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بانک و بیمه

تعیین نرخ ارز در گرو روند مذاکرات

فریب افزایش قیمت ارز را نخورید
رویا رئیسی

نرخ دالر در ایران وابستگی شدید به مسائل سیاسی داشته و دارد و اخبار مذاکرات نیز همیشه
مهمترین خبر سیاس�ی موثر بر بازار ارز بودهاس�ت .با توجه به وجود انگیزههای کافی برای هر
دوطرف ،دستیابی به یک توافق متحمل است و حتی رسانههای خارجی نیز از احتمال دستیابی
به توافق در نیمه نخست سال  ۲۰۲۲میالدی سخن میگویند .اکونومیست نیز در آخرین گزارش
خ�ود پیشبین�ی کرده این توافق به جای اواخر س�ال  ۲۰۲۱در اوایل  ۲۰۲۲انجام ش�ود .نرخ ارز
همواره تحتتاثیر مس�ائل سیاسی در نوسان اس�ت .مدیرکل آژانس در وین بعد از آغاز نشست
شورای حکام آژانس در جمع خبرنگاران تاکید کرد؛ مذاکرات با مقامهای ایرانی سازنده ،درست
و حرفهای بود .این نظر مثبت ،نرخ ارز را با روند کاهش�ی همراه و بس�یاری از کارشناس�ان را بر
ادامه این روند امیدوار کرد .اما گروسی بعد از بازگشت از تهران ،سفر خود به تهران را بی نتیجه
ارزیابی کرد .این اظهارات منجر به افزایش قیمت ارز شد و دالر تا باالی  29هزار تومان باال رفت.
با این همه ،نرخ ارز در نخستین معامالت روز شنبه در کانال  28هزار و  600تومان رقم خورد.
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عکس :آیدا فریدی

سیگنالهای مثبت برای کاهش نرخ ارز
نخستین سیگنال اظهارات کاماال هریس ،معاون جو
بایدن درباره بازگشت امریکا به برجام بود.
او در س��خنرانی خ��ود اعالم کرد ،تمایل واش��نگتن
ب��رای بازگش��ت به برجام روش��ن اس��ت .او گفته بود:

« ما بهدنبال بازگشت مجدد و منتظر مذاکرات هستیم
و امیدواریم این مذاکرات پرثمر باش��د .در این راستا ما
در کنار متحدانمان قرار داریم».
س��رگئی الوروف ،وزی��ر امور خارجه روس��یه هم با

اظهارات��ش درباره لغو تحریمهای ضدایرانی ،س��یگنال
مهم دیگری به بازار ارز ایران داد.
الوروف گفته بود« :ما در مذاکرات وین درباره توافق
برنامه هس��تهای ایران در  ۲۹نوامبر ،خواس��تار اجرای

پیشبینی نرخ دالر بعد از مذاکرات
سیدکمال س�یدعلی ،معاون اسبق ارزی
بانک مرکزی :اگر مذاکرات در  ۲تا  ۳ماه آینده
به نتیجه برس��د ،بازار ارز و تورم روند کاهشی در
پیش خواهند گرفت .با برداشتن تحریمها و اجازه
فروش نفت ،میتوانیم بیش از  ۲میلیون بش��که
نفت بفروش��یم .همچنین با برق��راری مبادالت
بانکی منابع خارج از کش��ور سریعتر برمیگردد.
مس��ائل کش��تیرانی و س��ایر موضوعات کش��ور
برط��رف میش��ود .حدود  ۲۰درص��د بر تجارت
م��ا تأثیر میگ��ذارد و قیمته��ا ارزانتر خواهد
ش��د .از س��ویی ،صادرات هم  ۲۰درصد گرانتر
خواهد شد .در حالحاضر آسیب هزینههای نقل
و انتق��االت ارزی را میدهیم .این کاهش هزینه
تأثیر مثبت بر نرخ تمامش��ده کاال خواهد داشت
و کاالها ارزان خواهد ش��د .همچنین چشمانداز
مثبتی برای اقتصاد ایجاد میش��ود و مردم از این
فشار و سختی معیشت خارج میشوند .در صورت
تحقق این ش��رایط به سرعت انتظارات تورمی از
بازار خارج خواهد ش��د .در گام نخس��ت افرادی
که ارز خریداری کردهاند ،فروشنده خواهند بود؛
بنابراین عرضه ارز در داخل کش��ور زیاد شده و از
آنجا که کاهش نرخ دالر وابس��ته به میزان عرضه
ارز به بازار است حدود  ۲۰تا  ۲۱هزار تومان رقم

