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سهشنبه  26تیر 1397

سال چهارم شماره 921

گزارش «همدلی» از دالیل نیمهکاره ماندن  76هزار پروژه عمرانی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور

اخبار
راهکار یک اقتصاددان به سیاست گذاران ارزی

مهار تورم با دالر ارزان
توهمی بیش نیست

یک اقتصاددان درباره بازنگری در سیاست های ارزی با بیان
اینکه این موضوع یکی از مطالبات اصلی کارشناســان است
میگوید :تا زمانی که سیاســتگذار به این باور نرسد که راه
برونرفــت از وضعیت فعلی اتکا به دانش و تجربه اقتصادی
است ،تکرار اشتباهات در حوزه سیاستهای ارزی را گریزی
نیست و بنده و سایر کارشناسان بارها بر این موضوع تاکید
کرده و در یک مورد تجربه روسیه در مدیریت بحران ارزی را
ایم ولی دریغا که کشتیبان را
به سیاستگذاران یادآور شده ُ
سیاستی دگر در سر بود و به این بازنگری باور نداشت .آنچه
در ماههای اخیر اتفاق افتاد گواهی است بر این داوری.
دکتر اصغر شــاهمرادی بــا بیان اینکــه بنایش تحلیل
سیاســتهای اخیر در حوزه ارزی نیســت ،بلکه ارائه یک
راهکار مشخص برای بازکردن گرهی از مشکالت پیشروی
اقتصاد ایران و بانک مرکزی اســت .می گوید :بارها بر لزوم
قیمتگذاری ارز در بازار تاکید شــده است .بهنظر میرسد
سیاستگذار اقتصادی چندان رابطه خوبی با بازار ارز ندارد و
قیمت این بازار را باالتر از نرخی که خود در نظر دارد ،پنداشته
و به همین دلیل ســعی در قیمتگذاری ارز در خارج از بازار
و به شکل دستوری دارد .البته اگر بانک مرکزی محدودیت
منابع نداشت و شرایط عادی بر واردات و صادرات حاکم بود،
میتوانست با فروش منابع خود از نرخ تعیین شده دفاع کند؛
چنانکه در همه این سالها کجدار و مریز همین راه را بهرغم
هزینههای سرسامآور ادامه داده است.
این کارشــناس ارشــد اقتصاد در صنــدوق بین المللی
پول ادامه می دهد :در شــرایط حاضر امکان چنین رفتاری
تقریبا غیرممکن اســت و تجربه همین یک ماه و اندی نیز
نشــان میدهد که هزینه چنین نرخگذاری ،بسیار باال بوده
و محکوم به شکســت اســت .اما چرا سیاستگذار تمایل و
بلکه اصرار به قیمتگذاری خــارج از بازار دارد؟ دلیل اصلی
اقتصادی این رفتار سیاســتگذار را شاید بتوان در هراس از
تورم افسارگسیخته و از دست دادن کنترل اقتصاد و نیز گرانی
کاالهای اساسی وارداتی در نتیجه نرخ ارز باال دید.
اصغر شاهمرادی میافزاید :سیاســتگذار اقتصادی باید
یکبار و برای همیشــه بداند که تورم را با نرخ ارز نمیتوان
و نبایــد کنترل کرد .هزینه مهار تورم با ابزار نرخ ارز بســیار
زیــاد بوده و قطعا به اتالف منابع ارزی خواهد انجامید .مهار
تورم راهکار علمی خود را دارد و تقریبا همه کشورهایی که
توانستهاند اسب سرکش تورم را مهار کنند ،هیچ کدام از نرخ
ارز برای کنترل آن استفاده نکردهاند .به این ترتیب ،بهانه تورم
برای عدم قیمتگذاری ارز در بازار تنها ابزاری است که بتوان
به کمک آن از ناکارآمدی سیاستگذاری اقتصادی دفاع کرد.
عضو ســابق هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
در ادامه با بیان اینکه دغدغه دوم سیاســتگذار بسیار مهم
است،ادامه می دهد :به هر حال با توجه به وضعیت اقتصادی
مردم ،نقش کاالهای اساســی در تامیــن ضروریات زندگی
انکارناپذیر است ،پس سیاستگذار بهحق نگران این موضوع
