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آیا با رفع تحریمها و فروش نفت ،قیمتها در بازار ارز نزولی میشود؟

 ندا جعفری*
دو سال و هشت ماه پس از تصمیم
جنجالی اعالم نرخ  4200تومانی برای دالر
توسط اسحاق جهانگیری و در شرایطی كه
نرخ دالر حدود دو ماهی میشود كه در
كانال  25هزار تومانی جا خوش كرده،
حسن روحانی رییسجمهور از برنامه
دولت برای رساندن نرخ ارز در سال
آینده به 11هزار تومان خبر داده است .او
هفته گذشته گفت« :یكی از مسائل بسیار
مهم در بودجه اصالح نرخ ارز بود و ما
در این بودجه اعالم كردیم قیمت امروز
ارز كاهش خواهد یافت و این یكی از
پیامهای مهم بودجه ما است و این یعنی
ارزش پول ملی .یكی از اهداف ما ارزش
پول ملی است و لذا ارز را برمبنای  ۱۱هزار
و  ۵۰۰تومان مدنظر قرار دادهایم .این
پیام را دنیا دریافت كند كه شرایط تولید
و فروش نفت ایران در سال آینده با دو
سال قبل متفاوت خواهد بود .سال آینده
قدرت تولید دو میلیون و  ۳۰۰هزار بشكه
در روز را خواهیم داشت و قدرت فروش
آن را هم داریم یعنی تولید میكنیم و
خواهیم فروخت».
با اینكه پس از انتشار این خبر ،هیچ
كارشناس اقتصادی ،نسبت به تایید یا رد
صحبتهای آقای رییسجمهور اظهارنظری
نكرده ،اما سكوت تیم اقتصادی دولت
پس از این اظهارات نیز در جای خود
قابل تامل است .البته برخی كارشناسان
اینگونه تعبیر كردند كه دولت ارز را
در سال  ۱۴۰۰ارزانتر تصور میكند و
برمبنای همین پیشبینی هم نرخ دالر را
در محدوده  ۱۱هزار تومان درنظر گرفته
است .اما در حال حاضر این سوال مطرح
است كه اگر دولت بدون رفع تحریمها
میتوانست و میتواند  2میلیون و 300
هزار بشكه نفت بفروشد ،چرا از سال 98
تاكنون به این سطح از تولید و صادرات
نفت نرسیده است؟ شاید به همین دلیل
است كه در این باره گمانهزنی میشود

دالر  11هزار تومانی؛ رویایی یا واقعی؟

خوشبینی مفرط به
رفع تحریم و فروش
نفت در سطح 2
میلیون و 300
هزار بشكه منجر به
تعیین نرخ ارز در
محدود 11هزار تومان
شده است .البته
كارشناسان
برخی
اقتصادی هم هستند
كه این اقدام دولت
را در جهت كاهش
رانت ارزی ارزیابی
میكنند و معتقدند
دولت طی دو سال
گذشته با وجود
تزریق ارز مرجع در
مهار افزایش قیمت
اساسی
كاالهای
چندانی
توفیق
نداشته و به همین
دلیل نرخ تورم نیز
سرعت گرفته است.
 دالر در بازار
آزاد چند؟
همین (دیروز)
كه این گزارش
نوشته میشود ،نرخ فروش دالر در بازار
غیررسمی ارز  25هزار و  700تومان و
قیمت خرید دالر نیز با اختالف ۱۰۰۰
تومانی نسبت به قیمت فروش 24 ،هزار
و  700تومان است .پس از رسیدن نرخ
دالر به كانالهای باالتر از  30هزار تومان
و همزمان با اعالم نتایج اولیه انتخابات
امریكا ،رویكرد خوشبینانهای در بازار ارز
به وجود آمد و قیمتها ریزش كرد ،اما
با وجود افت قیمت دالر تا كانال 24
هزار تومان ،بار دیگر و با فروكش كردن
هیجانات اولیه ،نرخ دالر به كانالهای
باالتر صعود كرد و حاال یك ماه است
در كانال  25هزار تومان مانده و گاهی

به واسطه اخبار ضد و نقیض سیاسی و
دیپلماسی ،با نوساناتی همراه است .با این
حال ،به واسطه «چسبندگی قیمت» باالیی
كه دارد؛ شرایط برای نزولی شدن نرخ دالر
فراهم نشده است.
وحید شقاقیشهری ،رییس دانشكده
اقتصاد دانشگاه خوارزمی در مورد نرخ
دالر در سال  ۱۴۰۰معتقد است :در
خوشبینانهترین حالت و بازگشاییهای
اقتصادی نرخ دالر زیر  ۲۰هزار تومان
نخواهد شد و حول این رقم در نوسان
خواهد بود .او با اشاره به وضعیت نرخ
دالر در ایران به «اعتماد» گفت :نزدیك به
۷۰درصد هزینههای تولیدی در كشور به