تغییر جهت بازار ارز

قاب��ل پیشبینی برای
هر دالر خواهد بود.
در ادام��ه ای��ن روند،
کاهش نرخ دالر ارزش
پ��ول مل��ی را تقوی��ت
خواهد کرد .در حقیقت کاهش نرخ ارز بس��تگی
به روابط بینالمللی ما با همس��ایهها ،کشورهای
منطقه ،کش��ورهای غرب��ی و اروپایی دارد .اگر به
لحاظ اقتصادی مشکلی با کشورها نداشته باشیم،
ش��اهد تقویت پول ملی خواهیم بود .در صورتی
که توافق با عزت و احترامی شکل بگیرد و روابط
بینالملل ما ادامه داشته باشد ،وضعیت اقتصادی
در چارچوب ش��عارهای دولت جدید محقق و در
نهایت هم سختی معیشت کم خواهد شد.
باید مس��ئوالن توجه داشته باشند ،همانگونه
که در زمان افزایش نرخ ارز ش��اهد گرانی کاالها
هس��تیم ،در زمان کاهش نرخ ارز نیز باید ش��اهد
ارزانی کاالها باش��یم .اگر منابع ارزی باال داش��ته
باش��یم ،تأثی��ر مثبت بر کاهش نرخ را مش��اهده
خواهیم کرد .بهتر اس��ت نرخ بهینه را مالک قرار
داده و ب��ا واردات مواد اولیه تولید داخلی را رونق
دهیم .قیمتهای مناس��ب هم��راه با رقابت باید
شکل بگیرد.

علیرضا ش�امخی ،کارشناس اقتصاد :نشست برجام برای آغاز
مذاک��رات به زودی میش��ود که میتواند نقط��ه عطفی برای کاهش
نرخ ارز در بازار به شمار رود .از سوی دیگر ،بازار ارز در روزهای اخیر
تحتتاثی��ر عوامل مختلفی ب��وده و پیشبینیهای متعددی از آینده
این بازار ارائه ش��ده اس��ت .چند روزی است خیابان فردوسی مملو از
جمعیت است و به هر فرد با ارائه کارت ملی  ۲۲۰۰دالر ارائه میشود.
خیلیها هم هنوز برای سرمایهگذاری در این بازار تصمیم نگرفتهاند و
منتظر نتیجه تصمیمهای سیاسی هستند.
ع�لاوه بر این موارد ،ارائه الیحه بودجه  ۱۴۰۱و خبرهایی مبنی بر
آزادی دارایی بلوکهش��ده ایران از دیگر شاخصهای تاثیرگذار بر نرخ
ارز در روزهای اخیر بهش��مار میرود که البته مس��ئله برجام و آغاز
مذاکرات وین از همه موارد مهمتر و تاثیرگذارتر اس��ت .به این موارد
باید سیاستهای دولت سیزدهم در حوزه ارز ،پیشبینی میزان خلق
نقدینگ��ی را نی��ز اضاف��ه کنیم .با نگاه کالنتر به ب��ازار ارز این روزها
درمییابی��م بح��ث بودجه و خبر آزادس��ازی  ۳و نیم میلیارد دالر در
ن طور برنامهریزی شده بود که
بازار ارز چندان اثرگذار نبود .شاید ای 
با اس��تفاده از این خبر بازار را کنترل ش��ود اما در عمل بازار ارز به این
اخبار واکنش مثبت نش��ان نداد .یکی از سیاس��تهای دولت جدید
در ح��وزه ارز ،حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی اس��ت ک��ه البته هنوز درباره
آن تصمیمگیری نهایی نش��ده اس��ت .حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی فشار
بر منابع ارزی دولت را کم میکند و دست دولت را برای کنترل بازار
باز میگذارد .باید دید چه اتفاقی میافتد و نتیجه مشخص نیست.
ام��ا موض��وع اهمیت اثر مذاک��رات وین بر ن��رخ ارز و بهویژه دالر