است که با سپردن قیمتگذاری ارز به بازار ،قیمت این کاالها،
که اغلب وارداتی هستند ،افزایش خواهد یافت و بسیاری از
مردم در تهیه آنها دچار مشکل خواهند شد .راهکار اقتصادی
در این شــرایط ،تخصیص و قیمتگذاری ارز توســط بانک
مرکزی نیست ،بلکه تخصیص یارانه به واردکننده این کاالها
است .سیاستگذار باید قیمتگذاری ارز را به بازار بسپارد و
در عوض ،در صورت صالحدید ،بــه واردکنندگان کاالهای
اساسی که واردات را با ارز یک قیمتی بازار انجام دادهاند ،پس
از واردکردن کاالها و تســلیم برگههای گمرکی ،یاران ه را به
شکلی بپردازد که قیمت نهایی این کاالها برای اقشار مردم
قابل تحمل باشد .به این ترتیب ،سیاستگذار ،ارز را تکنرخی
میکند ،دخالتی در بازار ارز ندارد ،از پیداشدن قارچگونه فساد
در معامــات ارزی و تخصیص ارز جلوگیری کرده اســت و
مهمتر اینکه دقیقا یارانه را به گروه کاالهایی اختصاص داده
است که از ابتدا درصدد مهار قیمت آنها بوده است.
اصغر شــاهمرادی در انتها می گوید :این سیاست بهنظر
چندان پیچیده نیســت ،ولی ســوال اینجا اســت که چرا
سیاســتگذار این روش را انتخاب نمیکند؟ جواب ساده را
شــاید باید اینگونه داد که در این روش یارانه باید از محل
بودجه دولت پرداخت شــود و دقیقا در این صورت فشار آن
را دولت ،در بودجه خود احســاس خواهد کرد ،حال آنکه با
قیمتگذاری ارز توســط بانک مرکزی و فروش ارز به قیمت
پایینتر از قیمت تعادلی بازار ،در واقع دولت مستقیم یارانهای
نمیدهد ،بلکه این یارانه از منابع ارزی بانک مرکزی پرداخت
میشود .کاری که دولتها بسیار به آن تمایل دارند ،همانند
همه سیاستهای حمایتی و انبساطی مالی که از محل منابع
بانک مرکــزی انجام میدهند .آیا این داســتان نتیجه این
برداشت بهشدت نادرست نیست که «دولت ،بانک مرکزی را
بانک دولت میداند»؟ آیا زمان بازنگری در این گزاره نرسیده
است؟ متاســفانه پیشبینیها و گزارههای علم اقتصاد را یا
قبول میکنیم و بهکار میبریم ،یا این گزارهها بر ما تحمیل
میشــوند و البته چندان به اینکه این گزارهها خوشایند ما
هستند یا نه ،ارتباطی ندارند.
پاسخ تند آذری جهرمی به ادعای سردار جاللی؛
شاید بتوان دزدی ابر را اثبات یا رد کرد ،اما نبود
سرور در ساختمان را به سادگی میتوان آزمود
اقتصاد نیوز:محمدجــواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات به
ادعای غالم رضا جاللی ،رئیس سازمان پدافند غیرعامل در
خصوص استقرار ســرورهای هاتگرام و تلگرام در طبقه نهم
ساختمان امام(ره) وزارت ارتباطات پاسخ داد.
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از انتخاب،آذری جهرمی در
حاشیه تفاهم نامه وزارت ارتباطات با کمیته امداد درباره تامین
مالی کســب و کارهای نوپا ،در پاسخ به سوالی در خصوص
اظهارنظر جاللی گفت :متعجبم که چرا همواره برخی افراد با
صحبتهای نادرست ،برای کشور هزینه تراشی میکنند .البته
ما در مقام مسئول خودمان را ولو به این حرف ناروا ،مسئول
میدانیم و ایجاد شفافیت میکنیم و وظیفه خودمان میدانیم
که پاسخ دهیم .او ادامه داد :شاید نشود دزدی ابرها را ثابت یا
رد کرد اما نبودن سرور در طبقه نهم ساختمان امام را میشود
ثابت کرد .ما امروز از روابط عمومی خواســتهایم ساعت  ،2از
خبرنگاران دعوت کند تا بروند و طبقه نهم ساختمان امام را
بازدید کنند و نتیجه را به قضاوت افکار عمومی بگذارند.

