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گزارش میدانی «ابتکار» نگرانی مردم از افزایش قیمت دالر را مورد بررسی قرار داد

به همراه گزارش هایی درباره تالش مجلس برای کنترل نرخ ارز و تبعات سیاسی بی ثباتی قیمت دالر

طرح :محمد طحانی

جنجال دالر درشهر

صفحه های  5 ،2و 10

والیتی در جمع خبرنگاران:

یادداشت
به كجا چنين شتابان؟ تومن از دالر پرسيد

.

علیآهنگر

يكشنبه  ١٩فروردين  ٩٧به عنوان روز پر التهاب ارز و دالر در تاريخ اقتصاد ايران
ثبت خواهد شد .روزى كه دالر مرز دهشتناك پنج هزار و هشتصد تومان را درنورديد
و به دامنه اضطراب شش هزار تومان نزديك شد .سكه از يك ميليون و نهصد هزار
تومان گذشت و در عين حال شاخص هاى بورس در بازار سهام افت لحظه به
لحظهاى را شاهد بود.
افزايش شديد و ناگهانى نرخ دالر در حالى رقم مى خورد كه قيمت آن يك سال
پيش ،يعنى در روزهاى نخست فروردين  ٩٦بيشتر از  ٣٨٠٠تومان نبود .اين رقم
هر چند كه در بهمن ماه سال گذشته روزهاى پر نوسان و نگران كننده اى را پشت
سر گذاشت و به قيمت  ٤٩٠٠تومان رسيده بود ،ولى با سياست گذارى موقت بانك
مركزى سرانجام با سال  ٩٦در كانال  ٤٨٠٠تومان خدا حافظى كرد.
روزهاى تعطيل و گشت و گذار و ديدهبوسىهاى عيد با گوشه چشم هاى گرانى
ارز هم بيگانه نبود .ميهمانها پس از عيد مباركى و احوالپرسىهاى معمول خبر
از عبور دالر از پنج هزار و ده تومان مىدادند .بزرگترها مىگفتند خدا بخير كند.
تعطيالت دامنهدار  ٩٧سرانجام به پايان رسيد و جادهها از قفل ترافيكى و جنگلها
و درختان از هجوم وحشتناك شكسته شدنها و آتشسوزى نفس تازهاى كشيدند
كه حملهكنندگان به بازار ارز و سكه چنان بردند صبر از دل كه تركان خوان يغما را.
اما چرا؟! چرا و به چه دليل دالر ،يورو و سكه فقط در طول يك يا دو روز آغازين
كارى در سال جديد به ناگاه سرسامآورترين گردنههاى گرانى را طى کردند؟! دانش
اقتصاد حكم مىكند كه ريشههاى گرانى ارز را در داليل اقتصادى جست و جو كنيم.
اقتصاد مىگويد كه ارز هم نوعى كاال است و قانون ساده عرضه و تقاضا نرخ آن را
تعيينمىكند.
در چنين بايستهاى بايد ببينیم در روند عرضه دالر چه اتفاق ناگوارى رخ داده
است كه تقاضا و در نتيجه قيمت به حد مشقت رسيده است .مىدانيم كه عمده
منبع تامين دالر در كشور ما وابسته به توليد و فروش نفت است .در ماههاى اخير
هيچ اتفاق بدى براى توليد و فروش نفت و در نتيجه ارزآورى آن نيفتاده است.
آرامش دلنشينى را براى
بعالوه ،قيمت جهانى نفت در كانال هفتاد دالر روزهاى
ِ
همه كشورهاى توليد كننده نفت رقم زده است .اميدبخش تر آن كه هيچ تهديدى
هم براى بازار جهانى و نيز ملى و كشورى عرضه نفت و قيمت آن در آينده وجود
ندارد .پس گرانى مشقت بار دالر در بازار تهران به هيچ روى داليل اقتصادى نمى
تواند داشته باشد.
اگر چنين است پس داليل گرانى موحش ارز را بايد در بازار سياست و علتهاى
روانى پىجويى کنیم .در علتهاى سياسى ،همه چيز به ترامپ و  ١٢ماه مى يا ٢٢
ارديبهشت برمىگردد ٣3 .روز ديگر تا تعيين تكليف برجام توسط رئيسجمهورى
پيشبينىناپذير مانده است .همچنان كه جهش قيمت دالر را هيچ دليل عقلى و
اقتصادى پشتيبانى نمىكند ،خروج آمريكا از برجام نيز با هيچ گزاره معقول سياسى
و انديشمندانه حمايت نمىشود .ولى نكته اين است كه رئيسجمهورى خارج از
گزارههاى عقل سياسى بر بزرگترين قدرت اقتصادى و نظامى جهان حاكم شده است.
در چنين شرايطى ،روحها و روانها بيش و پيش از هر چيزى آزرده مى شود.
امنيت روانى به مخاطره مىافتد و اقتصاد آسيبپذير مىشود .موجودىهاى پولى
و سرمايهاى به گونههاى امنيت دارى مانند دالر تبديل مىشود و سرمايهها از بازار
نااطمينانى داخلى به بازارهاى داراى امنيت خارج از كشور مهاجرت مىكند .بنا براين،
راه چاره و عالج در چنين شرايطى طبيعتا نه راهحلهاى اقتصادى و تزريق ارز به بازار،
كه بازگرداندن امنيت روانى و اعتماد به آينده كشور در سپهر ديپلماسى جهانى است.
*روزنامه نگار

