
روانی، انتظار ریزش قابل توج��ه قیمت دالر را 
برای مردم به وجود آورده است، فعاالن این بازار 
به نکات کلیدی دیگری برای آینده نرخ دالر پس 
از توافقات هسته ای اش��اره می کنند. به اعتقاد 
فعاالن این بازار قیمت نفت و میزان تزریق ارز به 
بازار آزاد مهم ترین نکاتی است که می تواند نرخ 
واقعی دالر در بلندمدت را رقم بزند.  صرف نظر از 
انتظار غیرواقعی و جو روانی که در بازار ارز ایجاد 
ش��ده اس��ت مردم باید بدانند که عامل اصلی و 
تأثیرگذار در این بازار تصمیم��ات آینده بانک 
مرکزی است.  به نظر می رسد در شرایط فعلی 
بانک مرکزی از کاه��ش قابل توجه قیمت دالر 
در بازار آزاد جلوگی��ری کند زیرا کاهش فروش 
و صادرات نفت باعث شده است میزان ارز تزریق 
شده به بازار آزاد تحت تأثیر قرار بگیرد. بنابراین 
این که مردم تصور می کنند انجام توافق ها تأثیر 
فوری و قابل توجه بر بازار ارز دارد تصور اشتباهی 
است زیرا حصول این توافق و تأثیر آن بر بازار نفت 
مدتی زمان می برد و تاثیرهای ایجاد شده در این 
بازار و در هفته های آینده صرفا ناشی از جو روانی 
و میزان عرضه و تقاضا اس��ت.  درآمدهای ارزی 
ناشی از نفت به طور معجزه آسا افزایش نخواهد 
داش��ت و قیم��ت ارز در بازار داخل��ی را مطابق 
انتظارات غیرواقع بینانه مردم کاهش نمی دهد.  
پس از توافق هس��ته ای، حداقل قیمت دالر در 
بازار آزاد 3 هزار و 80 تا 3 هزار و 100 خواهد بود. 

آینده
منتظر دالر 4 هزار تومانی و نفت 

30 دالری هم باشید

بازار ایران از آن جا که روی پایه هیجانی و مزاجی 
بنا شده و واکنش های علمی و منطقی ندارد، برای 
یک ماه آینده و موقتا قیم��ت ارز و به پیروی از آن 
س��که طال پایین خواهد آمد به این ترتیب قیمت 
دالر به حدود 3000 تومان خواهد رس��ید اما این 
تب تند زود عرق خواهد کرد در نتیجه برای تحلیل 
درست از شرایط باید حدود یک سال صبر کرد. به 
باور من قیمت ارز بعد از مرداد ماه یعنی پس از ماه 
رمضان باال خواهد رفت و ب��ه حدود 4000 تومان 
باید برسد که البته منطقی است.درخصوص بازار 
جهانی نف��ت هم پیش بینی می ش��ود قیمت هر 
بشکه نفت تا 30 دالر کاهش یابد دلیل این نزول 
هم کاهش رشد اقتصادی جهان به خصوص چین 
و اتحادیه اروپاس��ت.  برای حل قطعی مش��کالت 
اقتصاد باید هر چه س��ریعتر بساط اقتصاد دولتی 
جمع شده و برای شروع کلیه شرکت های دولتی 
منحل یا فروخته ش��ود.  تفاهمنامه خبر خوشی 
برای اهالی کسب و کار و فعاالن صنعت و تجارت 
است و امیدواریم که تا پایان ژوئن توافقنامه امضا 
شود اما به باور من تا استراتژی توسعه کالن کشور 
باز نویسی و تدوین نش��ده و سیاست کلی توسعه 
عملیات��ی نش��ود، در روی همین پاش��نه خواهد 

چرخید.

