ﮐﻠﯿـﺪ ﮐـﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫـﺎ ﺗـﺪاوم ﺛﺒـﺎت
در ﺑﺎزار ارز
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﻋﺪم ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﺟﻨﺎس در ﺑﺎزار
ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ارز ﻣﺴﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎددان ﺣﻞ ﺷﺪن آن را
در ﮔﺮو اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺛﺒﺎت ﻧﺮخ ارز ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز
)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ  20ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ دﻻر( ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﺮ اﺟﻨﺎس ﺑﻪ ﻣﻮازات ارزاﻧﯽ دﻻر را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨـﺪ ،اﻧﺘﻈـﺎری ﮐـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ ﻫﻨـﻮز ﺑـﺮآورده ﻧﺸـﺪه و ﺑﺴـﯿﺎری از
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻠﺖ آنرا در وﺟﻮد اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﺮس از
ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﺎزار ارز در آﯾﻨﺪه ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺮﺗﻀﯽ دﻟﺨﻮش ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار آزاد
ارز و ﻋﺪم ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم درﺑﺎره ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﯾﮏ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ

آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮدم اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻮرم اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ دﻻر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ دﻻر در
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻫﻢ ﺛﺒﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؛ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻫﻢ
ﺛﺒﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﮕﺎه ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻢ در رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار و
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم اداﻣﻪ داد :در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم زﻣﺎﻧﯽ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ارز ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ .آن
ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻔﺘﻪﺑﺎزی ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ارز
و ﺳﮑﻪ و ﻃﻼ اﻧﺒﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ) 27آذرﻣﺎه( ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺳﮑﻪ ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﻬﺎر آزادی ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن
و  400ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﺳﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﻬﺎر ﻃﺮح ﻗﺪﯾﻢ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  250ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼی  17ﻋﯿﺎر ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  311ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن و ﻫﺮ ﮔﺮم ﻃﻼی  18ﻋﯿﺎر ﻧﯿﺰ  302ﻫﺰار و  800ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ دﻻر در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ زﯾﺮ 9900
ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ .ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در اﯾﻦ روز ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ دﻻر را  50ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ
دادﻧﺪ و ﻫﺮ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ را  9850ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ و ﻫﺮ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ را
ﻧﯿﺰ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  9940ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.
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