اقتصاد

w w w . h a m d e l i d a i l y . i r

همدلی| گروه اقتصاد -یکی از شــاخصها و
مالکهای توسعه و شکوفایی هر کشور ،به عرصه
عمرانی بر میگردد .در واقع خروجی یک اقتصاد
پویــا و موفق را میتوان در پروژههایی مشــاهده
کرد که بــرای بهره برداری در اختیار عموم مردم
قرار گرفته اســت .در واقع برای درک درست از
وضعیت اقتصادی و اینکه تا چه اندازه در وضعیت
مطلوب یا بحرانی قرار دارد باید وضعیت پروژههای
عمرانی در کشــور را مورد بررسی قرار داد .حال
آنکه اوضــاع ناخوش احوال عمرانی در کشــور
سالهاست چوب الی چرخ توسعه گذاشته است.
چندی پیــش ،محمــد باقر نوبخــت ،رئیس
سازمان برنامه و بوجه ،گفته بود « :تکمیل تمامی
پروژههای نیمه تمام کشور نیازمند  400تا 500
هزار میلیارد تومان اعتبار است که به تبع تأمین
آن در توان دولت نیست».
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه« ،با وارد
کردن مردم(بخش خصوصی) به موضوع سازندگی
کشور میتوان گامهای سازندهای در مسیر تکمیل
این پروژهها برداشــت و ما نیــز بنا نداریم بخش
خصوصــی را در زیان شــریک کنیم و طرحهای
ناکارآمد و مســاله دار را واگــذار کنیم و میباید
در جریان واگذاری طــرح های نیمه تمام،منافع
مشــروع و قانونی بخش خصوصی به طور کامل
برآورده شود».
در چنین شرایطی راهکار کارشناسان اقتصادی،
اولویت بندی پروژهها برای بهره برداری ،پرهیز از
زنی طرحهای بیشتر تا زمان به ثمر نشستن
کلنگ ِ
پروژههای پیشــین و البته اتخــاذ تدابیر موثر به
منظور تکمیل طرح های گذشته ،است؛ نکتهای
که نمی توان به سادگی از آن گذشت.
همچنین که واگذاری پروژه های نیمه تمام به
بخش خصوصی از نمونه راهکارهایی است که به
اعتقاد برخی کارشناســان ،تدبیری مناسب برای
عبور از این چالش به شــمار میرود ،راهکاری که
فارغ از نتیجه بخش بــودن آن در بهره برداری از
پروژهُ ،مسبب حصول دستاوردهای دیگری است
که توســعه فرصتهای شغلی از نمونههای آن به
شمار می رود.
در خصوص واگــذاری پروژه های نیمه تمام به
بخش خصوصی،دو پیشــنهاد کلی مطرح است،
برخــی صاحب نظــران اقتصــادی میگویند از
بانکی صندوق توسعه ملی برای تکمیل
تسهیالت
ِ
طرح ها  ،به عنوان مولفهای تشــویقی و حمایتی
از بخش خصوصی ،راهکاری مناسب برای ترغیب

توجورنمیشود؟
آبادانیجف 

فعاالن این بخش در راستای قبول ایفای نقش در
پروژه های نیمه تمام است و برخی دیگر معتقدند،
ارائه تضمین به ســرمایه گــذاران خارجی تدبیر
سازنده دیگری برای حصول نتیجه در این عرصه
به شمار می رود.
بودجه برای عمران چه کرد؟
نگاهی به بودجه دولت در سال  97حکایت از آن
دارد در حالی که بودجه یارانهها نســبت به سال
گذشــته افزایش پیدا کرده اما بودجه پروژههای
عمرانی نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده
است.
بر اســاس این گزارش ،سهم بودجه عمرانی در
الیحه بودجه ســال  ۱۱ ، 97هزار میلیارد تومان
در مقایسه با بودجه ســال  96کاهش پیدا کرده
اســت .نگاهی گذرا به همین رقم کافی است تا
کارشناســانی از جمله محمد قلی یوسفی بر این
باور باشــند ارادهای برای توسعه عمرانی در کشور
توگو
وجود ندارد .این کارشناس صنعتی در گف 
با «همدلی» در این باره میگوید « :بســیاری از
پروژههای عمرانی در کشور بدون توجیه اقتصادی
و کار کارشناســی ایجاد شــده و در برخی موارد
هزینه فرصت ایجاد کردهاند».
در الیحه بودجه  ،۹۷حــدود  ۶۰هزار میلیارد

