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ــر ارزهــای خارجــی  ارزش پــول ملــی ایــران بــه پاییــن تریــن ســطح خــود در براب
رســید و هــر دالر آمریــکا بــه قیمــت 25 هــزار تومــان خریــد و فــروش شــد. 
آن رخ داد کــه شــورای حــکام  از  پــس  ایــران چنــد روز  پــول  ارزش  ســقوط 
آژانــس بیــن املللــی انــرژی اتــی قطعنامــه ای در ۱۹ ژوئــن 2۰2۰ تصویــب 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 

ــد.  بده
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 

بازگردد«.  ارز 
ــانات در  ــت: نوس ــد گرف ــرار خواه ــث ق ــورد حب ــر م ــوارد زی ــزارش م ــن گ در ای
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 2۰۱۸، یعنــی یــک مــاه پیــش از خــروج آمریــکا از توافق هســته ای، دالر 
آمریــکا کمــرت از 5۰۰۰ تومــان 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 2۰2۰، هــر دالر آمریــکا بــه 
2۱ هــزار تومــان رســید. در مقایســه بــا آوریــل 2۰۱۸، ارزش تومــان در برابــر دالر 
۳2۰ درصــد و در مقایســه بــا ســال 2۰۱2، ایــن میــزان ۶۰۰ درصــد کاهــش داشــته 

 . ست ا
در حــال حاضــر نــرخ ارز آزاد پنــج برابــر بیشــرت از نــرخ رســی آن اســت. در نــرخ 
ــان  ــر دالر ۴2۰۰ توم ــت ه ــت قیم ــده اس ــن ش ــت تعیی ــوی دول ــه از س ــی ک رس
ــتفاده  ــورد اس ــذا و دارو م ــ�د غ ــی مانن ــام اساس ــردن اق ــرای وارد ک ــه ب ــت ک اس

قــرار یم گیــرد. 
در نتیجــه، حبــران کنــوین ارز مشــکات و رجن بیشــرتی بــرای دولــت و مــردم ایــران 

در بــر خواهد داشــت.
نمودار یک: نرخ مبادله دالر با تومان در بازار آزاد )۲۰۲۰-۲۰۱۳(

Bonbast.com :منبع
در 2۸ ژوئیــه 2۰۱۸، قیمــت یــک دالر بــرای خنســتین بــار بــه ۱۰ هــزار تومــان 
رســید. نــرخ مبــادالت تــا 2۶ ســپت�امرب همــان ســال همچنــان بــاال رفــت و قیمــت 
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هــر دالر بــه ۱۹ هــزار 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 
ــش  ــناریو کاه ــاد س ــال زی ــه احتم ــرد. ب ــدا ک ــش پی ــان کاه ــزار توم ــرت از ۱۰ ه کم
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 
2۰۱۹، وقتــی کــه قیمــت نــرخ مبادلــه تومــان بــا دالر بــه ۱۳ هــزار تومــان رســید، 
ــد  ــت از آب در نیام ــای او درس ــرف ه ــا ح ــت، ام ــابهی گف ــخنان مش ــی س همت

زیــرا او بــه وعــده خــودش عمــل نکــرد. 
حتــی اگــر بانــک مرکــزی بــا کمــک بازیگــران کلیــدی ماننــ�د ســپاه پاســداران 
ــق  ــازار ارز تزری ــه ب ــا دالر ب ــون ه ــل، میلی ــات قب ــ�د دفع ــا مانن ــرد ت ــم بگی تصمی
ــه  ــرخ ارز مواج ــای ن ــش به ــئله افزای ــل مس ــزرگ در ح ــع ب ــا دو مان ــا ب ــد، آنه کن
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 
ــا دالر ۴2۰۰ تومــاین کاالهــای اساســی را  اش بــه شــدت حتــت فشــار اســت و ب
ماننــ�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 

ــ�د.  ــداری یم کنن نگه
ــول  ــورس، پ ــازار ب ــه ب ــردم ب ــداز م ــس ان ــب پ ــا جل ــا ب ــد ت ــران یم کوش ــت ای دول
نقــدی را کــه در دســت مــردم اســت کاهــش دهــد و بــه ایــن ترتیــب نــرخ بــاالی 
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تــورم را کنــرتل 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 