خبرهای موثر بر کاهش نرخ دالر
مهش�ید داداشزاده ،کارش�ناس بازاره�ای مالی :ب��رای پیشبینی نرخ
دالر عوام��ل مهم سیاس��ی دخیل هس��تند .هر تغییری در رون��د مذاکرات ،نرخ
دالر را دس��تخوش تغییرات مهمی خواهد کرد .قدرت حفظ نرخ ارز در س��طوح
پایینتر چه بهعنوان سطح حمایتی و چه بهعنوان سطح مقاومتی مستلزم بهبود
سیاستهای رونق صادرات با کیفیت و افزایش فروش نفت خواهد بود .همینطور
در راس��تای این رویدادها باید تصمیماتی اتخاذ ش��ود که از بروز بیماری هلندی
نیز جلوگیری کند تا دوباره باعث رشد تورم نشود .با توجه به خبرهای تاثیرگذار
بر بازار ارز ،آزادسازی پولهای بلوکه شده و نگاهی به گذشته در  ۱۰سال اخیر،
درمییابیم تحریمهای بینالمللی بیش��ترین تاثیر را بر نرخ ارز و اقتصادکش��ور
داش��ته اس��ت؛ بنابراین رفع این محدودیتها نیز میتواند بیش��ترین تاثیر را بر
کاه��ش ن��رخ ارز بگذارد .در این س��الها ،قطع مبادالت مالی و پولی در س��طح

کامل توافق هس��تهای ایران و لغو تحریمها علیه تهران
خواهیم شد».
حاال نوبت به س��یگنال س��وم و تاریخ از س��رگیری
مذاکرات وین رسیده است.

ج��دای از تمام عوامل یادش��ده اس��ت .در
عم��ل جهتگی��ری اصلی بازار زیر س��ایه
مذاکرات برجام خواهد بود .در نهایت اخبار
منتشرش��ده از این نشس��ت جهت بازار را
تعیین میکند .هنوز همه منتظر هس��تند
و به نظر میرس��د فعاالن بازار ،در ابهام به س��ر میبرند اما آنچه بیش
از همه مطرح اس��ت احتمال کاهش نرخ ارز اس��ت .هرچند ش��روع
مذاکرات در چند هفته گذش��ته هیچ سیگنال مثبت و منفی به بازار
ارز ن��داد و در نهای��ت امکان ارائه پیشبینی ق��وی را از تحلیلگران و
فع��االن ب��ازار گرفت .با توجه به موارد یادش��ده باید دقت کرد که در
نهای��ت دو عامل اصلی ن��رخ ارز در بازار را تعیین میکند؛ یکی عامل
میزان نقدینگی موجود در کش��ور بوده و دیگری میزان ذخیره ارزی
است .واقعیت این است که نقدینگی به طرز نگرانکنندهای در حال
رش��د اس��ت و این موضوع ،اثر آزادس��ازی منابع ارزی کش��ور را نیز
مح��دود میکن��د .از لحاظ تکنیکال نیز نرخ ارز در س��قف یک کانال
مانده و سایر قیمتها ،مماس با آن در نوسان است .از اینرو ضروری
اس��ت تا عالوه بر تحلیل قیمتی ،به تحلیل زمانی نیز توجه کرد .این
روزها که آغاز نشس��ت برجامی است تاریخ مهمی برای جهتگیری
نرخ دالر بهشمار میرود.
و در نهایت اینکه نرخ ارز تابع دو عامل کلیدی است ،مانند هر کاالی
دیگری .یک عامل ،عرضه دالر و دیگری ،تقاضای دالر اس��ت .عرضه
دالر در حالحاضر تابع مذاکرات برجام است .از سوی دیگر ،تقاضای
ارز در ایران در شرایط فعلی به هسته سخت خود رسیده است.