تومــان برای طرحهای عمرانی پیشبینی شــده
بود .دولت ســال گذشته  ۶۲هزار و  ۷۰۰میلیارد
تومان برای طرحهای عمرانی پیش بینی کرده بود
کــه مجلس این رقم را به  ۷۱هزار میلیارد تومان
افزایش داد.
بودجه طی سالهای گذشته در قالبهای بودجه
عمرانی و جاری ارائه شده که بودجه جاری همواره
روبه رشــد بوده و هزینههایی که برای اداره امور
جاری پرداخت شده از رشد چشمگیری برخوردار
بوده ،اما در کنار آن بودجه عمرانی کاهش داشته
است .حاال بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این
باورهستند که کشور بســیار گران اداره میشود؛
یعنی فعالیتهایی که در قالب هزینههای جاری
انجام میشود فعالیتهای گرانی است و در حوزه
دستگاههای اجرایی ،وزارت خانهها و شرکتهای
دولتی هزینههای اتفاق افتاده گران است.
همه این اتفاقها موجب شده است که در حال
حاضر و به گواه آمارهای رســمی  76هزار پروژه
نیمــه تمام عمرانی بــه ارزش  700هزار میلیارد
تومان در کشــور وجود داشته باشد .پروژههایی
که یک گوشه ماندهاند و به زخمهای کهنه اقتصاد
ایران تبدیل شدهاند.
آنطور که کارشناسان و دستاندرکاران اقتصادی

میگویند ،بهرهبرداری از تمام بودجههای عمرانی
نیمهتمام در کشور ،بودجه سنگین خاص خود را
میطلبــد ،در این میان واگــذاری این طرحها به
بخش خصوصی راهکاری است که به زعم بسیاری
از کارشناسان و سیاستگذاران ،ثمرات متعددی را
در پی خواهد داشت.
البته منظور نظر طرح ها و پروژههایی است که
به بهره برداری رسیده در غیر اینصورت کلنگ زنی
و عدم اتمام پروژهها و درگیر شدن آن دولتها در
دورههای متعدد زمانی ،نه تنها شاخص مناسبی
برای توســعه و آبادنی وعمران به شمار نمیرود،
بلکه نمودی از بی برنامگی و اقتصادی ضعیف است
که در اصلی ترین و مهمترین طرح ها،که قاعدتا
پروژههای عمرانی کشور است ،مستاصل و ناتوان
شده است.
بــدون تردیــد ،با توجــه به مشــکالت مالی
دولت،تامین اعتبارات الزم بــرای بهره برداری از
پروژه های مذکور بســیار سخت و دشوار است و
از ســوی دیگر راکد گذاشتن آن تا زمان حصول
گشــایشهای مالی و اقتصــادیِ الزم نیز ،باعث
تحمیل هزینههایی از نظر نگهداری و اســتهالک
بناها در پروژههای نیمه تمام خواهد شد.
مهمتریــن نکتهای که در خصــوص نیمهکاره

