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ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻫﻤﺘﯽ در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﻔﺖ وﮔﻮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﯿﺘﺮ اﻣﺸﺐ ،ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻗﺪاﻣﺎت  6ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺗﺎزه
ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﺣﻮزه ﭘﻮل و ارز ﭘﺮداﺧﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم زﻣﺎن ﮔﻔﺖ وﮔﻮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﺎزاری ﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﻇﻬﺎرات ﻫﻤﺘﯽ
و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در ﺑﺎزار ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ! ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺨﻨﺎن ﻫﻤﺘﯽ در
ﺑﺎزار ارز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ آن اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ.
* آﻗﺎی ﻫﻤﺘﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد  6ﻣﺎﻫﻪ ﺷﻤﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﻤﺘﯽ در اﺑﺘﺪای ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻤﺎ در  6ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ
از اﻓﺘﺨﺎرات دوران ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوران در ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
وی اﻓﺰود :در ﻣﻘﻄﻌﯽ دﺷﻤﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد
و ﻣﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﯿﻢ؛ اﻣﺮوز ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﺎد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﯾﻢ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اداﻣﻪ داد :اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و آراﻣﺶ ﻧﺴﺒﯽ
در ﺑﺎزارﻫﺎی ﭘﻮل و ارز ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد  6ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻫﻤﺘﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ و از آﯾﻨﺪه ارز ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﻠﯽ
ﻫﺎ از وﺿﻌﯿﺖ اﻃﻼع ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارد ﺗﻤﺎم
اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دﺷﻤﻦ ﻫﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﺎ اﻻن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﻮﻟﯽ ﮐﻪ
دادم ﻋﻤﻞ ﮐﺮدم .اﻻن وﺿﻌﯿﺖ ارزی ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ و اﺻﻼ ﻣﺸﮑﻠﯽ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺎزار ارز دارﯾﻢ.
وی در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﺎه
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺳﺎل اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻃﻼع
رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
* ﻣﺸﮑﻞ ارزی ﻧﺪارﯾﻢ 9.2 /ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارز ﺻﺎدرات ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﻫﻤﺘﯽ ﮔﻔﺖ :در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ وﻟﯽ
اﻻن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻞ ﺷﺪه و ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺟﺮاﯾﯽ رواﻧﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ رخ داد وﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺸﮑﻼت ارزی دارﯾﻢ؛ ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ارزی ﻧﺪارﯾﻢ؛ ﺑﺮای درآﻣﺪﻫﺎی ﺻﺎدارﺗﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ رﯾﺎﻟﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ـﯽ
ـﺖ :ﺑﺮﺧـ
ـﺎن داﺷـ
ـﺎدرات ،ﺑﯿـ
ـﻞ از ﺻـ
ـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـ
ـﺎره ﺑـ
وی ،درﺑـ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺎدات ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ارز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﻨﺪ
ﻫﺮﭼﻨﺪ رواﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺑﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮﺑﯽ اﺧﯿﺮا
اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ و ﺣﺘﻤﺎ ﺟﺮﯾﺎن
ورود ارز ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ورود  9.2ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارز ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﻧﯿﻤﺎ ﺧﺒﺮ داد و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺻﺎدرات رﯾﺎﻟﯽ اﺻﻼ ً ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺪارد؛ ﻣﻦ در
دوره ﺧﺪﻣﺘﻢ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺻﺎدرات رﯾﺎﻟﯽ ﻫﻢ
داﺷﺖ! اﮔﺮ ﻣﺼﻼح ﻣﻠﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺻﺎدرات را
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ .ﺻﺎدرات رﯾﺎﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ وﻟﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد و ارز ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺎﻧﺎدا و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽ رود .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ارز ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮدد.
ﻫﻤﺘﯽ درﺑﺎره ﺑﺤﺚ واردات ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ارز ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :واردات
ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ارز را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای واردات

اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی دارد .اﮔﺮ ارز ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ارز ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی ﺑﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را
در ﺑﺨﺶ ارز ﺑﻬﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ .در زﻣﯿﻨﻪ واردات ﺧﻮدرو ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ارز
ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و دوﻟﺖ ﺑﺎ اﺻﻼح اﯾﻦ روﯾﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﺮد.
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :در واﻗﻊ واردات ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ارز
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ارز از ﺑﺎزار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺸﺎر
ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار .در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ای داﺷﺖ ﮐﻪ
واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ارز آزاد ﺷﻮد و ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ رﻓﺘﻢ و درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ از
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﺎرج ﺷﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﺧﯿﺮا در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻧﯿﺰ ﺑﺮای واردات ﻣﺤﺪود ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ارز ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎدرات رﯾﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ارز و ﯾﺎ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﮐﺸﻮر و ﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻨﺼﻒ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺻﺮاﻓﯽ در ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ارز ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدد.
*  2ﻣﺎه ﺧﻮاب ﻧﺪاﺷﺘﻢ /ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه ﻣﯽ دادﯾﻢ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺳﻘﻮط
ﮐﻨﺪ
ﻫﻤﺘﯽ درﺑﺎره ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﮐﺎرﺗﺨﻮان ﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ
ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﯾﻮر دو ﻣﺎه ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﯽ را داﺷﺘﻢ؛ در اﯾﻦ دو ﻣﺎه ﺧﻮاب
درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ؛ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺣﻤﻠﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ ﮐﺸﻮرﻣﺎن
ﺷﺪه و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ارزش ﺧﻮد را از دﺳﺖ دﻫﺪ .در
آن زﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺎزی از ﻣﺴﯿﺮ رﯾﺎل ﺑﻪ ارز
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ را از دو ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﮐﺎرﺗﯽ و ﭼﮏ
ﻫﺎی ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدﯾﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ارزش ﭼﮏ ﻫﺎی ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ راﯾﺞ در ﺑﺎزار  8ﻫﺰار
درﺻﺪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﯿﻠﯿﺎردﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮ 10
ارز و ﺳﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﯽآﯾﺪ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﮐﺎرﺗﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ
از ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ،اﻓﺰود :ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎی ﮐﺎرﺗﺨﻮان ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،از

وﺿﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮﻋﺎدی و ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺎزی در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎدی در دی ﻣﺎه
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻼح ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﭼﮏ ﻫﺎی ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ
ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺎزی در ﺑﺎزار ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺮاﮐﻨﺶ
ﻫﺎ و ﭼﮏ ﻫﺎی ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻋﻤﺪه ﺣﻤﻠﻪ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺎزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ارز و اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﻧﺪ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار
ارز ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ﺷﻮد.
* ﺑﺎزار ﭘﻮل ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﺳﺘﻮری ﻧﺮخ ﺳﻮد اﺻﻼح ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﻫﻤﺘﯽ اﻇﻬﺎرات ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻓﻘﻂ روی
ارز ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده و از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻏﺎﻓﻞ اﺳﺖ را رد ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﮕﻮﯾﻢ.
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺣﻮزه دارﯾﻢ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪف ﮔﺬاری ﺗﻮرم ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر درﺑﺎره ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ
و ﻧﺮخ دﺳﺘﻮری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻤﯽ در ﺣﻮزه ﭘﻮﻟﯽ
اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ و در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
* راه اﻧﺪازی ﺑﺎزار ﻣﺘﺸﮑﻞ ارزی ﺗﺎ  2ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه
وی درﺑﺎره ﺑﺎزار ﻣﺘﺸﮑﻞ ارزی ﮔﻔﺖ :درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﻫﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ
ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎزار ﻣﺘﺸﮑﻞ ارزی ﻧﺪارﯾﻢ؛ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را
اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﺎزار را
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﻤﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎزار ﻣﺘﺸﮑﻞ ارزی ﺑﺮای اﺳﮑﻨﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ و
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﻋﻤﺪه و ﺧﺮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺘﺸﮑﻞ ارزی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و
ﻓﺮوش ﻋﻤﺪه اﺳﮑﻨﺎس ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزﯾﮕﺮدان اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد درﺑﺎره ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز در