اخبار مذاکرات
هستهای
همیشه
مهمترین خبر
سیاسی موثر بر
نرخ ارز در بازار
بودهاست

سخن پایانی

بینالملل عدمدسترسی به درآمدهای حاصل از فروش
نفت و کاهش بسیار زیاد صادرات نفت و سایر صنایع از
عوامل مهم تأثیرگذار بر اقتصاد ایران بودهاند.
به عالوه اینکه تحریمها و مش��کل نقل و انتقال پول
مان��ع ورود کام��ل دالرهای حاص��ل از صادرات کاال به
کش��ور ش��ده که با روند مثبت مذاکرات این منابع ارزی نیز به کشور بازمیگردد.
درباره حجم مبلغ پولهای بلوکه ش��ده ای��ران ابهاماتی وجود دارد اما عمده این
مبالغ در کره جنوبی ،چین و عراق است .در صورت آزادسازی دالرهای بلوکه شده
عرضه پول از س��وی بانک مرکزی کاهش یافته ،کاهش کس��ری بودجه و کاهش
عرضه اوراق دولتی میسرش��ده و در نهایت با کاهش س��رعت رشد تورم و ریزش
نرخ دالر رو به رو خواهیم شد.

ت  ۱۳۹۷همزمان با خروج امریکا از برجام ،شاهد اوجگیری نرخ دالر
از اردیبهش�� 
در بازار بودیم و دولت جدید در شعارهای انتخاباتیاش چندین برنامه ارائه داده بود.
این برنامهها ادامه داش��ت تا در مهر امس��ال دولت ابراهیم رئیسی دو تصمیم جدید
برای بازار ارز گرفت .ابراهیم رئیسی ،رئیسجمهوری ایران خواستار برخورد با دالالن
فضای مجازی ش��د و از س��ویی وزیر اقتصاد نیز دستور کاهش نرخ ارز را داد .رئیسی
علت اصلی نوس��ان نرخ دالر را حضور دالالن در فضای مجازی دانس��ت و از س��ویی
هم بسیاری از کارشناسها معتقدند ،برنامه وزیر اقتصاد نوعی کنترل دستوری بازار
اس��ت .با این همه ،نتیجه پیش��برد مذاکرات و سیاستهای دولت از قبیل سیاست
قیمتگذاریهای دستوری نخستین فاکتورهای تاثیرگذار بر بازار ارز بوده و سریعتر
در نرخ دالر منعکس میشوند .بنابراین توصیه جدی آن است که سرمایهگذاران خرد
فریب افزایش قیمتها را نخورند و باید منتظر کاهش نرخ ارز بود.

باجه خبر
 استعالم آنالین اصالت گواهیهای تمکن مالی
در راس��تای توس��عه خدمات الکترونیک و با هدف پیشگیری
از هرگونه سوءاس��تفاده احتمالی از گواهینامههای صادرشده از
سوی ش��عب بانکها ،تمامی مراکز دریافتکننده گواهی تمکن
مالی برای حساب مشتریان بانک سرمایه میتوانند با مراجعه به
صفحه اصلی وبسایت این بانک و با استفاده از منوی «خدمات
ارزی» و لین��ک ایجادش��ده در ای��ن زمینه با عنوان «اس��تعالم
اصال��ت گواهی تمک��ن مالی» یا با وارد کردن نش��انی اینترنتی
 https: //igcf.sbank.irدر مرورگر خود ،نس��بت به اس��تعالم
برخط اصالت گواهیهای تمکن مالی صادرش��ده از س��وی بانک
س��رمایه اقدام کنند .به گزارش روابطعمومی بانک سرمایه ،پس
از ورود به س��امانه یادشده الزم است کد رهگیری مشخصشده
در باالی گواهی در کادر مربوطه وارد شود تا پس از کلیک روی