بازارها تا پایان فروردین گرفتار 
رکود خواهند بود 

به نظر می رس��د با تفاهم ص��ورت گرفته میان 
ای��ران و 1+۵ در لوزان بازار ارز و دالر راکد ش��ده و 
همه فروش��نده خواهند بود و درنهای��ت تا اواخر 
هفته قیمت هر دالر به 3000 تومان و حتي کمتر 
از آن هم خواهد رس��ید. سکه و طال نیز در ایران به 
ریال متناسب با دالر ارزان می ش��ود.   در مجموع 
پیش بینی می شود همه به دنبال فرار از بازار ملک 
و ارز و ط��ال و تبدیل آن به ری��ال خواهند بود. این 
جو 10 ت��ا 1۵ روز ادامه خواهد یاف��ت و بعد از آن 
دالر به 3000 تومان یا کمي باالتر خواهد رس��ید. 
وضعیت ملک با توجه به موقعیت موسسات مالي 
رو به سقوط خواهد بود و قیمت نفت هم تا ۵0 دالر 
کاهش خواهد یافت به این ترتیب تجار و بازرگانان 
و واردکنندگان فروش��نده بوده و خریداران دست 
نگاه خواهند داش��ت این درحالی است که واردات 
رسمي کند خواهد شد. بازار سرمایه با وجود پیش 
بیني رونق فراوان تا دوشنبه رشد چندانی را تجربه 

نخواهد کرد و تا دو هفته آینده به حالت فعلي اش بر 
خواهد گشت. بانک هاي دولتي و بزرگ خانه تکاني 
خواهند کرد و امیدوارانه به برنامه ریزي براي س��ه 
ماه آینده خواهند پرداخت ضمن این که بس��اط 
موسسات مالي بدون مجوز کم کم جمع مي شود. 
نرخ سود سپرده به 1۵درصد کاهش خواهد یافت 
و س��ود تس��هیالت از 22 درصد بیش��تر نخواهد 
شد.قیمت خودروهای خارجي کاهش یافته ولي 
بازهم ای��ن خودروها خریداری نخواهند داش��ت. 
به طور خالصه تا پایان فروردین تمام بازارها راکد 

خواهند ماند.

 خوش بینی مفرط 
تبعات مخربی خواهد داشت

 توافق لوزان »به طور خود به خود« تأثیر اندکی 
بر ش��اخص های کلی��دی اقتصاد کش��ور خواهد 
داش��ت و القای خوش بینی بیش از ح��د در این 
زمینه، می تواند تبعات مخربی داش��ته باشد.  در 
زمینه »رشد اقتصادی«، اگرچه این توافق می تواند 
تضمین کند که نرخ رشد اقتصادی در سال جاری 
منفی نخواهد بود اما اگر بخواهیم از این توافق در 
مس��یر تحقق رش��د اقتصادی پایدار بهره گیری 
کنیم، تنها راه این اس��ت که به س��رعت به سمت 
آسان س��ازی تأسیس و توس��عه انواع کسب و کار 
حرکت کرده و مقررات ورود و خروج انواع سرمایه 
را نیز اصالح و تسهیل کنیم. درخصوص تورم هم 
این توافق می تواند احتمال بروز شوک های غیرقابل 
پیش بینی در اقتصاد را کاه��ش داده و در نتیجه 
شرایط بالقوه مناس��ب تری را برای سیاست گذار 
پولی )بانک مرکزی( در زمینه کنترل تورم ایجاد 
کند. اما در این زمینه هم، اگر بخواهیم به بهترین 
شکل از ظرفیت ناشی از توافق لوزان بهره بگیریم، 
باید به سرعت به ساماندهی وضع »وام های معوق 
و بدون بازگش��ت بانکی« بپردازی��م. در غیر این 
صورت، از اواخر  س��ال 94 با ریس��ک سنگین در 
زمینه مجبور شدن بانک مرکزی به انتشار عظیم 
پول ب��رای جایگزین��ی وام های بدون بازگش��ت 
مواجه خواهیم ش��د که می تواند تورم سنگینی را 
بر اقتصاد ملی تحمیل کند.درباره چشم انداز بازار 
ارز هم، پیش بینی می شود که توافق لوزان می تواند 
تا پایان بهار قیم��ت دالر را در بازه 3100 تا 3300 
تومان نگاه دارد، اما از اوایل تابستان شاهد افزایش 
تدریجی قیمت دالر به دلیل تورم انباشته اقتصاد 
کشور نسبت به میانگین تورم جهانی و نیز کاهش 
دالرهای نفتی خواهیم بود. در مجموع مهم ترین 
نتیجه توافق لوزان این خواهد بود که میزان تأثیر 
مثبت سیاس��ت های صحیح اقتص��ادی )مانند 
آسان سازی قوانین تأسیس و توسعه کسب و کار، 
مدیریت وام های بانکی بدون بازگشت( را با ضریب 

دو تا سه برابری افزایش خواهد داد.

سعید افشار
 کارشناس و فعال اقتصادی

حسین  ذهتابچیان
 کارشناس و فعال اقتصادی

میثم هاشم خانی 
پژوهشگر اقتصادی


