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بانک و بیمه
بررسی دالیل گران شدن دالر و طال در ماجرای  اسنپبک

یادداشت

دولت و مجلس به
کمک بانکمرکزی
بشتابند

مکانیسم ماشه ارز را گران کرد؟

علی حیدری

کارشناس مسائل اقتصادی

فعاالن بازارهای داخلی تحت تاثیر سخنان رئیسجمهوری ،از روزهای پایانی شهریور منتظر
رشد شاخص بورس و ارزانتر شدن دالر ،یورو و طال بودند اما برخالف آنچه پیشبینی میشد
دالر مرز  ۲۷هزار تومان را شکس��ت ،س��که وارد کانال  ۱۳میلیون تومان ش��د و شاخص کل
ب��ازار ب��ورس تهران نیز در  2روز متوالی بیش از  ۱۰۰هزار واحد ریزش داش��ت .بس��یاری از
ناظ��ران و تحلیلگران اقتصادی معتقدند این ریزش و گرانی بهدلیل تاثیرات روانی فعالیتها و
تحریمهای یکجانبه و جدید امریکاییها است اما برخی دیگر معتقدند این اثرات بر اقتصاد ما
اساس��یتر از یک موج مقطعی است و باید بسیار جدی در پی حل این مشکالت برآییم .البته
روز سهشنبه هفته قبل دیدیم که دولت ترامپ تحریمهای جدیدی را بر شرکتها و حتی چند
دانشمند هستهای ایرانی وضع کرد اما جامعه جهانی همچنان به مخالفت خود با سیاستهای
یکجانبهگرایانه و غیرمعمول دولت ایاالت متحده امریکا ادامه داده اس��ت .این امر برای کشور
ما یک خیر مطلق محسوب میشود اما اینکه جامعه جهانی تا چه زمانی ممکن است در برابر
فشارهای دولت جمهوریخواه امریکا دوام بیاورد ،جای سوال بزرگی را ایجاد میکند.

عکس:

باتوجه به تحقق نیافتن گش��ایش اقتصادی شاهد
این هس��تیم که بازار ارز در شرایط فعلی باعث شده
تا روند افزایش��ی نرخ تورم شدت بگیرد .از طرفی هم
بازار ارز در ایران به س��مت رسیدن به یک تعادل در
ح��ال حرکت اس��ت؛ با این وج��ود میبینیم که نرخ
تورم در جامعه مدیریت نشده و همین امر نیز موجب
بروز مشکالتی در حوزه اقتصادی شده است .به بیان
دیگ��ر میتوان گفت بازار به س��مت پیشخور کردن
انتظ��ارات پیش میرود ،پس با این حس��اب احتمال
شکس��ته شدن مرز  ۳۰هزار تومانی نرخ دالر نیز دور
از ذهن نیست.
اگ��ر عملک��رد اقتص��ادی و علمی بان��ک مرکزی
(هرچند کند) نب��ود ،باتوجه به رویهای که دولت در
پی��ش دارد ،امروز ممکن بود با ن��رخ دالر باالی ۵۰
هزار تومان مواجه میشدیم .پس ناگفته پیداست که
زم��ان همراهی مجلس و دولت فرارس��یده تا هرچه
زودتر به سمت حذف قوانین پیچیده ،دستوپاگیر و
در اغلب م��وارد هیجانی اقتصادی قدم بردارند .برای
مثال اقدام بانک مرک��زی در جهت تکنرخی کردن
دالر یک��ی از اقدامات مثبت بود که باید خیلی زودتر
انجام میش��د اما بهقول معروف «ماهی را هر وقت از
آب بگیرید تازه است».
این اقدام بانک مرکزی باعث افزایش ش��فافیت در
بازار ارز میش��ود و همچنین احتمال عرضه بیش��تر
دالر و سایر ارزها را افزایش خواهد داد.
ام��ا اینک��ه تاثی��رات مثبت ای��ن اقدام��ات علمی
بان��ک مرکزی را در جامع��ه نمیبینیم دلیل دیگری
دارد .عل��ت اصل��ی این ام��ر نیز دخالت سیاس��یون
در ام��ور مدیریت��ی بان��ک مرک��زی اس��ت .در تمام
دنیا سیاس��تمداران سیاس��تهای مالی را همس��و با
سیاس��تهای پولی بانک مرک��زی میپندارند و این
یک اش��تباه بزرگ است که میتواند مشکالت زیادی
را بهوجود بیاورد.
ساکنان بهارس��تان بهجای برگزاری دورهمیهای
سیاس��ی و تبلیغاتی برای انتخابات س��ال آینده ،باید
اس��تقالل بانک مرکزی را بهرس��میت بشناس��ند یا
اگر ه��م نمیخواهند اق��دام اساس��ی در این زمینه
انجام دهند ،حداقل میتوانند دس��ت به قلم ش��ده و
در حمایت از اس��تقالل بان��ک مرکزی طوماری امضا
کنند؛ در غیر این صورت ما نخواهیم توانست در برابر
فشارهای ایاالت متحده امریکا و تحریمهای یکجانبه
دول��ت ترامپ مقاوم��ت کنیم ،چراکه ب��رای هر نوع
مقاومتی پیش از هر چی��زی به یک اتحاد و همدلی
نیازمندیم ،در حالی که متاس��فانه در شرایط کنونی
بان��ک مرکزی تنها مانده و اگ��ر حمایتهای رهبری
نبود ،بانک مرکزی هم تاکنون با معضالت جدیتری
روبهرو ش��ده بود .متاس��فانه از طرفی هم شاهد این
هستیم که بازار به سمت برخی رویکردهای سیاسی
گرای��ش یافت��ه و همین امر باعث ش��ده تحلیلهای
اقتصادی چندان دقیق نباشند.
نکت��ه دیگری که باید در نظر گرفت این اس��ت که
تحریمهای ای��االت متحده ازس��وی خزانهداری کل
امریکا هدایت میش��وند .خزانهداری این کشور یعنی
چک س��فید! چراکه هر تراکنش��ی در امریکا نیاز به
مج��وز از خزانهداری کل دارد .به همین دلیل اس��ت
که بسیاری از کش��ورها این ریسک را نمیپذیرد که
ب��دون هماهنگی با خزان��هداری امریکا وارد مبادالت
تجاری با ایران شوند.
از همی��ن رو باید توجه داش��ته باش��یم که حتی
با تغییر رئیسجمهوری این کش��ور نیز ممکن است
بالفاصله نتوانیم س��اختار تحریمها را تغییر دهیم تا
روزنهای برای تنفس سیس��تم اقتصادی کش��ورمان
گشوده شود.
اما این مش��کالت یک بع��د اجتماعی هم دارد .در
هر نقطهای از جهان اگر ارزش ارز کش��وری نس��بت
به کشور دیگری کاهش پیدا کند ،جامعه این پیام را
به دولت میدهد که ما نس��بت به وضعیت اقتصادی
نگران ،مردد و حتی بیاعتماد شدهایم .این گزاره یک
معنا بیشتر ندارد؛ کاهش ارزش پول ملی!
متاسفانه در رس��انهها شاهد این هستیم که کسی
صحب��ت از کاهش ارزش پول ملی نمیکند و همه از
گران ش��دن دالر و یورو س��خن میگویند ،در حالی
که این خودش مشکلساز است ،چراکه سیگنالهای
غلط��ی به جامع��ه داده و همین امر نیز موجب دامن
زدن ب��ه بیاعتمادی در جامعه میش��ود .جبران این
بیاعتمادیها برای دولتها و حاکمیت بسیار سخت
است .ممکن اس��ت از یک جامعه در یک سال سلب
اعتماد ش��ود اما برای رفع این تردیدها باید سالها و
حتی دههها تالش کرد.
از همین رو باید یادآور شد که الزمه داشتن اقتصاد
پویا ،شفافیت در امور مدیریتی این حوزه است .عاملی
هم ک��ه موجب شفافس��ازی در عرصههای مختلف
میش��ود آزادی رس��انهها اس��ت ،چراکه مطبوعات
بازوهای نظارتی مردم بر ارکان حاکمیت هس��تند و
مقامات باید خود را در برابر رس��انهها پاسخگو بدانند
و با صداقت شرایط امور را برای مردم بازگو کنند.