عبارت «استعالم» ،تصویر گواهی حساب صادرشده برای حصول
اطمینان از اصالت آن به نمایش درآید.
 تشکیل کمیته عالی فناوریاطالعات در پستبانک
کمیته عالی فناوریاطالعات در پس��تبانک ایران تش��کیل و
ش��یوهنامه مربوطه برای اجرا ابالغ شد .به گزارش روابطعمومی
پس��تبانک ایران ،براس��اس اعالم معاونت سازمان و برنامهریزی
پستبانک ایران و با هدف ارائه چارچوب مناسب در راستای ایجاد
بستر امن و کاهش ریسکهای مترتب در حوزه فناوریاطالعات،
کمیته عالی فناوریاطالعات در این بانک تش��کیل ش��د .نظارت
ب��ر فرآینده��ا و منافع فناوریاطالعات از منظ��ر توجیه اقتصاد،
کارآی��ی و اثربخش��ی ،نظ��ارت بر فرآیند مدیریت ریس��کهای
فناوریاطالع��ات ،نظارت بر حس��ن اج��رای تمامی فرآیندهای
امنیت اطالعات و تدوین برنامه کالن آموزش��ی و پژوهش��ی در

راستای توسعه فناوری اطالعات با رویکردهای تخصصی از دیگر
وظایف و مسئولیتهای کمیته یادشده است.
 استقرار چرخه بهرهوری در بیمه مرکزی
نخس��تین جلس��ه از سلس��له جلس��ات پنل خبرگی استقرار
چرخ��ه بهرهوری در بیمه مرکزی برگزار ش��د .ب��ه گزارش اداره
کل روابطعمومی و امور بینالملل بیمه مرکزی ،در این جلس��ه
با اشاره به مراحل دهگانه در دستورالعملهای قانونی و مقرراتی
ابالغی ،اعالم ش��د با توجه به تغییر رویکرد استقرار بهرهوری در
نهادها بهصورت مسئلهمحوری ،تعریف دقیق مسائلی که منجر به
کاهش بهرهوری در سازمان میشوند از اهمیت فراوانی برخوردار
اس��ت که در نهایت با اس��تفاده از مدلها و الگوهای علمی و با
همکاری اعضای پنل اس��تخراج خواهد ش��د .براس��اس قوانین،
مق��ررات و الزامات برنام��های ،فرآیندهای مرتبط با بهرهوری در

همه سازمانها و نهادها باید تعریف و تبیین شود.
 وام ازدواج بانک مهر ایران
مدیرعامل بانک مهر ایران از پرداخت وام ازدواج ازس��وی این
بانک خبر داد و گفت :از ابتدای سال جاری تا پایان آبان  ۲۱هزار
و  ۶۸۴نفر از بانک مهر ایران وام ازدواج دریافت کردهاند.
به گزارش روابطعمومی بانک مهر ایران ،مرتضی اکبری افزود:
ارزش تسهیالت پرداختشده بانک مهر ایران در حوزه ازدواج تا
این برهه از سال جاری به  ۱۸هزار و  ۴۳۲میلیارد ریال میرسد.
اکبری در همین زمینه افزود :بانک مهر ایران در سال  ۱۳۹۹نیز
 ۲۴هزار  ۶۸۰مورد وام ازدواج به ارزش بیش از  ۱۲هزار و ۸۲۶
میلی��ارد ریال پرداخت کرده بود .وی اب��راز امیدواری کرد بانک
مهر ایران توانس��ته باش��د نقش خود در تسهیل ازدواج جوانان را
بهخوبی ایفا کند.