آمریکا از برجام خارج شود ،ایران بر اساس مصلحت خود عمل میکند
مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل با بیان اینکه
«جمهوری اسالمی ایران پایبند به برجام است» ،گفت :ایران
با توجه به اقتداری که در تصمیمگیریهای بینالمللی و
منطقهای دارد هر نوع گزینهای که به مصلحت ملی باشد را در
صورت خروج آمریکا از برجام انتخاب میکند.
به گزارش ایسنا ،علیاکبر والیتی پس از دیدار با اساتید اندیشکده
والدای روسیه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اظهارات
اخیر نیکی هیلی در مورد خروج آمریکا از برجام و اینکه ایران تمایل
دارد با کشورهای اروپایی ارتباط خود را حفظ کند ،اظهار کرد :ایشان
آنچه که مدنظر خودش و مجموعه حاکم بر آمریکا بوده را خواسته
به ما نسبت دهد در حالیکه جمهوری اسالمی ایران پایبند به برجام
است ،تا به حال هم عمل کرده اما اگر آمریکاییها بخواهند برجام را
ترک کنند و یا هر موضوعی خالف آنچه که در برجام امضا شده،
بخواهد توسط هر کشوری مستقیم یا غیرمستقیم صورت گیرد
دستهای ایران باز است برای اینکه انتخاب خودش را داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد :همه گزینهها روی میز است .اینطور نیست
که ناچار باشیم به یک راهحل فکر کنیم و خودمان را در بنبست
بگذاریم .در عملکرد صحنه بینالمللی و منطقهای هم کمتر کشوری
پیدا میشود که با استقالل و اتکا به نفت مانند ایران عمل کرده باشد.
در آینده هم همینطور خواهد بود و با توجه به اقتداری که جمهوری
اسالمی ایران در تصمیمگیریهای بینالمللی و منطقهای دارد هر نوع
گزینهای که به مصلحت ملی باشد ،انتخاب میکنیم.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل همچنین در پاسخ به
سوال دیگری در خصوص تبادالت ارزی بین ایران و روسیه با توجه به
وضعیت قیمت دالر ،گفت :این موضوعی است که توسط اقتصاددانان
و متخصصین پولی و بانکی باید بحث شود اما با یک ارزیابی کلی
میتوان به این نتیجه رسید که یکی از راههای نجات کشورها در رابطه
با مسائل اقتصادی و پولی این است که پول ملی خود را تقویت کنند.
وی تصریح کرد :راجع به این مساله با هیات والدای روسیه هم
صحبت کردیم .نظرشان بر این بود که هر چه بیشتر روابط اقتصادی
ایران و روسیه با پولهای ملی روبل ـ ریال انجام شود که نیاز ما به دالر
کمتر باشد در واقع هر چه نیازمان برای انجام مبادالت به ارز خارجی
کمتر باشد آسیبپذیری هم کمتر خواهد بود.
وی افزود :میدانیم که در مجموعه بریکس که عبارتند از کشورهای
روسیه ،چین ،هند ،آفریقای جنوبی و برزیل ،بخشی از مبادالتشان با
پول ملی انجام میشود .حتی میتوان اعتبارهای متقابل در کشورها
ایجاد کرد و بر اساس این اعتبارها اجناس را مورد مبادله قرار داد و
از طریق اعتبارات و ارتباطات بین بانکهای دو کشور تسویه حساب
نهایی انجام شود.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل با تاکید بر اینکه
«رابطه ایران و روسیه هر روز شکوفاتر میشود» ،گفت :این شکل
رابطه بر اساس احترام متقابل ،حقوق برابر و همکاری نزدیک و
صمیمانه میتوان گفت در دوره جدید بیسابقه است .ایران و روسیه
هر دو به عنوان کشورهای مستقل با هم همکاری میکنند بدون