سهند اینانلو

editor@smtnews.ir

در واپس��ین روزه��ای فص��ل تابس��تان  ۱۳۹۹حس��ن روحان��ی،
رئیسجمهوری اس�لامی ایران وعده پی��روزی تاریخی ملت ایران در
براب��ر امریکاییه��ا را داد .فعاالن بازارهای مختل��ف داخلی باتوجه به
س��خنان رئیسجمهوری منتظر گشایشی در حوزههای فعالیتی خود
بودن��د و در نهایت خبر مخالفت اعضای برجام و  3کش��ور اروپایی با
اجرای مکانیسم ماشه منتشر شد.
اما حتی موفق نش��دن امریکا برای فعالس��ازی مکانیسم ماشه هم
تاثیر چندانی بر بازارهای مالی ایران نگذاشت و در روزهای پس از رای

منفی ش��ورای امنیت سازمان ملل به طرح فعالسازی مکانیسمماشه
نیز باز شاهد گرانتر شدن دالر ،یورو و طال بودیم.
دونالد ترامپ بارها دولت ایران را به فعالس��ازی مکانیس��م ماش��ه
یا س��ازکار «اس��نپبک» تهدید کرده بود ،اما آنچ��ه در روزهای اخیر
اتفاق افتاد واکنش بیس��ابقهای در عرصه بینالملل بود که براس��اس
آن  ۱۵عضو ش��ورای امنیت ،به طرح امریکاییه��ا رای مثبت ندادند
و همه اعضای این س��ازمان عمال پشت دولت ایاالت متحده امریکا را
خال��ی کردند .حتی جمهوری دومنیکن هم که در دوره قبل تنها رای

مثبت را به دولت ترامپ برای فعالس��ازی مکانیس��م ماشه داده بود،
ن بار رای ممتنع خود را به صندوق آرای ش��ورای امنیت س��ازمان
ای 
ملل متحد ریخت.
البته بس��یاری از کارشناس��ان این اتف��اق را پیشبینی میکردند و
حس��ن روحانی هم ب��ا تکیه بر همین تحلیلها ب��ود که  2هفته قبل
نوی��د یک پیروزی تاریخی را ب��ه ملت ایران داد و گفت مردم ما نباید
فراموش کنند که در برابر امریکا به یک موفقیت تاریخی و بیس��ابقه
رسیدهایم.

تا انتخابات امریکا صبر کنید!

اگر بایدن
انتخاب شود
میتوان امیدوار
بود دریچههایی
به روی اقتصاد
ما باز گردد اما
اگر ترامپ
برای دور دوم
هم انتخاب
شود داستان
تغییر میکند
و کار در دست
سیاستمداران
خواهد افتاد

علی ماجدی ،سفیر پیشین جمهوری اسالمی ایران
در آلم��ان و تحلیلگر مس��ائل اقتص��ادی در گفتوگو
ب��ا خبرن��گار
با تاکی��د بر برت��ری دالر بر یورو
در جه��ان گف��ت :فع�لا ت��ا انتخابات ای��االت متحده
امری��کا هیچ پدی��ده عجیب و تاثیرگ��ذاری نخواهیم
داش��ت .البت��ه اروپاییها تمایل به اقدام در راس��تای
گش��ایش رواب��ط دارن��د اما خ��ب میدانی��م که دالر
همچنان ارز برتر جهان اس��ت و ی��ورو هنوز نمیتواند
جای دالر امریکا را بگیرد ،از همین جهت اینس��تکس
هم بینتیج��ه ماند و درهم تنیدگی بانکی موجب این
میشود که تا بعد از انتخابات امریکا چندان تغییری در
شرایط نداشته باشیم .وی در ادامه افزود :دلیل این امر
نیز همانطور که گفته ش��د قدرت سیاسی بسیار باالی
دالر در برابر یورو است که اروپاییها هم به این موضوع
اذعان دارند و طبیعی اس��ت ک��ه اقدامات امریکاییها
تاثیرگذارت��ر از اروپ��ا خواهد بود .ای��ن تحلیلگر حوزه
اقتصاد بینالملل به
گفت :برگشت ایاالت متحده