جعفر قادری ,عضو کمیسیون برنامه
بودجه و محاسبات مجلس شورای

رفتهرفت��ه به ارس��ال الیحه بودجه س��ال
 ۱۴۰۱به مجلس ش��ورای اس�لامی نزدیک
میشویم.
هنوز جزئیات زیادی از این الیحه رسانهای
نش��ده و قرار است نخس��تین بودجه دولت
رئیس��ی رش��د اقتصادی  ۸درصد را تامین و
کسری بودجه را کم کند.
هر س��ال دولتها مدعی اصالح س��اختار
بودجه میش��وند اما تا به امروز اصالح جدی
را ش��اهد نبودیم و نرخ دالری که در بودجه
هر س��ال مش��خص میش��ود ،خیلی واقعی
نیست.
در صورت��ی ک��ه دول��ت بودجه هم��راه با
کس��ری زیاد را به مجل��س ارائه کند ،نتیجه
آن افزای��ش نرخ ارز خواهد بود .به این دلیل
که ب��ه تورم دام��ن زده میش��ود .درمقابل
اگر بودجه متوازنی داش��ته باش��یم و میزان
اس��تقراض دولت از مردم کاهش پیدا کند،
شرایط متفاوت خواهد بود.
باید توجه داش��ته باش��یم اگر منابع ارزی
در پروژههای مولد مصرف ش��ود میتواند با
ارزآوری بیشتر تاثیر مثبت بر کنترل نرخ ارز
در بازار داش��ته باشد .به عالوه اینکه ،تعیین
ن��رخ ارز در بودجههای س��نواتی از اهمیت
باالیی برخوردار است.
نرخ��ی ک��ه ب��رای ارز در بودج��ه مطرح
میشود ،بهصورت معمول یک برآورد است و
نرخ دقیقی برای ارز بهش��مار نمیرود و فقط
یک عدد محاسباتی است.
در فرآین��د اختص��اص بودج��ه و تعیی��ن
دخلوخرج دولت ،ارز بهدس��تآمده به ریال
تبدیل میش��ود .در نتیج��ه از نگاهی دیگر
میت��وان گفت نرخ تعیینش��ده برای ارز در
الیحه بودجه ،موضوع خیلی خاصی نیست و
بازار ارز نیز مانند سایر بازارها تابعی از عرضه
و تقاضاست.
ب��ا کنترل عرض��ه و تقاض��ای ارز در بازار
میتوان تا ح��د زیادی ن��رخ ارز را در طول
س��ال تعیین و کنترل کرد .این امکان وجود
دارد ک��ه نرخ ارز در بودج��ه عددی پایینتر
از ن��رخ واقع��ی درنظر گرفته ش��ود اما روند
عرضه و تقاضا در ب��ازار نرخ باالتری را برای
ارز تعیی��ن کند .البته عکس این موضوع هم
صدق میکند.
ممک��ن اس��ت بودجه به ن��رخ ارز باالتری
بسته ش��ود اما در دولت دس��تورالعملهای
ارزی متفاوتی وجود داش��ته باش��د .بهعالوه
اینکه همواره برای واردات یکس��ری از اقالم
مانن��د نهادههای دامی یا گن��دم نیاز به ارز
نیمای��ی داریم و اگر این ارز حذف ش��ود ،با
مش��کالت زی��ادی روبهرو خواهیم ش��د .در
نتیجه در بودجه س��ال  ۱۴۰۱نیز برای اقالم
ذکرش��ده نبای��د اختص��اص ارز آزاد در نظر
گرفته شود.
با این همه تعیین نرخ ارز در لوایح بودجه
بهدلیل تاثیرگذاری بر محاس��به درآمدهای
حاص��ل از فروش نفت اهمی��ت باالیی دارد.
به ع�لاوه اینکه اقتصاد ای��ران با وجود تمام
تالشها برای خروج از اقتصاد نفتی هنوز هم
عمال وابسته به دالرهای نفتی است.
ب��ه همی��ن دلی��ل ه��م رون��د مذاکرات
تاثیرگذارتری��ن عام��ل برای نرخ ارز اس��ت
و اگر امی��دی به حل موضوع��ات بینالملل
و دس��تیابی به توافق وجود داش��ته باش��د،
بهطورقط��ع تاثیر مثبت ب��ر کاهش نرخ ارز
خواهد داش��ت .به طبع تنشها و مش��کالت
بین ایران و کشورهای غربی نیز تأثیر منفی
بر نرخ ارز میگذارد.
در نهایت اینکه در روزهایی بهسر میبریم
ک��ه عوامل زیادی بر ن��رخ ارز و بهویژه دالر
تاثیرگ��ذار هس��تند .عواملی مانن��د بودجه،
مذاک��رات برج��ام و آزادس��ازی پوله��ای
بلوکهشده و موارد دیگر.
از س��ویی در روزه��ای ابتدای��ی دول��ت
سیزدهم هستیم و فضای اقتصادی کشور در
ابهام بهسر میبرد.
در کن��ار این عوام��ل ،بهصورت کلی بحث
نرخ ت��ورم ،نرخ به��ره ،نرخ به��ره ،مبادالت
خارجی ،ثبات سیاس��ی و عملکرد اقتصادی،
رک��ود اقتص��ادی و ...ب��ر ن��رخ ارز در ایران
تأثیرگذار است.
بهص��ورت کلی ،نتیج��ه مذاک��رات تأثیر
مثبت��ی بر نرخ دالر خواهد داش��ت و اگر در
کوتاهمدت نشس��تهای برجام��ی به نتیجه
برسد ،کاهش نرخ دالر شیب تندی در پیش
خواهد گرفت.

