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ارزش پــول ملــی ایــران بــه پاییــن تریــن ســطح خــود در برابــر ارزهــای خارجــی
رســید و هــر دالر آمریــکا بــه قیمــت  25هــزار تومــان خریــد و فــروش شــد.
ســقوط ارزش پــول ایــران چنــد روز پــس از آن رخ داد کــه شــورای حــکام
آژانــس بیــن املللــی انــرژی اتــی قطعنامــه ای در  ۱۹ژوئــن  ۲۰۲۰تصویــب کــرد و
در آن خواســتار همــکاری کامــل تهــران بــا ایــن آژانــس شــد و همچنیــن از ایــران
خواســت بــه آژانــس اجــازه دسرتســی بــه ســایت هــای هســته ای مشــکوک را
بدهــد.
پرزیدنــت حســن روحــاین و عبــد الناصــر همتــی رییــس کل بانــک مرکــزی هــر دو
اظهــار داشــتن�د کــه ایــن افــت «موقــت» خواهــد بــود و «تعــادل بایــد بــه بــازار
ارز بازگردد».
در ایــن گــزارش مــوارد زیــر مــورد حبــث قــرار خواهــد گرفــت :نوســانات در
بــازار ارز ایــران بــا توجــه بــه شــرایط بیــن املللــی و اقتصــادی ،پیامدهــای کاهــش
ارزش پــول ایــران بــرای دولــت و مــردم ،و همچنیــن گزینــه هــای محتمــل بــرای
دولــت ایــران در مقابلــه بــا حبــران کنــوین.
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یــک – بــاال رفــن ارزش دالر آمریــکا در برابــر تومــان ایــران و تــاش هــای
مأیوســانه ایــران بــرای پشــتیباین از پــول ملــی خــود
در آوریــل  ،۲۰۱۸یعنــی یــک مــاه پیــش از خــروج آمریــکا از توافق هســته ای ،دالر
آمریــکا کمــر از  ۵۰۰۰تومــان در بــازار آزاد خریــد و فــروش یم شــد .کــی پــس از
خــروج آمریــکا از توافــق هســته ای و اعمــال مجــدد حتریــم هــا علیــه ایــران ،پــول
ملــی ایــران بــه ســرعت ســقوط کــرد .در اوایــل ژوئیــه  ،۲۰۲۰هــر دالر آمریــکا بــه
 ۲۱هــزار تومــان رســید .در مقایســه بــا آوریــل  ،۲۰۱۸ارزش تومــان در برابــر دالر
 ۳۲۰درصــد و در مقایســه بــا ســال  ،۲۰۱۲ایــن میــزان  ۶۰۰درصــد کاهــش داشــته
است.
در حــال حاضــر نــرخ ارز آزاد پنــج برابــر بیشــر از نــرخ رســی آن اســت .در نــرخ
رســی کــه از ســوی دولــت تعییــن شــده اســت قیمــت هــر دالر  ۴۲۰۰تومــان
اســت کــه بــرای وارد کــردن اقــام اساســی مانن ـ�د غــذا و دارو مــورد اســتفاده
قــرار یم گیــرد.
در نتیجــه ،حبــران کنــوین ارز مشــکالت و رجن بیشــری بــرای دولــت و مــردم ایــران
در بــر خواهد داشــت.
نمودار یک :نرخ مبادله دالر با تومان در بازار آزاد ()۲۰۲۰-۲۰۱۳

منبعBonbast.com :

در  ۲۸ژوئیــه  ،۲۰۱۸قیمــت یــک دالر بــرای خنســتین بــار بــه  ۱۰هــزار تومــان
رســید .نــرخ مبــادالت تــا  ۲۶ســپت�امرب همــان ســال همچنــان بــاال رفــت و قیمــت
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هــر دالر بــه  ۱۹هــزار تومــان رســید.