ماندن پروژههای عمرانی باید به آن توجه شــود
آن اســت که باید افزایــش هزینهها رد پی باال
رفتــن تورم و گرانی مصالح اســت .اتفاقی که به
گفته دســتاندرکاران یکی از دالیل نصفه ماندن
پروژههایی است که حاال به یکی از دستاندازهای
اقتصاد در کشور تبدیل شده است .وجود پروژههای
نیمه تمام بخصوص در حوزه آبی کشــور حواشی
بسییری را ایجاد کرده است.
تکمیل طرحهای نیمهتمام آبی  ۵۰سال
زمان میخواهد!
حاال دیروز مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب
ایران به ایسنا گفته اســت  :براساس محاسبات
صورت گرفته اگر شــرایط تامین منابع مالی در
حوزه آب به روال فعلی باشد ۵۰ ،سال زمان برای
اتمام این طرح ها نیاز است.
محمد حاج رســولیها با بیان اینکه طرحهای
نیمهتمام بخش آب کشــور به  ۱۰۰هزار میلیارد
تومان اعتبار نیاز دارد ،اظهار کرد« :برای امســال
تنها  ۲۰۰۰میلیارد تومــان برای انجام طرحهای
نیمهتمام لحاظ شده اســت که اگر این میزان را
به بخشهای مجزای سد و شبکه تقسیم کنیم ۵۰
سال طول میکشد که این طرح ها تمام شود».
به گفته او ،از میان  ۱۱۵۷شهر ایران  ۳۳۴شهر
بــا جمعیتی بالغ بر  ۳۴میلیون نفر با مشــکالت
کم آبی مواجه هســتند .به همین دلیل دولت در
هفتههای اخیر حــدود  ۱۰۲۰میلیارد تومان به
منظــور اجرای  ۱۱۹۵پروژه در  ۲۸۰شــهر برای
کاهش تنش آبی اختصاص داده است.
تبییــن پروژههای متعــدد در دولت دهم برای
وزارت نیرو این دولت را با مشــکالت زیادی روبرو
کرد به طوری کــه اکنــون وزارت نیرو با حجم
وسیعی از پروژههای اجرا نشــده که هر کدام به
میلیاردها تومان سرمایه نیاز دارد مواجه شده و تا
سال  ۱۳۹۵پیش بینی میشد که دست کم ۱۷
ســال تا خالصی از این ماجرا زمان الزم باشد اما
اکنون بر اساس آخرین براورد های صورت گرفته
وطبیعتا افزایش تعدد پــروژه ها این عدد به ۵۰
سال افزایش یافته است.
حرف آخر...
پروژهای عمرانی نیمهتمام هر کدام سرمایههایی
هستند که حاال تلی از خاک شدهاند .اینکه برآورد
شــده ارزش ایــن پروژها رقمــی در حدود 700
هزار میلیارد تومان است دیگر جای هیچ تحلیل
و تفســیری نمیماند جز آنکه بپرسیم سرنوشت
عمران در کشور به کدام مسیر ختم خواهد شد؟

بازار
بررسی نوسانات اخیر دالر و سکه در ایران

اطالعات متقارن وشفافیت نسخه آرامش بازار ارز
با آغاز به کار بازار دوم ارز برخی کارشناسان امیدوار بودند
با کاهش رفتار هیجانی بازار قیمت دالربه کانال منطقی خود
حرکت کند.با این حال به نظر میرسد که این امید در یکی
دو روز گذشته تا حدودی کمرنگ شده باشد.
به گزارش اقتصادنیوز ســکه و دالر روند افزایشی را ادامه
دادند .ســکه بهســوی کانال  ۲میلیون و  ۹۰۰هزار تومان
حرکت کــرد و دالر تا ســقف  ۱۲روزه بــاال رفت .برخی
کارشناسان ریشــه نوسان بازارها را نامتقارن بودن وضعیت
اطالعاتی در بازار ارز و سکه میدانند .به گفته فعاالن ،تعلیق
ثبت سفارشها با نرخ دالر رسمی و تضعیف احتمال الحاق
به  FATFپس از اعالم نظر شورای نگهبان از جمله دالیل
نوسان دو روز اخیر است .معاملهگران درحالی موقعیت خرید
گرفتند که محاســبات آنان بر پایه اطالعات گذشــته بوده
است .برخی کارشناسان معتقدند اگر فعاالن بازار اطالعات
را به صورت کامل دریافت میکردند دامنه نوســان دو روز
اخیر میتوانست محدودتر باشد .مرز تحلیل کارشناسان و
فعاالن بازار در همین عدم تقارن اطالعاتی توصیف میشود.
اطالعات تکمیلی نشــان میدهد سیاست جدید دولت در
تعلیق ثبت سفارش بیش از آنکه نشاندهنده روند کجدار و
مریز گذشته باشد ،حکایت از تصحیح سیاستهای گذشته
دارد .درواقــع تعلیق ثبت ســفارش قطعــهای از یک پازل
بزرگتر در حوزه ارزی است که به زودی رونمایی میشود.
مساله پیوســتن به گروه ویژه اقدام مالی ( )FATFو بحث
دور شدن ایران از لیست سیاه این گروه نیز شنیده میشود
در ارکان حاکمیت جمعبندیهایی انجام شده است .به نظر
میرسد فعاالن بازار به دلیل اطالع نداشتن از این تصمیمات
دچار خطای محاسبه شدهاند.
خطای محاسبه در بازارها
در دومین روز هفته ،رشد ســکه و دالر ادامه پیدا کرد و
هر دو مرزهای جدیدی را فتح کردند .روز یکشــنبه ،سکه
تمام بهــار آزادی ۶۰هزار تومان افزایش را به ثبت رســاند
و ســاعت  ۳بعدازظهر روی قیمــت  ۲میلیون و  ۸۷۰هزار
تومان قرار گرفت .یکی از عوامل رشــد بهای سکه ،افزایش
قیمــت دالر به باالی مرز  ۸هزار تومانی و ثبت قیمتهایی
در محدود  ۸هزار و  ۲۰۰تومان حدود ســاعت  ۳بعدازظهر
بود .بهنظر میرسد ،وضعیت اطالعات فعاالن ارزی در بازار
شکل نامتقارنی پیدا کرده است .اطالعات نامتقارن وضعیتی
است که یکی از بازیگران بازار اطالعات الزم از طرف مقابل
را بهمنظور شــکلگیری یک معامله منصفانه و بدون خطر
نداشــته باشــد .در بازار نامتقارن کنونی ،معاملهگران بازار
بیشتر براســاس رویکرد تطبیقی رفتار میکنند که بیشتر
حالت گذشــتهنگر دارد و جالب آنکه براساس آن موقعیت