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روز ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺴﺎد و راﻧﺖ در ﮐﺸﻮر
ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ
ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﯾﻦ راﻧﺖ ﻫﺎ و ﻓﺴﺎدﻫﺎ ﻣﺮدم را ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ
ارز ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﺪﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر اﯾﻦ ﻓﺴﺎد را
رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﻨﯿﻢ!
وی درﺑﺎره راﻧﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ارز  4200ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ارز  4200ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺗﻮرم ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺪﯾﺪی
داﺷﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت و ﺿﻌﻒ ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ارز  4200ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺮﺳﯿﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در دوﻟﺖ
ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺳﭙﺮده رﯾﺎﻟﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارز اﯾﻨﻄﻮر ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ارز ﺑﺨﺮﻧﺪ
و ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺳﭙﺮده
رﯾﺎﻟﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارز اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار ارز ﺳﻮد و
زﯾﺎن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺮای رﯾﺴﮏ
ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ اﺳﺖ.
* ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎ ﺑﺪون اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎﻟﯽ اروﭘﺎ
ﻫﻤﺘﯽ درﺑﺎره ﮐﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﺮان و اروﭘﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺎ
از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ دوﺑﺎره
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺎﻟﯽ اروﭘﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده اﯾﻢ .اﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺎ
ﺑﺮای ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﺷﺪه در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﻨﺪ؛ اﮔﺮ ﺑﮑﻨﻨﺪ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن را ﮐﺮدﯾﻢ
و ﮐﺎرﻣﺎن را ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺪون اﺗﮑﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ
ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺗﻤﺎم اﻗﺪاﻣﺎت و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻟﻪ ارز
ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﯿﻦ ،ﮐﺮه ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻫﻨﺪ ،روﺳﯿﻪ و … وﺟﻮد دارد و
ﻣﺴﯿﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ارز ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص FATFﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺳﺎزو
 FATFﻟﻮاﯾﺢ  4ﮔﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎر ﻣﺎﻟﯽ اروﭘﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد؛
اﮐﻨﻮن در ﻣﺠﻠﺲ در ﺣﺎل ﭘﯿﺶ روی اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺮورﯾﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ
اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺠﻠﺲ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ از
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﻟﻮاﯾﺢ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ 8
ﮐﺸﻮر ﺧﺮﯾﺪار ﻧﻔﺖ از اﯾﺮان ،ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺎدرات ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ وﺟﻮد دارد و ﻧﮕﺮاﻧﯽ از
اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ ﻧﺎف درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ
از ﻧﻔﺖ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮد.
ﻫﻤﺘﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﮐﻨﻮن روﻧﺪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و دﺷﻤﻦ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ
ﺳﺨﺘﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺮدم را داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ و دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ در
ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﺮدم ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اداﻣﻪ
ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺷﺮاﯾﻂ روز
ﺑﻪ روز ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
*  4ﺻﻔﺮ ﮐﯽ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد؟
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای
ﺣﺬف ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺬف ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﻧﮑﺮدﯾﻢ
اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده و ﻃﺮح ﺣﺬف ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺮ از
ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺘﯽ اﻓﺰود :ﭘﻮلﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮک ﻓﻠﺰی ﻣﺎ ارزش ﻓﻠﺰﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ارزش
اﺳﻤﯽ ﭘﻮل اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮔﻮﻧﯽ ﮔﻮﻧﯽ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻧﯿﮑﻞ
آن را ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ رخ داده اﺳﺖ و
ﺑﺮای آن راﻫﮑﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﺬف ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺮ ﺑﺮ ﺳﺮاﻧﻪ
اﺳﮑﻨﺎس ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮاﻧﻪ اﺳﮑﻨﺎس ﮐﺸﻮر ﺑﻪ  103ﻋﺪد رﺳﯿﺪه در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺮ ﺑﻪ  25ﻋﺪد ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺣﺬف ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻻﯾﺤﻪ ﺣﺬف
ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ رﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﯽ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮده اﻣﺎ در
ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻧﭙﺬﯾﺮد ﻧﯿﺰ
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮرﺳﯽ آن را ﺑﺮای اﻋﻼم ﻗﺎﻧﻮن در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﭘﺲ از آن اﺟﺮای ﻃﺮح ﺣﺬف ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل
ﻣﻠﯽ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دو ﺳﺎل زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
وارد و اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪزاﯾﯽ ﭼﺎپ
ﭘﻮلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺣﺬف ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ،ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﺬف ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﭼﺎپ اﺳﮑﻨﺎس ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪی را
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ در ﭼﺮﺧﻪ
ﭼﺎپ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﻨﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
ﻫﻤﺘﯽ اﻓﺰود :ﺳﮑﻪ  500ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ آن 400
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ارزش اﯾﻦ اﺳﮑﻨﺎس ﺻﺮﻓﺎ  100ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮان ﭼﺎپ و ﺿﺮب اﯾﻦ دﺳﺘﻪ
از ﻣﺴﮑﻮﮐﺎت را اداﻣﻪ داد.
* ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ /ﻫﻤﺘﯽ :ﺣﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽ زﻧﻢ ﮐﻪ
ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم و در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﻈﺎر اﺑﺮ ﺗﻮرم ﺑﺮای اﯾﺮان ،ﮔﻔﺖ :اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺑﺮ ﺗﻮرم ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ارز ﺧﯿﻠﯽ ﺻﻌﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ رﺷﺪ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺻﻼ ً اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺒﻮد.
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺗﻮرم
ﮐﺮد :ﻣﯿﺰان ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در  9ﻣﺎﻫﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﻣﺴﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎل  15درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل
ﻧﯿﺰ  15درﺻﺪ رﺷﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻨﺘﺮل
ﭘﻮل دارد.

ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﭘﺎﯾﺎن
ﮔﺬﺷﺘﻪ
رﺷﺪ
ﺑﺎزار

ﻫﻤﺘﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روزی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻢ  55ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد و اﻻن  50ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
وی ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدات وارده در ﺣﻮزه ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺗﻮرم ﻫﻢ

اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :دوﺳﺘﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮرم ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﻮک
ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮدﯾﻢ .ﻣﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
را دﯾﺪه اﯾﻢ .اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮم.
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت درﺑﺎره ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و اﺟﺎزه ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ.
ﻫﻤﺘﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻋﺮض
ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﯽ را ﻧﻤﯽ زﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻢ اﺟﺮا ﮐﻨﻢ و ﺣﺮﻓﯽ را ﻧﻤﯿﺰﻧﻢ ﮐﻪ
واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ ﺑﺎزار ارز ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﻧﺪارﯾﻢ؛ اﯾﻦ دوره ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺬرد؛ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﻮش
ﻧﺪﻫﻨﺪ .ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ اﯾﺮان از اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/
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