امری��کا به برجام یا ادام��ه رویهای که دونالد
ترامپ در پیش گرفته میتواند تعیینکننده
باش��د .از طرفی هم در صورت تمایل دولت
امریکا به بازگش��ت به برجام ،مس��ئله مهم
نح��وه این برگش��ت اس��ت ،زی��را دولت ما
ایدهآلهایی برای این برگش��تپذیری دارد
و برای مثال دموکراتها نیز ش��رایط خاص
خودش��ان را دارن��د که هم��ه اینها میتوان��د تاثیرات
مس��تقیمی بر شرایط ما داش��ته باشد اما همانطور که
گفته شد فعال شاهد اتفاق خاصی نخواهیم بود .او ادامه
داد :اگر بایدن انتخاب شود و احتماال به برجام بازگردد،
میتوان امی��دوار بود که دریچههایی که در پی برجام
به روی اقتصاد ما باز ش��ده بود دوباره نور امیدی برای
فع��االن اقتصادی ایران بتاباند ،اما اگر ترامپ برای دور
دوم هم انتخاب ش��ود داس��تان تغییر میکند و کار در
دست سیاستمداران خواهد افتاد و کال معادالت تغییر
میکن��د؛ با این حال باز ه��م تاکید میکنم که باید تا

پایان سال  ۲۰۲۰صبر کنیم.

 ضعف در حوزه اقتصاد بینالملل

س��فیر سابق جمهوری اس�لامی ایران در
آلم��ان با اش��اره ب��ه ضعف دول��ت ایران در
حوزه اقتص��اد بینالملل به خبرنگار
اب��راز کرد :م��ا در حوزه اقتص��اد بینالملل
س��ادهانگارانه به مسائل نگاه کردهایم .حتی
زمانی که من در آلمان بودم هم این مشکل را داشتیم.
متاسفانه نیروهای زبده اقتصاد بینالملل نداریم .البته
االن کمی اوضاع بهتر ش��ده اما قبال اصال نیروی قوی
نداش��تیم؛ به همین دلیل هم هس��ت که در مذاکرات
سیاس��ی به موفقیته��ای زیادی دس��ت یافتهایم اما
در ح��وزه اقتصادی و مراودات بانک��ی توفیق چندانی
حاصل نش��ده و معم��وال در این زمین��ه ضعیف عمل
کردهایم.
دلیل این موضوع همانطور که گفته ش��د نداشتن
نیروی انس��انی قوی اس��ت که موجب ش��ده مسئله را

بس��یار س��اده بگیریم ،در حالی که بحث بسیار مهم و
پیچیدهای اس��ت .ماجدی در پایان ضمن سادهانگارانه
خوان��دن نگاه سیاس��تمداران ما ب��ه اقتصاد بینالملل
یادآور شد :البته همانطور که اشاره شد نیروهای جوان
و میانس��ال خوبی بهتازگی تعلی��م دیدهاند و وارد این
عرصه شدند ،اما خب تاکنون نتوانستهایم موفق باشیم.
از طرفی هم سیس��تم بانک��ی ما چندان درهمتنیدگی
تنگاتنگی با سیستم بانکداری جهان ندارد و شاید یکی
از دلیل این خأل هم همین مس��ئله اس��ت .خصوصا در
دوره 8س��اله دولتهای نهم و دهم بسیار سادهانگارانه
برخورد و سعی کردیم مشکالت و محدودیتها نادیده
گرفته ش��وند اما دیدیم که ضربات بس��یار سنگینی از
همین ناحیه بر بدنه اقتصاد کش��ور وارد شد و ما عقب
افتادی��م .البته نباید فراموش کرد که تصویب نش��دن
 FATFنیز تاثیرات مخرب زیادی بر این حوزه داشته
و باعث ش��ده محدودیتهای بس��یار بیشتری بر نظام
اقتصادی بهویژه سیستم بانکی و پولی ما وارد شود.