یادداشت

پیشبینی
اکونومیست
از لغو
تحریمهای نفتی

واحد اطالعات اکونومیست ( )EIUدر گزارشی که ویژه ایران منتشر کرده
به وضعیت سیاست و اقتصاد کشورمان پرداخته و آینده ایران تا سال ۲۰۲۶
می�لادی را پیشبینی کرده اس��ت .به گزارش تجارتنی��وز ،واحد اطالعات
اکونومیست چشمانداز متغیرهای اقتصادی را تا  ۵سال آینده بهروز کرد که
بر این اس��اس در پایان س��ال  ،۲۰۲۶نرخ ریال در برابر هر دالر به ۲۹۷۷۸۰
خواهد رسید ،همچنین در نیمه نخست سال آینده میالدی به احتمال زیاد
تحریمهای نفتی برداش��ته میش��ود و یک توافق حاصل خواهد شد .از نگاه

تحلیلگران ،در نیمه نخست سال آینده میالدی به احتمال زیاد تحریمهای
نفتی برداش��ته میشود و یک توافق حاصل خواهد شد .این توافق ،زمینه را
برای افزایش رشد اقتصادی تا محدوده  ۹درصد و کاهش نرخ تورم در سطح
 ۲۳درصد در سال آینده را فراهم خواهد کرد.
واحد اطالعات اکونومیس��ت انتظار دارد امریکا در نیمه نخس��ت ۲۰۲۲
برخ��ی از تحریمه��ای نفتی را بردارد ،رویدادی که موجب حمایت از رش��د
اقتصادی ایران خواهد ش��د .در این گزارش تاکید ش��ده که ایران نس��بت به

دیگر کش��ورهای تولیدکننده نفت منطق��ه ،از اقتصاد متنوعتری برخوردار
اس��ت ام��ا در عین حال هنوز نف��ت و گاز ،عمده درآمده��ای بخش مالی و
خارجی آن را تش��کیل میدهد .این درحالی اس��ت که تحریمهای امریکا،
فعالیتهای اقتصادی ایران (و بهویژه صادرات نفت) را محدود کرده است .بنا
به پیشبینی این واحد ،ایران حمایت کوتاهمدت خود از خانوارهای کمدرآمد
را افزایش خواهد داد و همزمان در آس��تانه افزایش صادرات هیدروکربنها،
ظرفیتهای تولید نفت و گاز خود را نیز افزایش خواهد داد.

عوامل موثر
بر شیب تند
کاهش نرخ ارز