بــرای حمایــت از پــول ملــی کشــور ،دولــت ایــران و ســپاه پاســداران میلیــون هــا
دالر بــه بــازار ارز تزریــق کردنــد و بــه ایــن ترتیــب نــرخ مبادلــه تومــان بــا دالر بــه
کمــر از  ۱۰هــزار تومــان کاهــش پیــدا کــرد .بــه احتمــال زیــاد ســناریو کاهــش
ارزش پــول ملــی همچنــان تکــرار خواهــد شــد و نــرخ مبادلــه تومــان بــا دالر بــاز
هــم تــزل خواهــد یافــت .دولــت ایــران ممکــن اســت در روزهــا یــا هفتــه هــای
آینــده بــه طــور موقــت دالر در بــازار تزریــق کنــد تــا هــم نــرخ ارز و هــم اســتیصال
مــردم را کاهــش دهــد.
اگرچــه رییــس کل بانــک مرکــزی ایــران عبدالناصــر همتــی ســقوط ارزش پول
ملــی را «موقــت» یم خوانــد ،امــا ایــن توصیــف دقیقــی نیســت .در دســامرب
 ،۲۰۱۹وقتــی کــه قیمــت نــرخ مبادلــه تومــان بــا دالر بــه  ۱۳هــزار تومــان رســید،
همتــی ســخنان مشــابهی گفــت ،امــا حــرف هــای او درســت از آب در نیامــد
زیــرا او بــه وعــده خــودش عمــل نکــرد.
حتــی اگــر بانــک مرکــزی بــا کمــک بازیگــران کلیــدی مانن ـ�د ســپاه پاســداران
تصمیــم بگیــرد تــا مانن ـ�د دفعــات قبــل ،میلیــون هــا دالر بــه بــازار ارز تزریــق
کنــد ،آنهــا بــا دو مانــع بــزرگ در حــل مســئله افزایــش بهــای نــرخ ارز مواجــه
هســتن�د :تقاضــای بیــش از حــد در داخــل کشــور بــرای خریــد دالر و فشــارهای
خارجــی کــه بــر اقتصــاد ایــران وارد یم شــود .در نتیجــه ،دولــت ایران کــه بودجه
اش بــه شــدت حتــت فشــار اســت و بــا دالر  ۴۲۰۰تومــاىن کاالهــای اساســی را
مانن ـ�د غــذا و دارو وارد یم کنــد ،مجبــور خواهــد بــود تــا میــزان پشــتیباین خــود
را کاهــش دهــد.
دو – فشارهای اقتصادی و عوامل رواین
کاهــش بســیار شــدیدی کــه اخیــرا در ارزش تومــان رخ داد تاثیــری رواین بــر
ایــراین هــا خواهــد داشــت .از آجنــا کــه ایــراین هــا اعتمــاد خــود را بــه پــول ملــی
از دســت داده انــد ،بســیاری از آنهــا از پــس انــداز خــود بــه صــورت ارز خارجــی
نگهــداری یم کننــ�د.
دولــت ایــران یم کوشــد تــا بــا جلــب پــس انــداز مــردم بــه بــازار بــورس ،پــول
نقــدی را کــه در دســت مــردم اســت کاهــش دهــد و بــه ایــن ترتیــب نــرخ بــاالی
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تــورم را کنــرل کنــد .بــرای حتقــق ایــن امــر دولــت بــه قشــرهاى کــم درآمــد
فرصــت خریــد ســهام عدالــت را داد تــا آنهــا از ایــن طریــق بتواننــ�د ســهام
شــرکت هــای دولتــی را بــا قیمــت کــم خریــداری کننــ�د .هــدف ایــن اقــدام
دولــت کاهــش میــزان خریــد دالر آمریــکا اســت و همیــن موجــب شــد تــا طــی
ســه هفتــه گذشــته بــازار بــورس واکنــش مثبــت نشــان دهــد.