ــد.  ــان ده ــت نش ــش مثب ــورس واکن ــازار ب ــته ب ــه گذش ــه هفت س
بــا ایــن همــه، ســرمایه گــذاران کوچــک و بــزرگ ایــراین همچنــان از دالر و یــورو 
ــرای  ــا ب ــش تقاض ــب افزای ــن موج ــ�د و همی ــتفاده یم کنن ــان اس ــای توم ــه ج ب
ــانات  ــه نوس ــا ب ــراین ه ــت. ای ــده اس ــازار ارز ش ــان ب ــی دوره نوس ــن دو ارز ط ای
اقتصــادی طــی حبــران شــكل گرفتــه ميــان ایــن کشــور و قــدرت هــا و ســازمان 
ــه همیــن دلیــل، پــس از هشــدار آژانــس بیــن  ــد. ب هــای جهــاین عــادت کــرده ان
املللــی انــرژی اتــی بــه ایــران، آنهــا هجــوم آوردنــد تــا پــس اندازهــای ریالــی خــود 

را جهــت خریــد ارزهــای خارجــی از بانــک هــا خــارج کننــ�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 
ــته  ــر داش ــم تاثی ــی از توریس ــد ناش ــایه و درآم ــورهای همس ــا کش ــی ب ــر نفت غی

ــت.  اس
ــا  ــه درآمده ــته ک ــان داش ــری اذع ــحاق جهانگی ــور اس ــس جمه ــاون اول ریی مع
نفتــی کشــور از ۱۰۰ میلیــارد دالر در ســال 2۰۱۱ بــه ۸ میلیــارد دالر در ســال 

ــت.    ــرده اس ــقوط ک ــته س گذش
ــران در  ــه ای ــد ک ــی یم کن ــش بین ــتان پی ــت« انگلس ــه »اکونومیس ــه نام هفت
ســال 2۰2۰ بــا حــدود ۷ میلیــارد دالر کســری جتــاری، نــرخ بــاالی بیــکاری و تــورم 
و بــا حــدود ۹ درصــد کمبــود بودجــه روبــرو خواهــد شــد. بن�ابــر برآوردهــای 
صنــدوق بیــن املللــی پــول، ذخایــر ارزی ایــران بــه حــدود ۷۰ میلیــارد دالر تــزل 

ــت.  ــد یاف خواه
سه – گزینه های ایران برای کاهش فشار اقتصادی

ــدید  ــارهای ش ــی و فش ــول مل ــای پ ــش به ــا از کاه ــت ت ــرده اس ــعی ک ــران س ته
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ــه  ــکا علی ــای آمری ــم ه ــه حتری ــه ب ــا توج ــه ب ــد – کاری ک ــری کن ــردیم جلوگی م
ــت.  ــوار اس ــیار دش ــری بس ــا، ام ــروس کرون ــدیم وی ــر پان ــران و تاثی ای

دولــت ایــران نــی توانــد تاثیــرات ایــن حبــران اقتصــادی را از بیــن بــربد، 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 
ــت  ــارد دالر اس ــا ۱۳۰ میلی ــدود ۱۰۰ ت ــران از ح ــه ای ــی ب ــی هــای نفت ــران، بده ای
کــه ۹ میلیــارد دالر آن بدهــی کــره جنــویب بــه ایــران اســت. در مــاه ژوئــن تهــران 
ــویب  ــرده جن ــد، ک ــت را آزاد کن ــادرات نف ــای ص ــا درآمده ــت ت ــئول خواس از س
ــر  ــن ام ــد و همی ــت کن ــده متابع ــاالت متح ــای ای ــم ه ــت از حتری ــم گرف تصمی

ــد.  ــور ش ــن دو کش ــاف بی ــاد اخت ــث ایج باع
تــا  کنــد  وادار  را  صادرکننــ�دگان  شــد  موفــق  ایــران  دولــت  همــه،  ایــن  بــا 
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 

داد.   خنواهــد  خارجــی 
ــال  ــه در س ــت رو آورد ک ــهام عدال ــی س ــرح قدی ــه ط ــن ب ــران همچنی ــت ای دول
2۰۰۶ مطــرح شــده بــود. بــرای پــر کــردن جیــب خالــی حکومــت، دولــت ایــران 
قصــد دارد ســهام ۴۹ شــرکت دولتــی را بــه قیمــت مناســب در بــازار بــورس بــه 
شــهروندان بفروشــد. ارزش کل ایــن شــرکت هــا ۳۶۹.5 هــزار میلیــارد تومــان 

)حــدود ۸۸ میلیــارد 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 ۴۱ میلیــارد 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 
ــرتش  ــوین و گس ــادی کن ــرایط اقتص ــه ش ــه ب ــا توج ــاد ب ــال زی ــه احتم ــد. ب ده
ویــروس کرونــا، ایــران بــه ایــن هــدف دســت خنواهــد یافــت، مگــر اینکــه 
ــه  ــد. ب ــک کن ــران کم ــه ای ــی ب ــل توجه ــزان قاب ــه می ــراق، ب ــایه،  ع ــور همس کش
همیــن دلیــل، در ۱۷ ژوئــن عبدالناصــر همتــی رییــس بانــک مرکــزی ایــران بــه 
عــراق رفــت و بــا خنســت وزیــر عــراق مصطفــی کاظــی دیــدار کــرد و او نیــز بــر 

