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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس،
ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻫﻤﺘﯽ در دوﻣﯿﻦ ﮔﻔﺖ وﮔﻮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی ارزی و اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻃﯽ دو ﺳﻪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ
ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺛﺒﺎت و آراﻣﺶ در ﺑﺎزار ﭘﺮداﺧﺖ و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺎ
ﻧﮕﺮان آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزار ارز ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺑﻪ داراﯾﯽ
ﻫﺎﯾﺸﺎن آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﺮخ ارز ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪم
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﺎ اﻃﻼﻋﯽ ﮐﻪ از ﺻﺎدرات و ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی
دارم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻌﺎدل واﻗﻌﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﻧﺪارم.
وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ اﻗﺘﺼﺎد در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻌﺎدل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
اﻓﺰود :دوﻟﺖ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ارز اﻗﺘﺪار دارد وﻟﯽ دﺷﻤﻦ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻣﮑﺎﻧﺎت را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را دﭼﺎر
ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ در ﻃﻮل دو ﻣﺎه اﺧﯿﺮ،
ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺎﺋﻖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺪ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺛﺒﺎت را ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﯾﻢ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﺑﺎ ﺗﻼش و ﺗﺪﺑﯿﺮ
دوﻟﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻫﻤﺘﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﮐﻨﻮن ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎزار ارز ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ
و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻣﺎ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺎزار را
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻌﺎدل ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد و در آﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﺎﻫﺪ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد.
* ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزار آﻧﯽ ارز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ

وی در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار ﻣﺘﺸﮑﻞ ارزی
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزار ارز را ﺑﺎزار ﻣﺘﺸﮑﻠﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزار را
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮد ،اﮐﻨﻮن در ﺑﺎزار و اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﺎزار آزاد ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار
اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داده اﯾﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺨﺸﯽ از ارز را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻤﺘﯽ ،ﻣﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزار ﻣﺘﺸﮑﻞ ارزی ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻮرس داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت آﻧﯽ ﻧﻪ آﺗﯽ را در آن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﯾﮕﺮدان اﺻﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ادﻣﻪ داد:ﮐﺸﻒ ﻗﯿﻤﺖ و ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ارز ﻫﻤﻪ
در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﺘﺸﮑﻞ ارزی اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور
ﺣﻮاﻟﻪ ﻧﯿﺰ وارد اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ آﻣﺎده
ﺷﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺎزار ﻧﯿﻤﺎ ﻣﺘﺤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،در
ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزارﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮده و ﻧﺮخﻫﺎ را
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
وی در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ارزی ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ را
از ﺳﺮان ﺳﻪ ﻗﻮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻫﻢ اﺧﺬ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ارزی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮﺑﯽ از
ﺳﭙﺮده ارزی وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ ﺳﭙﺮده ارزی
وﺟﻮد دارد و ﺳﻮد ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارزی و ﻧﻘﺪی داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﻢ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ارز ﺧﻮد را ﺳﭙﺮده ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﭙﺮده ارزی ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ؛ اﻣﺎ
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﻢ ﻻزم اﺳﺖ در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،آن را ﻫﻢ
ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد.
* ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ /ﮐﻤﺘﺮ از  7ﻣﯿﻠﯿﺎرد ارز را
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ
وی در اداﻣﻪ درﺑﺎره اﻧﺘﻘﺎد ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﻧﻘﺪر ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ
را اذﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ از ﺷﻤﺎ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻫﻢ از
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ای ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻋﻤﻞ
ﻧﮑﺮده و ارزی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ را ﻧﯿﺎوردﻧﺪ.
ﻫﻤﺘﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :آﻣﺎر ﻣﺴﺘﻨﺪ دارﯾﻢ ،ﺧﯿﻠﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ارز 6-5
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ وﻟﯽ ارزﺷﺎن را ﻧﯿﺎوردﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻼ250

ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اول ﺳﺎل ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﻨﻮز ارزﺷﺎن را ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﺪه اﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اداﻣﻪ داد :ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﺘﺮ از  7ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ ،ﻣﺎ دﺳﺖ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﻮﺳﯿﻢ،
ﺧﯿﻠﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎﻻ ﻓﻘﻂ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ارز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
وارد ﺷﻮد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺮان ﻗﻮا اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺮان ﻗﻮا
را دارﯾـﻢ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ارز را ﺑـﻪ ﭼﺮﺧـﻪ اﻗﺘﺼـﺎد
ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ  5ﻧﻔﺮه ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق ﺗﻔﺎﻫﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ .وﻟﯽ ﻣﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
ارز را ﺑﯿﺎورم وﻟﯽ ﭼﺎﻧﻪ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﺧﺪﻣﺖ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎرات و ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
 5ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ﺑﺎﯾﺪ ارز وارد ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎزار آزاد
ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ارزی ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
* ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ در ﯾﮏ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ  20درﺻﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪ
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮرم و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در
ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :در ﻫﻤﺎن روزی ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻋﻠﯿﻪ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن وﺿﻊ ﮐﺮده ،ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﻣﺎ  20درﺻﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد.
در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ…
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