بــا ایــن همــه ،ســرمایه گــذاران کوچــک و بــزرگ ایــراین همچنــان از دالر و یــورو
بــه جــای تومــان اســتفاده یم کننــ�د و همیــن موجــب افزایــش تقاضــا بــرای
ایــن دو ارز طــی دوره نوســان بــازار ارز شــده اســت .ایــراین هــا بــه نوســانات
اقتصــادی طــی حبــران شــكل گرفتــه ميــان ایــن کشــور و قــدرت هــا و ســازمان
هــای جهــاین عــادت کــرده انــد .بــه همیــن دلیــل ،پــس از هشــدار آژانــس بیــن
املللــی انــرژی اتــی بــه ایــران ،آنهــا هجــوم آوردنــد تــا پــس اندازهــای ریالــی خــود
را جهــت خریــد ارزهــای خارجــی از بانــک هــا خــارج کنن ـ�د.
از دالیــل دیگــر ســقوط ســریع پــول ملــی ایــران یم تــوان بــه حتریــم هــای
اقتصــادی طــی دو ســال گذشــته علیــه ایــران و همچنیــن تاثیــر اقتصــادی
شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور نــام بــرد .ایــن دو عامــل بــر کاهــش درآمــد ارزی
ایــران حاصــل از صــادرات گاز و نفــت و همچنیــن بــر درآمــد حاصــل از جتــارت
غیــر نفتــی بــا کشــورهای همســایه و درآمــد ناشــی از توریســم تاثیــر داشــته
اســت.
معــاون اول رییــس جمهــور اســحاق جهانگیــری اذعــان داشــته کــه درآمدهــا
نفتــی کشــور از  ۱۰۰میلیــارد دالر در ســال  ۲۰۱۱بــه  ۸میلیــارد دالر در ســال
گذشــته ســقوط کــرده اســت.
هفتــه نامــه «اکونومیســت» انگلســتان پیــش بینــی یم کنــد کــه ایــران در
ســال  ۲۰۲۰بــا حــدود  ۷میلیــارد دالر کســری جتــاری ،نــرخ بــاالی بیــکاری و تــورم
و بــا حــدود  ۹درصــد کمبــود بودجــه روبــرو خواهــد شــد .بن�ابــر برآوردهــای
صنــدوق بیــن املللــی پــول ،ذخایــر ارزی ایــران بــه حــدود  ۷۰میلیــارد دالر تــزل
خواهــد یافــت.
سه – گزینه های ایران برای کاهش فشار اقتصادی
تهــران ســعی کــرده اســت تــا از کاهــش بهــای پــول ملــی و فشــارهای شــدید
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مــردیم جلوگیــری کنــد – کاری کــه بــا توجــه بــه حتریــم هــای آمریــکا علیــه
ایــران و تاثیــر پانــدیم ویــروس کرونــا ،امــری بســیار دشــوار اســت.
دولــت ایــران نــی توانــد تاثیــرات ایــن حبــران اقتصــادی را از بیــن بــرد ،بلکــه یم
توانــد تــا بــا اقدامــات زیــر آن را کاهــش دهــد:
الف – جستجو برای منابع مالی جدید و دریافت مطالبات پرداخت نشده
یکــی از نمونــه هــای مطالبــات پرداخــت نشــده ،پــول نفــت و بدهــی هایــی
اســت کــه از تــرس آمریــکا بــه ایــران پرداخــت نشــده انــد .بن�ابــر گفتــه دولــت
ایــران ،بدهــی هــای نفتــی بــه ایــران از حــدود  ۱۰۰تــا  ۱۳۰میلیــارد دالر اســت
کــه  ۹میلیــارد دالر آن بدهــی کــره جنــویب بــه ایــران اســت .در مــاه ژوئــن تهــران
از ســئول خواســت تــا درآمدهــای صــادرات نفــت را آزاد کنــد ،کــرده جنــویب
تصمیــم گرفــت از حتریــم هــای ایــاالت متحــده متابعــت کنــد و همیــن امــر
باعــث ایجــاد اختــاف بیــن دو کشــور شــد.