اینکه اجازه دخالت در امور یکدیگر را دهند.
وی ادامه داد :اگر حضوری در صحنههای بینالمللی و منطقهای هم
وجود دارد بر اساس همکاری مشترک است .سوریه تجربه خوبی بود
با وجود عدم شناختی که وجود داشت اما عملکرد دو طرف عالمانه و
مدبرانه بوده و این همکاریها میتواند در حوزه آسیای مرکزی ،کل
آسیا و قفقاز هم تسری یابد.
وی همچنین با اشاره به گفتوگوهایی که با اساتید اندیشکده
والدای روسیه داشت ،اظهار کرد :مالقات ارزشمند و سازندهای انجام
شد .گروه والدای که یکی از مهمترین گروههای مطالعاتی روسیه
است از زمان تاسیس خود از سال  2004به خوبی رشد کرده و در
این جلسه هم متخصصین مختلفی از بخشهای گوناگون صحبت
کرد هاند.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل افزود :روابط دو کشور
باید بر اساس شناخت و اعتماد متقابل باشد و گفتوگوهایی که بین
ما انجام میشود ،میتواند هموارکننده راه روابط بین ایران و روسیه
باشد و تا به حال مسئولین جمهوری اسالمی ایران هم بیان کردهاند
که ما در یک مسیر روابط راهبردی هستیم.
وی ادامه داد :همکاریهای ایران و روسیه در سوریه ،مجموعه
همکاریهای راهبردی بود و امیدواریم در آینده در مسائل مربوط
به خزر ،قفقاز ،آسیای مرکزی ،افغانستان و شانگهای هم گامهایی را
برداریم البته مقرر شد این دیدارها با فواصل نزدیکتری ادامه یابد.
وی خاطرنشان کرد :بدون تردید ایران و روسیه با توجه به اهمیت

در حفظ امنیت منطقه و تالشهای بینالمللی در صحنه منطقه و
بینالملل تاثیرگذار هستند .امیدواریم این همکاریها توسعه یابد.
والیتی در پایان با بیان اینکه «روابط ایران و روسیه رو به پیشرفت
است» ،گفت :ایران و روسیه میتوانند از طریق ترانزیت هم کاالهایی
را به آسیای شرقی و جنوبی و بالعکس برسانند و منافع مشترکی را از
این طریق داشته باشند .البته آمریکاییها و متحدشان باید بدانند که
منطقه به دست مردمش روی آرامش را میبیند.

خبر
صالحی تشریح کرد

ماجرای تبدیل فردو به زمین فوتبال چه بود؟
رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد که اگر غربی ها از برجام خارج شوند،
 ۴روزه به غنی سازی  ۲۰درصد باز می گردیم.
علیاکبر صالحی در گفتوگو با خانه ملت؛ با اشاره به فرا رسیدن روز ملی فناوری هستهای،
از رونمایی از  83اثر در حوزه هستهای خبر داد و گفت :بخش عمدهای از این آثار توسط
صداوسیما به نمایش گذاشته میشود .رئیس سازمان انرژی اتمی درخصوص بازگشت
پذیری ایران در صورت خروج آمریکا از برجام گفت :در طول مذاکرات هستهای زمانی
که مذاکرات انجام میشد ،همواره این موضوع را مدنظر داشتیم که اگر آمریکاییها خلف
وعده کردند و قرار بر بازگشتپذیری باشد ،تمهیدات الزم را بیاندیشیم .وی با بیان اینکه
اگر دستور از سوی مسئوالن ارشد نظام ابالغ شود مبنی بر اینکه به  20درصد غنیسازی
بازگردیم ،در عرض  4روز این کار صورت خواهد گرفت ،ادامه داد :این موضوع پیام زیادی
دارد و مباحثی چون فردو 20 ،درصد و زمان کوتاه  4روز برای بازگشت به  20درصد
پیامهای مختلفی برای آمریکاییها دارد .صالحی با اشاره به اینکه برخی در افکار عمومی جا
انداختهاند که فردو تبدیل به زمین بسکتبال و فوتبال شده است ،یادآور شد :ممکن است
افکار عمومی از این اطالعات نادرست متاثر شوند ،اما فردویی که میتواند در عرض  4روز
غنیسازی  20درصد را آغاز کند ،یعنی هنوز زنده است .وی افزود :بازگشتپذیری ما در
سطح بسیار وسیعتر و باالتری نسبت به قبل خواهد بود که امیدواریم خروج از برجام اتفاق
نیفتد ،اما اگر این اتفاق رخ دهد ،یک چالش علمی است که حتی سفیر فرانسه در واشنگتن
به این موضوع به آمریکاییها اعتراض کرده بود که اگر ایران بخواهد بازگشتپذیری را انجام
دهد و غنیسازی در سطح باالتر و وسیعتری شروع کند ،ما باید چه کنیم؟ رئیس سازمان
انرژی اتمی تصریح کرد :غربیها میدانند که ما در چه وضعیتی قرار داریم.