ــرد.  ــد ک ــران تاکی ــورش از ای ــت کش حمای
ج – تسليم در برابر امر واقع و حساب باز کردن روی تاب آورى ايراین ها

ــقوط  ــی س ــادی منف ــای اقتص ــران پیامده ــه ته ــت ک ــتلزم آن اس ــن کار مس ای
ــزار  ــکا برگ ــات آمری ــه انتخاب ــده ک ــاه آین ــد م ــا چن ــل ت ــی را حداق ــول مل ارزش پ
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- دنبــ�ال کنــد. ایــن اســرتاتژی در اظهــارات رییــس کل 
بانــک مرکــزی ایــران قابــل مشــاهده اســت. او در یــک مصاحبــه تلویزیــوین 
عصــر دوشــنب�ه، 22 ژوئــن 2۰2۰ گفــت: »آچنــه کــه در بــازار ارز اتفــاق یم 
ــوک  ــن ش ــل ای ــه دلی ــود را ب ــی خ ــت پول ــا سیاس ــت و م ــدت اس ــاه م ــد کوت افت
ــه  ــول ملــی در ایــران نتیج ــای موقــت عــوض خنواهیــم کــرد.« افــت ارزش پ ه
از نظــر جمهــوری اســایم،  ایــن کشــور اســت:  مســتقیم سیاســت هــای 
ــای  ــان ه ــد آرم ــت بتوان ــا حکوم ــ�د ت ــل کنن ــا را حتم ــت ه ــن سیاس ــد ای ــردم بای م

ــد.  ــق خبش ــی حتق ــت خارج ــود را در سیاس ــداف خ ــک و اه ایدئولوژی
عــاوه بــر حبــران افــت ارزش پــول ملــی، ایــراین هــا بایــد هزینــه هــای اقتصــادی 

چشــمگیر دیگــری را نیــز بردازنــد: 
ــد  ــه در تولی ــطه ای ک ــای واردایت واس ــام و کااله ــواد خ ــاالی م ــه ب ــف – هزین ال

ــد. ــرار یم گیرن ــتفاده ق ــورد اس م
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 ۳۰ تــا 5۰ درصــد اجــاره مســکن 
در مــاه ژوئــن نســبت بــه ســال گذشــته دارد، حــال آنکــه نــرخ تــورم کاالهــای 

اساســی بــه ۶۰ درصــد 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 25 هــزار تومــان رســید. امــا ارزش پــول ایــران 
ممکــن اســت بــا دخالــت دولــت جهــت حمایــت از پــول ملــی، آرام کــردن افــکار 
ــا  ــرود. ام ــاال ب ــی ب ــالی  ک ــای پوش ــروزی ه ــن پی ــش گذاش ــه نمای ــویم و ب عم
ــه  ــی ادام ــن امللل ــه بی ــا جامع ــران ب ــات ای ــادی و اختاف ــد اقتص ــرایط ب ــر ش اگ

یابــد پــول ملــی ایــران بــه احتمــال زیــاد بــاز هــم تــزل پیــدا خواهــد کــرد. 
ــار بــه ۱۰ هــزار تومــان در ازای هــر  در ژوئیــه 2۰۱۸، نــرخ تومــان بــرای خنســتین ب
دالر آمریــکا رســید. از ژوئیــه بــه بعــد، پــول ملــی ایــران همچنــان کاهــش یافــت 
تــا اینکــه در مــاه ژوئــن 2۰2۰ بــه پاییــن تــر حــد خــود رســید و بــر مشــکات طبقه 
متوســط و پاییــن جامعــه افــزود. دولــت ایــران بــه دنبــ�ال راهــی خواهــد بــود تــا 
ــرای  ــود ب ــای موج ــه ه ــد. گزین ــور کن ــی عب ــران مال ــن حب ــرر از ای ــل ض ــا حداق ب
ــت،  ــهام عدال ــرح س ــت ط ــی حت ــای دولت ــرکت ه ــروش ش ــ�د از: ف ــران عبارتن ای
اســتفاده از عــراق بــه عنــوان یــک کانــال امــن، و حســاب بــاز کــردن روی تــاب 
ــکا  ــوری آمری ــت جمه ــات ریاس ــه انتخاب ــه نتیج ــن ب ــم دوخ ــردم و چش آوری م

کــه قــرار اســت در نوامــرب 2۰2۰ برگــزار شــود.
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