خرید و فروش خود را نیز تنظیم میکنند (خرید و فروشی
که بر مبنای اطالعات دقیق صورت نگرفته اســت) .نتیجه
جریان اطالعاتــی نامتقارن در بازارها بر هــم زدن رقابت
در راســتای کاهش کارآیی اســت .وقتی یکی از دو طرف
معاملــه اطالعاتی دارد که طرف دیگر از آن بیبهره اســت
در چنین شرایطی ریسک معامله برای طرف کماطالعتر به
شدت افزایش خواهد یافت .بهنظر میرسد روز گذشته نیز
معاملهگران ارزی بیشــتر براساس همین وضعیت اطالعات
نامتقارن و اطالعات محدود موقعیت خود را تنظیم کردند.
بهعنوان مثال ،روز گذشــته معاملهگــران عنوان میکردند
بحثهــای پیرامون  FATFو قطع واردات با دالر  ۴هزار و
 ۲۰۰تومان زمینهساز افزایش قیمتها شده است .با رویکرد
تطبیقی این دو متغیر میتوانستند نشانههایی از تغییر روند
بازار باشــند؛ ولی بررســی عمیقتر از آن حکایت میکند،
اگر معاملهگران اطالعات دقیقتری از این اخبار داشــتند و
براساس هیجانات رفتار نمیکردند ،تصمیمات متفاوتتری
را اتخاذ میکردند.
درحالیکــه برخی قطــع واردات با دالر  ۴هــزار و ۲۰۰
تومانی را متغیر افزایشی دانســتهاند ،ولی کارشناسان باور
داشتند آنچه سیاســت جدید وارداتی است بیشتر از آنکه
ناشی از زیگزاگ سیاسی باشد حکایت از اصالح رویهها دارد.
ثبتسفارشهای زیاد برای دریافت دالر ارزان موجب شده

که دولت درخواست تعلیق و بررسی مجدد ثبتسفارشها را
بدهد .مسلما در این بررسی بخشی از ثبتسفارشها حذف
خواهد شــد و این امر موجب میشود بخشی از منابع ارزی
دولت در میانمدت حفظ شــوند؛ از طرف دیگر از آنجا که
بهنظر میرســد برخی از این واردکنندگان بیشتر بهدنبال
دریافت دالر ارزان بودهاند ،بعید است برای تقاضای خود به
بازار آزاد مراجعه کنند .در این شرایط ،ذخیره ارز با رویکرد
حذف ثبت برخی سفارشها ،ریسک کمبود ارز در بازار را
در میانمدت کمتر خواهد کرد.
دومین متغیر افزایشی که برخی نوسانگیران پیرامون آن
جوســازی کردند ،ایرادات شورای نگهبان به لوایح چهارگانه
مورد نظر  FATFبود .با این حال ،برخی کارشناســان باور
دارند ،ایرادات شورای نگهبان قابلحل است و حتی اطالعات
بیشتر نشــان میدهد که در جلسه شورایعالی هماهنگی
اقتصادی سران قوا تالشهایی برای حل موضوع انجام شده
است .به این ترتیب میتوان گفت اطالعات جدید ،آنچه را که
بازار تصور میکند ،تایید نمیکند .از سوی دیگر ،روندها نشان
میدهد که عدمقطعیتهای ناشی از تحریمها تا حد زیادی
اثــر خود را در قیمتهای بازار تخلیه کرده اســت .بنابراین
میتوان گفت که عدمقطعیتهای پیشــین نوسان شدیدی
را به اقتصاد نمیتوانند تحمیل کنند؛ مگر این عدمقطعیتها
تغییر شکل بدهند یا عدمقطعیت جدیدی ظهور کند.