نرخ ارز وابسته است و یكی از آسیبهای
جدی اقتصاد ایران این است كه حجم
عظیمی از مواد اولیه ،مواد واسطهای و
قطعات ماشینآالت با نرخ ارز محاسبه
میشوند.
این اقتصاددان با بیان اینكه بهرغم
كلیه تالشها هنوز هم محاسبات همه
كاالها با نرخ دالر صورت میگیرد،
خاطرنشان كرد :آنچه در میان اذهان
عمومی به رسمیت شناخته میشود
قیمت دالر است و زمانی كه ارزبری و
هزینههای تولیدی افزایش یا كاهش پیدا
میكند روی قیمت داراییها و كاال و
خدمات نیز تاثیر مستقیم میگذارد.

 در سال  ۱۴۰۰چه عواملی بر نرخ
دالر اثرگذارند؟
رییس دانشكده اقتصاد دانشگاه
خوارزمی با بیان اینكه نرخگذاری دالر برای
سال  ۱۴۰۰تابع چندین عامل است كه
اگر رخ دهد قیمت دالر هم افت خواهد
كرد ،تصریح كرد :موضوعاتی از قبیل
میزان بدهیهای خارجی ،شكاف تورم
داخل و خارج از كشور ،ناترازی ارزی،
كسریهای تجاری غیرنفتی ،میزان قاچاق
كاال و میزان واردات از مبادی غیررسمی،
انتظارات تورمی و نااطمینانی از وضعیت
اقتصادی پیش رو ،افزایش صادرات نفت
و درآمدهای ارزی از این بخش از جمله

جـوشـکاری

خردهکاری ،نصب درب توری،
تعمیرات درب و پنجره

۰۹۱۳۸۴۵۹۱۳۳

اتحاد

مواردی هستند كه
در شرایط تحریمی
كشور قیمت دالر
و سایر ارزها را
مشخص میكند.
شقاقیشهری با
اشاره به منابع بلوكه
شده ایران در سایر
افزود:
كشورها
براساس برآوردهای
دولت بخشی از
منابع ارزی ایران
كه در كشورهای
ژاپن و كرهجنوبی
قرار دارد و حدود
 ۲۰میلیارد دالر
پیشبینی میشود
آزاد خواهد شد
كه همین موضوع
میتواند روی قیمت
ارز تاثیرگذار باشد.
این اقتصاددان
همچنین به موضوع
صادرات نفت اشاره
كرد و گفت :ابتدا
دولت در الیحه
بودجه سال  ۱۴۰۰كه
به مجلس ارایه شد ،سقف رقم صادرات
نفت را  ۲/۳میلیون بشكه در روز محاسبه
كرد كه البته محمدباقر نوبخت ،رییس
سازمان برنامه و بودجه در توضیحاتی آن
را حداكثر فروش عنوان و رقم حداقلی را
یك میلیون بشكه در روز اعالم كرد اما
قیمت پیشبینیشده برای نفت در سال
 ۱۴۰۰حدود  ۴۰دالر بر بشكه است ،اما
در مورد حجم فروش نفت همچنان
تردیدهایی وجود دارد.
 دو سناریوی مهم در كاهش نرخ
دالر كدامند؟
شقاقیشهری ادامه داد :بر پایه دو
سناریوی مهم یعنی (پیشبینی رشد

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم

09132476144
09133470520

امـالک امیـرکبیـر

زمین  8قصب درب حیاط  14متری مدارک دسته اول چمران روبروی پیست توافقی

منزل 8قصب روبروی فضای سبز در بهترین موقعیت چمران 3طبقه نیم ساز با تخفیف
ملک تجاری  3طرف خیابان ابوریحان سند اوقافی  1200متر پروانه تجاری مسکونی توافقی
زمین  10قصب درب حیاط فاز  3فخرآباد  340میلیون
 10قطعه زمین به طور یکجا کاربری شده در حال ابالغ ابتدای نصرت آباد هر قطعه  190میلیون