تاثیر مکانیسم ماشه بر افزایش قیمت دالر
مجتبی دیبا ،تحلیلگر بازارهای مالی و بازار س��رمایه
در گفتوگو با خبرنگار
ضمن اشاره به اتفاقاتی
ک��ه در س��ال  ۹۲افتاد و تاثی��رات آن اخبار بر کاهش
نرخ دالر اظهار کرد :ش��اید بهتر باش��د یک بار دیگر به
سال  ۹۲نگاه کنیم؛ زمانی که خبرهای خوبی مبنی بر
توافقات هستهای شنیده میشد و بازار هم واکنشهای
بسیار خوبی در این زمینه نشان میداد .نرخ دالر در بازه
 4هزار تومان به دولت یازدهم س��پرده شد اما با پخش
اخبار مثبت مبنی بر توافق با  ۵+۱قیمت دالر تا ۲۸۰۰
تومان نیز کاه��ش یافت که باعث ایجاد امیدواریهای
زی��ادی در بازارهای مختلف ش��ده بود ،اما متاس��فانه
دیدی��م ک��ه اتفاقات ناگوار بع��دی در عرصه بینالملل
موجب افزایش بیس��ابقه نرخ ارز ش��د .این کارشناس
بازارهای مالی در ادامه با یادآوری ریزش دوباره بورس
پس از ماجرای مکانیس��م ماش��ه گفت :در حالحاضر
دقت داش��ته باشید که در بورس در برخی موارد  ۷۰تا
 ۸۰درصد ارزش س��همها با ریزش مواجه ش��ده و نرخ
دالر هم که تا  ۲۷هزار تومان رس��یده اس��ت .مکانیسم
ماش��ه تاثیرات روانی بر این مسائل داشته ،اما من تاثیر
سیاس��تهای انقباض��ی دولت بر این موارد را بیش��تر
میدان��م؛ هرچن��د چند روز قبل آق��ای نوبخت گفتند
سیاس��تهای ما برای سال  ۱۴۰۰انبساطی خواهد بود
و حتی رئیس کل بانک مرکزی در خرداد گذشته اظهار
کرد در پایان امس��ال انتظار تورم��ی حدود  ۲۲درصد
را خواهی��م داش��ت .این بهمعنای کند ش��دن جریان

حرکت��ی پول یا همان جمع کردن نقدینگی
است .این ماجرا زمانی در بازار بورس جریان
داشت اما االن به سمت بازار ارز هدایت شده،
به همین جهت است که گفته میشود امکان
تاثیر ریزشهای بازار س��رمایه بر قیمت دالر
بس��یار زی��اد خواهد ب��ود .وی درباره تحلیل
برخ��ی کارشناس��ان که معتقدن��د نرخ دالر
میتواند تا  30هزار تومان هم افزایش داش��ته باش��د،
عنوان کرد :البته برخی تحلیلگران که حتی صحبت از
رسیدن قیمت دالر به باالتر از این ارقام میکنند اما به
اعتقاد من این دسته از کارشناسان سعی دارند با ایجاد
انتظ��ارات تورمی در بین م��ردم عادی ،بازی را در بازار
بورس به نفع خود تغییر دهند .باید توجه داش��ت که
دالر با این ارقام میتواند تاثیرات بس��یار مخربی برای
اقتصاد داش��ته باش��د و اگر چنین قیمتهایی را شاهد
باش��یم ،در حقیقت هیچ بخش اقتصاد در امان نخواهد
مان��د .البته فکر هم نمیکنم که دولت بازار دالر را رها
کند تا به آن قیمتهای نجومی برسیم.

ش��ود طبیعی اس��ت که تورم افزایش یابد و
زمان��ی که ای��ن اتفاق میافت��د ،خواهناخواه
در س��ایر کش��ورهای جهان هم نمود خواهد
داشت .البته معموال واکنشها در ایران کمی
ب��ا تاخیر اتفاق میافتد چراکه ما مش��کالت
زی��ادی در رابطهه��ای بانک��ی و نقلوانتقال
پ��ول داری��م و ای��ن تاخی��ر ه��م طبیع��ی
اس��ت .او در ادامه افزود :سیکلهای اقتصادی ما تا حد
بس��یار زیادی با س��یکلهای اقتصادی جهان متفاوت
اس��ت و حتی ام��کان دارد تاثی��رات جهانی با تاخیری
چندس��اله در اقتصاد ما نمایان ش��ود .ما در سیس��تم
اقتص��ادی ایران ،چیزی به ن��ام رونق نداریم؛ یا با رکود
تورم��ی روبهرو هس��تیم یا با تورم ش��دید! االن هم در
دوره ش��دتگیری ت��ورم ق��رار داریم .طبیعت��ا در این
دوران سیاس��تهای اقتصادی انقباضی اجرا میش��ود.
اگ��ر این سیاس��تهای انقباضی در جامعه اجرا ش��ود،
بهنظ��ر م��ن قیمت دالر هم با یک ریزش چند درصدی
همراه میشود.