وقت اصالح قیمتها در بازار سکه؟
پس از  ۳روز افزایش متوالی در بازار سکه و باالی  ۲۰۰هزار
تومان رشد ،برخی معاملهگران بازار باور داشتند وقت اصالح
قیمت این فلز گرانبها فرا رسیده است.یکی از نشانههایی که
برخی سکهبازان را به تغییر مسیر قیمت امیدوار کرد ،ضعیف
شدن متغیرهای افزایشی پس از عبور سکه از مرز  ۲میلیون
و  ۹۰۰هزار تومــان بود ،امری که موجب افزایش فروشها
و رفتن ســکه به کانال  ۲میلیون و  ۸۹۰هزار تومان شــد.
البته به گفته برخی فعاالن ،پس از ساعت  ۴بعدازظهر روند
کاهشی این فلز گرانبها شدت بیشتری گرفت و در مقطعی
به محدوده ۲میلیون و  ۸۷۰هزار تومان رفت  .
عامل مهمتری که میتواند کلید اصالحات قیمت ســکه
را بزنــد ،به دور دوم تحویل ســکههای پیش فروش از روز
سهشنبه نسبت داده شده است .معاملهگران عنوان کردند ،از
آنجا که تحویل این سکهها پیش روی بازار است ،تا حدی با
نزدیک شدن به مرز  ۳میلیونی در خریدها احتیاط میشود.
یکی دیگر از نشــانههایی که از سوی ســکهبازان بهعنوان
احتمال پایان روند افزایشــی به آن اشاره شد ،عدم تناسب
میان رشد دالر و سکه در روز دوم هفته بود .در دومین روز
هفته ،سکه حدود  ۲ /۸درصد افزایش قیمت را تجربه کرد؛
این در حالی بود که در بازار غیررسمی دالر قیمت باالی /۵
 ۳درصد افزایش را به ثبت رساند .دالر که در روز اول هفته
تا محدوده  ۷هــزار و  ۹۰۰تومان باال رفته بود ،در روز دوم
هفته به باالی محدوده  ۸هزار و  ۲۰۰تومان سرک کشید .به
گفته فعاالن ،یکی از متغیرهای اثرگذار در رشد روز یکشنبه،
جوســازی معاملهگران پیرامون خبر تعلیق ثبتســفارش
کاالهای تامین ارز نشــده بود .این خبر به معنای ایست به
واردات با دالر ۴هزار و  ۲۰۰تومانی بود .در حالی که بسیاری
از کارشناسان اعتقاد دارند ،این اقدام میتواند زمینه رانت را
در دریافت ارز کاهش دهد ،معاملهگران با جوسازی پیرامون
آن که ممکن اســت تقاضای بیشتری از این پس وارد بازار
شود ،قیمتها را افزایشی کردند .در کنار این ،اعالم کاهش
واردات نفت کرهجنوبی از ایران دیگر عاملی بود که انتظارات
معاملهگران ارزی را تحتتاثیر قرار داد .به گزارش «ایبِنا» به
نقل از رویترز ،واردات نفت کرهجنوبی از ایران در ماه گذشته
میالدی یعنی ژوئن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل /۳
 ۴۰درصد کاهش پیدا کرد .سومین پایه افزایش قیمت دالر
در روز دوم هفته ،به رشــد نرخ حواله درهم مربوط بود .روز
یکشنبه ،برخی فعاالن قیمت حواله درهم را باالی  ۲هزار و
 ۲۰۰تومان اعالم کردند .نرخ حواله درهم و دالر با یکدیگر
رابطه مســتقیم دارند و افزایش یکی بهطور سنتی به رشد
دیگری منجر میشود.