بــا ایــن همــه ،دولــت ایــران موفــق شــد صادرکننــ�دگان را وادار کنــد تــا
درآمدهــای ارزی خــود را بــه پــول ملــی تب�دیــل کننــ�د و تهدیــد کــرد کــه نــام
متخلفــان را در رســانه هــا اعــام خواهــد کــرد ،و بــه واردکننــ�دگان نیــز ارز
خارجــی خنواهــد داد.
دولــت ایــران همچنیــن بــه طــرح قدیــی ســهام عدالــت رو آورد کــه در ســال
 ۲۰۰۶مطــرح شــده بــود .بــرای پــر کــردن جیــب خالــی حکومــت ،دولــت ایــران
قصــد دارد ســهام  ۴۹شــرکت دولتــی را بــه قیمــت مناســب در بــازار بــورس بــه
شــهروندان بفروشــد .ارزش کل ایــن شــرکت هــا  ۳۶۹.۵هــزار میلیــارد تومــان
(حــدود  ۸۸میلیــارد دالر بــا نــرخ ارز دولتــی) ختمیــن زده شــده اســت.
ب – استفاده از عراق به عنوان کریدور برای واردات کاال
تهــران قصــد دارد تــا حتریــم ایــاالت متحــده بویــژه در زمینــه نفــت را دور بزنــد.
در نتیجــه ممکــن اســت ایــران قصــد داشــته باشــد تــا کاالهــای ایــراین را بــا مهــر
«ســاخت عــراق» صــادر کنــد؛ در عــوض مبلغــی بــه عــراق بــردازد یــا مبلغــی را
از بدهــی پرداخــت نشــده عــراق بــه ایــران – حــدود هشــت میلیــارد دالر بابــت
واردات گاز و بــرق از ایــران طــی دو ســال گذشــته – ببخشــد.
هــدف تهــران ایــن اســت کــه بــه میــزان  ۴۱میلیــارد دالر کاالهــای غیرنفتــی تــا
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پایــان ســال صــادر کنــد ،و مبلغــی برابــر آن بــرای واردات هدفمنــد کاال در نظــر
گرفتــه شــده اســت تــا بــه ایــن ترتیــب تقاضــای داخلــی بــرای دالر را کاهــش
دهــد .بــه احتمــال زیــاد بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی کنــوین و گســرش
ویــروس کرونــا ،ایــران بــه ایــن هــدف دســت خنواهــد یافــت ،مگــر اینکــه
کشــور همســایه  ،عــراق ،بــه میــزان قابــل توجهــی بــه ایــران کمــک کنــد .بــه
همیــن دلیــل ،در  ۱۷ژوئــن عبدالناصــر همتــی رییــس بانــک مرکــزی ایــران بــه
عــراق رفــت و بــا خنســت وزیــر عــراق مصطفــی کاظــی دیــدار کــرد و او نیــز بــر
حمایــت کشــورش از ایــران تاکیــد کــرد.
ج – تسليم در برابر امر واقع و حساب باز کردن روی تاب آورى ايراىن ها
ایــن کار مســتلزم آن اســت کــه تهــران پیامدهــای اقتصــادی منفــی ســقوط
ارزش پــول ملــی را حداقــل تــا چنــد مــاه آینــده کــه انتخابــات آمریــکا برگــزار
یم شــود حتمــل کنــد تــا بتوانــد سیاســت هــای خارجــی کنــوین خــود و همچنیــن
برنامــه هــای خــود را در خــارج از کشــور – كــه ايــران را در تقابــل بــا جامعــه بیــن
املللــی قــرار داده اســت -دنب ـ�ال کنــد .ایــن اســراتژی در اظهــارات رییــس کل
بانــک مرکــزی ایــران قابــل مشــاهده اســت .او در یــک مصاحبــه تلویزیــوین
عصــر دوشــنب�ه ۲۲ ،ژوئــن  ۲۰۲۰گفــت« :آچنــه کــه در بــازار ارز اتفــاق یم
افتــد کوتــاه مــدت اســت و مــا سیاســت پولــی خــود را بــه دلیــل ایــن شــوک
هــای موقــت عــوض خنواهیــم کــرد ».افــت ارزش پــول ملــی در ایــران نتیجــه
مســتقیم سیاســت هــای ایــن کشــور اســت :از نظــر جمهــوری اســایم،
مــردم بایــد ایــن سیاســت هــا را حتمــل کنن ـ�د تــا حکومــت بتوانــد آرمــان هــای
ایدئولوژیــک و اهــداف خــود را در سیاســت خارجــی حتقــق خبشــد.