دیبا ضمن اش��اره به تقویت موضع دالر در بازارهای
بینالملل��ی ب��ه
گفت :آنچه جالب توجه اس��ت
رفت��ار دالر در بازارهای پولی جهان اس��ت .تا اواس��ط
هفته قبل ما رش��د قیمته��ا را نمیدیدیم اما از میانه
هفته به این س��و ن��رخ دالر در بازارهای بینالمللی هم
رش��د داشت .وقتی نقدینگی افزایش یابد و پول پمپاژ

ای��ن تحلیلگ��ر اقتص��ادی با اش��اره به تاثی��ر طال بر
قیم��ت جهان��ی دالر گف��ت :بای��د به ش��رایط طال در
بازارهای جهانی نگاه کرد .همواره از قیمت طال در بین
اقتصاددانها بهعنوان قطبنمای بحرانها یاد میشود.
یعنی در ش��رایط بحرانی باید انتظار گرانتر شدن طال
را داش��ته باشیم ،اما فعال چنین اتفاقی نیفتاده و بهنظر

 رفتار دالر در بازارهای جهانی

 دلیل تقویت جهانی دالر چیست؟

نمیرس��د که بحث فعالسازی مکانیسم ماشه ازسوی
دول��ت ایاالت متحده امریکا موجب قدرت گرفتن دالر
در بازارهای بینالملل شده باشد.

 دالر گران است یا ارزان؟

دیبا در پاسخ به سوالی درباره ارزان یا گران بودن نرخ
دالر اینگونه توضیح داد :فعاالن بازارهای مالی معموال
باهوش هس��تند و بسیار زودتر س��یگنالها را دریافت
میکنند .بهنظر میرس��د بازار هم به این درک رسیده
که تنها شرایط قرنطینه کرونایی دوباره میتواند قیمت
دالر را ب��اال بب��رد؛ در غیر اینصورت بهنظر نمیرس��د
نرخ دالر در بدترین ش��رایط هم از مرز  ۳۰هزار تومان
عبور کند .این کارشناس اقتصادی در پایان یادآور شد:
پیش از هر چیز باید بدانیم دالر گران و دالر ارزان یعنی
چه؟ یعنی وقتی میگوییم دالر ارزان اس��ت یعنی چه
قیمتی دارد و بالعکس؟ با این وجود بهنظر بس��یاری از
کارشناس��ان در حالحاض��ر  ۲۰هزار تومان برای دالر
قیمت ارزانی است و البته بازه  ۲۷تا  ۳۰هزار تومان هم
برای این ارز گران اس��ت .با در نظر گرفتن این تحلیل
بای��د گفت اگر قیمت دالر بهعن��وان ارز مرجع زیر ۲۰
هزار تومان برود تازه میتوانیم بگوییم دالر ارزان شده،
وگرنه از نوس��ان قیمتها در بازه  ۲۰تا  ۳۰هزار تومان
نمیتوان بهعنوان ارزان ش��دن دالر یاد کرد .باتوجه به
این مسئله باید گفت در حالحاضر قیمت دالر باالست
و ما با دالر گرانی در اقتصاد مواجهیم و بهنظر میرسد
این قیمت بسیار باالتر از حد طبیعی است.

سخن آخر...
ت��ا انتخابات ریاس��تجمهوری ایاالت متحده کمت��ر از  2ماه باقی مانده
و بس��یاری از صاحبنظران اقتصادی کش��ورمان بر این باورند که نوسانات
اقتصادی تا موعد انتخابات امریکا ،یعنی  ۱۳آبان ادامه خواهد داشت اما در
هر صورت تاثیر نهایی را نتیجه این انتخابات بر اقتصاد ایران خواهد گذارد.

طبق تحلیلهای این کارشناس��ان اگر بایدن بر کرسی ریاستجمهوری
ایاالت متحده امریکا تکیه بزند ممکن اس��ت دوباره مذاکرات از س��ر گرفته
ش��ود و روزنههایی برای احیای برجام وجود خواهد داش��ت اما اگر ترامپ
بتواند بار و بندیل خود را در کاخ س��فید نگاه دارد ،ش��اید روند اقتصاد برای

ای��ران کمی متفاوتتر باش��د؛ مگر اینکه راهحله��ای دیپلماتیک از هر دو
طرف پیشبینی شده باشد .حاال باید منتظر ماند و دید که در صورت تحقق
این دو س��ناریو ،واکنش جمهوری اس�لامی ایران چه خواهد بود و اقتصاد
کشور چه تاثیراتی از اتفاقات ماههای آینده خواهد پذیرفت.