صادرات نفت در سال آینده و آزادسازی
بخشی از منابع بلوكه شده ایران) قیمت
دالر در سال آینده روندی كاهشی خواهد
داشت و در محدوده  ۲۰هزار تومان
خواهد بود.
رییس دانشكده اقتصاد دانشگاه
خوارزمی درخصوص نرخ تسعیر ارز در
سال  ۱۴۰۰نیز خاطرنشان كرد :قیمت ۱۱
هزار و  ۵۰۰تومانی كه رییسجمهور هم
به آن اشاره كرده در مورد نرخ تسعیر
ارز بوده كه در اثر تغییرات نرخ ارز ،ب ه
وسیله سیستم حسابداری كشف و بررسی
میشود و معموال نرخ ارز نیمایی به نرخ
دالر در بازار آزاد نزدیكتر است.
شقاقیشهری پیشبینی كرد در صورتی
كه حجم بیشتری از منابع بلوكه شده ایران
آزاد شود قیمت ارز ممكن است به حوالی
 ۲۰هزار تومان هم برسد اما بعید به نظر
میرسد این نرخ  ۱۱هزار تومان شود.
براساس پیشبینیها اگر هر بشكه نفت
به قیمت  ۴۰دالر به فروش برسد ،درآمدی
بیش از  ۱۹۹هزار میلیارد تومان از طریق
فروش  ۲/۳میلیون بشكه نفت در روز
طی سال  ۱۴۰۰حاصل خواهد شد .رساندن
نرخ ارز به  11هزار تومان به معنای كاهش
بیش از 57درصدی نرخ ارز است .بازگشت
به نرخ ارز  11هزار تومانی بدون هیچگونه
اصالحات ساختاری و اصالح سیاستهای
پولی ،مالی و تجاری به معنای بازگشت
به مسیر غلط قبلی است .مسیری كه
اقتصاد كشور را با تزریق درآمدهای نفتی
به سمت تشویق واردات بیشتر و تضعیف
تولید ملی پیش میبرد .در اقتصاد ایران
كه همین االن تورمهای باالی 40درصد را
تجربه میكند و رشد نقدینگی هر ماه در آن
یك ركورد جدید به ثبت میرساند؛ حفظ
«ارزش پول ملی» و رساندن نرخ دالر به
 11هزار تومان« ،رویا»ی بزرگی است كه
چشمانداز كوتاهمدت و حتی میانمدتی از
تحقق آن به چشم نمیخورد.
* روزنامه اعتماد

ضایـعات و
آهـنآالت

ضایعات و آهن دست
دوم و غیره شما را با

بهترین قیمت خریداریم

09133456403

09132797295

09132456684

قالـی محـلی سیرجان
دسـت دوم
شما را خریـداریـم
09917665969

زمین  14قصب  2نبش بر بلوار با موقعیت تجاری عالی شهرک سمنگان  2میلیارد
منزل  12قصب درب ساختمان نوساز تکمیل کلید نخورده شهرک صدف  3/600یا
معاوضه با منزل گرانتر در شهر

منزل  11قصب درب ساختمان  3واحدی خیابان امیرکبیر مولوی  4/200م

منزل  16قصب درب حیاط بازسازی شده خیابان کالنتری  5/600یا معاوضه با منزل
ارزانتر یا  10قصبی در محدوده N1

تجاری  5قصبی  3طبقه حوالی چهارراه شهربابک  6میلیارد
منزل  18قصبی دوبلکس نوساز خیابان ابومسلم  10میلیارد

منزل  18قصب تریبلکس نوساز سردار جنگل  11میلیون یا معاوضه با زمین یا ملک ارزانتر

زمین  24قصب دو نبش جنوبی  9/5میلیارد
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 %تخفیف

محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
بدون تعطیلی

شبانه روزی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن

09923963619 - 09132799667-09217593889 - 42205360

کلینیک درمان بیماریهای اعصاب و روان
اعتیاد ،خـدمات روانشنــاسی و مشـاوره

دکتـر بـهراد ضیـاءقزوینـی
متخصص اعصاب و روان از تهران

آدرس :چهارراه تختی -تختی  -6جنب آگاهی شب
4-10
تلفن42209165 - 42209795 :

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

آدرس :انتــهای بـلوار فاطمیه
جنب شرکت لنـگر بار
09136473880
42252330
09139473880
سلطانی(قدیم)

با مجوز رسمی
و بیمه معتبر

شب

محمود سلطانی

مفقودی
کارت هوشمند بنز کمپرسی دهچرخ به شماره
 2853941و پالک  797ع  14ایران  68تیپ
 LK 2624/40و شماره پرونده  112342030مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

سلطانی

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تجاری
صنعتی و غیره

با بیمه معتبر
باالی  15سال

حمل

انهر
وزی ،ب

اثـاثیه

با کادری مجرب

منـزل

دون ت
عطیلی

ب

ا30
 %تخفیف

انتهای بلوار فاطمیه جنب
قطعهشویی

42252330

09136342007
سلطانی(قدیم)

با یک بار امتحان مشرتی دامئی ما خواهید شد