عــاوه بــر حبــران افــت ارزش پــول ملــی ،ایــراین هــا بایــد هزینــه هــای اقتصــادی
چشــمگیر دیگــری را نیــز برپدازنــد:
الــف – هزینــه بــاالی مــواد خــام و کاالهــای واردایت واســطه ای کــه در تولیــد
مــورد اســتفاده قــرار یم گیرنــد.
ب – نرخ تورم باال و افزایش قیمت کاالهای واردایت.
ج – کاهش قدرت خرید ایراین ها و به خصوص فقرا و طبقه متوسط.
د -عمیق تر شدن شكاف طبقایت.
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ه – گــراین مســکن و طــا در یپ افزایــش تقاضــا از ســوی ســرمایه گــذاران در
ایــن دو بــازار .آمــار رســی حکایــت از افزایــش  ۳۰تــا  ۵۰درصــد اجــاره مســکن
در مــاه ژوئــن نســبت بــه ســال گذشــته دارد ،حــال آنکــه نــرخ تــورم کاالهــای
اساســی بــه  ۶۰درصــد رســیده اســت.
نتیجه گیری
از نظــر تاریــی ،ارزش تومــان بــه کمرتیــن حــد خــود در برابــر دالر آمریــکا کاهــش
یافتــه اســت و قیمــت هــر دالر بــه  25هــزار تومــان رســید .امــا ارزش پــول ایــران
ممکــن اســت بــا دخالــت دولــت جهــت حمایــت از پــول ملــی ،آرام کــردن افــکار
ی کــی بــاال بــرود .امــا
عمــویم و بــه نمایــش گذاشــن پیــروزی هــای پوشــال 
اگــر شــرایط بــد اقتصــادی و اختالفــات ایــران بــا جامعــه بیــن املللــی ادامــه
یابــد پــول ملــی ایــران بــه احتمــال زیــاد بــاز هــم تــزل پیــدا خواهــد کــرد.
در ژوئیــه  ،۲۰۱۸نــرخ تومــان بــرای خنســتین بــار بــه  ۱۰هــزار تومــان در ازای هــر
دالر آمریــکا رســید .از ژوئیــه بــه بعــد ،پــول ملــی ایــران همچنــان کاهــش یافــت
تــا اینکــه در مــاه ژوئــن  2020بــه پاییــن تــر حــد خــود رســید و بــر مشــکالت طبقه
متوســط و پاییــن جامعــه افــزود .دولــت ایــران بــه دنبـ�ال راهــی خواهــد بــود تــا
بــا حداقــل ضــرر از ایــن حبــران مالــی عبــور کنــد .گزینــه هــای موجــود بــرای
ایــران عبارتنــ�د از :فــروش شــرکت هــای دولتــی حتــت طــرح ســهام عدالــت،
اســتفاده از عــراق بــه عنــوان یــک کانــال امــن ،و حســاب بــاز کــردن روی تــاب
آوری مــردم و چشــم دوخــن بــه نتیجــه انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا
کــه قــرار اســت در نوامــر  ۲۰۲۰برگــزار شــود.
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