ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺤﺮان
ارز ﺳﻪ روزه ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪ
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رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان
)اﯾﻤﯿﺪرو( اﺧﺘﻼﻻت ﺑﺎزار ارز را ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ
ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﮕﺬارد و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﻗﺪام دوﻟﺖ و ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻗﺪام دو –
ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ زودﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺤﺮان ارز دو -ﺳﻪ روزه ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼﻻت ارزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان را از ﺧﻮد ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن
از آن دﺳﺘﻪ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ارزﺑﺮی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻨﺪان ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺎرف ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ
آن ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻬﺪی ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن – ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت – در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺧﯿﺮ در ﺑﺎزار ارز اﯾﺮان اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺧﺘﻼﻻت در
ﺑﺎزار ارز ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ و از زﻣﺎن وﻗﻮع اﻧﻘﻼب ﺗﺎﮐﻨﻮن در
دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ آن در درﮔﯿﺮ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ،ﺗﻨﺶﻫﺎ و
اﻓﺰاﯾﺶﻫﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ارز را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ ﯾﮏ از دورهﻫﺎی آﻗﺎﯾﺎن ﻫﺎﺷﻤﯽ،
ﺧﺎﺗﻤﯽ و اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺤﺮانﻫﺎی ارزی ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﯾﻢ در دوﻟﺖ دﻫﻢ وﺿﻊ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻋﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ ﺑﺮای
ﻣﻬﺎر اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ دوﺑﺎره
ﺑﺎزار ارز ﺑﺎ ﺑﺮ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﮔﺮ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﻌﺎلﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﺑﺎزار ارز ﻃﯽ دو ﯾﺎ ﺳﻪ روز ﺟﻤﻊ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺤﺮان اﯾﻦ دﻓﻌﻪ ارز ﻓﻘﻂ ﻣﻌﻠﻮل
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺒﻮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺮﯾﻊ دوﻟﺖ
ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزار ﻋﻘﻼﯾﯽ و ﺧﻮب ﺑﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ دو ﻫﻔﺘﻪ

زودﺗﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮب دﯾﮕﺮی ﮐﻪ دوﻟﺖ در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﺗﮏ ﻧﺮﺧﯽ ﮐﺮدن ﻗﯿﻤﺖ دﻻر ﺑﻮد.
ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن اﻓﺰود :دوﻟﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در روز ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،دﻻر را ﺑﺎ ﺷﯿﻮه
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد و ﻗﯿﻤﺖ  4200ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮏ ﻧﺮﺧﯽ ﮐﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺑﺤﺚ ﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﺜﺒﺘﯽ
ﺑﻮد.
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