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اﻋﺘﺮاف دوﻟﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﺎری ﻧﺮخ
ارز
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ﻣﺤﻤﺪ ارﻓﻊ
ﺑﺎزار ارز در اﯾﺮان ،ﺑﺎزاری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﯾ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد؛ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ
دوﻟﺖ و ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﺻﻠ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز و ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ،ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠ ﻗﯿﻤﺖ ارز در ﺑﺎزار آزادﻧﺪ؛ ادﻋﺎﯾ
ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﻣﺪتﻫﺎ ﺗﺬﯾﺐ از ﺳﻮی دوﻟﺘﻤﺮدان ،ﻧﺰدﯾﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد.
ﻧﺮخ ارز ﻃ اﻣﺴﺎل ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﭘﻮل ﻣﻠ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه
اﺳﺖ .ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزی ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﺳﺎمآور ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ،ﻃﻼ ،ﺳﻪ و دﯾﺮ اﻗﻼم و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮرم ﺷﺪﯾﺪ در ﺳﺒﺪ ﻣﻌﯿﺸﺘ ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی و دوﻟﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ارزﻫﺎی ﺧﺎرﺟ در ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ و اﺳﺎﺳﺎ دوﻟﺖ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﺳﻮدی ﻧﻤﺑﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧ ﺑﺎرﻫﺎ و
از ﺟﻤﻠﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ در  ۲۴دی ﺑﺎر دﯾﺮ اﻧﺸﺖ اﺗﻬﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی آﻣﺮﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪ و ﻣﺪﻋ ﺷﺪه اﺳﺘﻪ ﻋﻠﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎی ارز را ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺟﺴﺖ.
روﺣﺎﻧ در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ ﻣﺪﻋ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه از داراﯾﻫﺎی اﯾﺮان در ﯾ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ رﻓﻊ اﻧﺴﺪاد ﺷﻮد ،ﻣﺸﻞ ﺑﻬﺎی
ارز ﺑﺎزار اﯾﺮان» ﯾ ﺷﺒﻪ« ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از داراﯾﻫﺎی اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑ
ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺎﯾﻠ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ارز ﻧﺪارد و ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ و
ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻋﺪم ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ ارز را ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻤدﻫﻨﺪ.
دو ﺗﻦ از اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ دﺳﺖ ﮐﺎری ﻧﺮخ ارز از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺴﯿﻦ راﻏﻔﺮ ،اﺳﺘﺎد
اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﺎه اﻟﺰﻫﺮا و ﻋﻠ دﯾﻨ ﺗﺮﮐﻤﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ دو ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮارو داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد در ﺣﺎل ﮔﺮان ﮐﺮدن ارز اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﺑﺮای ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ را ﻣﺨﺘﺺ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧ ﻧﻤداﻧﻨﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ
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ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﺴﯿﻦ راﻏﻔﺮ ،دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺮان ﮐﺮدن
ارز »ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻔﺘﻪﺑﺎزاﻧﻪ در ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد از ﺟﻤﻠﻪ ،ﺳﻬﺎم ،ﻣﺴﻦ ،ﺧﻮدرو ،ﻃﻼ ،ارز ،ﺳﻪ و ...ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺑﯿﺮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎزارﻫﺎ ﻣﺘﻼﻃﻢ ﻧﺸﻮد«.
آﻟﺒﺮت ﺑﻐﺰﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﺎه ،ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﺮاﻣ روﯾﺪاد ۲۴ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺣﺴﻦ
روﺣﺎﻧ ﻣﺴﺌﻮل وﺿﻊ ﻓﻌﻠ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ اﺗﻔﺎقﻫﺎ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ اﺳﺖ و از آن ﮐﺎﻧﺎل ﻋﺒﻮر ﻣﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻤﺗﻮان
ﭼﻬﺎرراه اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و ﻓﺮدوﺳ را ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﺮخ ارز داﻧﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او» ،ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟ و ﻣﺎﻟ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ارز ﻣﺸﺨﺺ ﻣﮐﻨﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﺮخ ارز ﺷﻨﺎور و
ﺑﺛﺒﺎت اﺳﺖ ،ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﯾ ﺗﺤﻠﯿﻞ درﺳﺖ از ﺷﺮاﯾﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ«.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺗﻬﺎم از ﺳﻮی رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺬﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﻫﻤﺘ دﺳﺘﺎری در ﻧﺮخ
ارز را ﺗﺬﯾﺐ ﮐﺮد و ﻗﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﺗﺮ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ داد.
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻧﭽﻪ ﭘﺎﯾﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﻮرس ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﻋﻼم ﮐﺮد» :در ﻣﻮرد ﺑﺎزار ارز اﯾﻦ
ﻧﺘﻪ را ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدهام ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻤ در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار ﺑﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔ ،ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزار ارز را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﺎ اﻃﻼﻋ ﮐﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﻫﺎ ،اﻣﺎﻧﺎت و ذﺧﺎﯾﺮ
ارزی ﮐﺸﻮر ،رواﺑﻂ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﺎل ﺷﻞﮔﯿﺮی ﺗﺠﺎرت و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﺎﻟ دارم ،ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﺪ و رﻓﺖﻫﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿ را در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺳﯿﺎﺳ و رواﻧ ﻣﻬﻢ ،ﻟﯿﻦ آن را ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠ روﻧﺪ ﺑﺎزار ارز ﻧﻤداﻧﻢ«.
او اﻓﺰود» :ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی اﻣﺮوز در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﺟﻨ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار دارد .وﻗﺘ واﺿﻌﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺸﺎر ﺗﺤﺮﯾﻤ ،ﺑﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺑﺎﻧ
ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﻨﺜ ﮐﺮدن ﺗﻮﻃﺌﻪ اﻋﺘﺮاف ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﺼﺎف ﻧﯿﺴﺖ ،ﺻﺤﺒﺖ از دﺳﺘﺎری در ﻧﺮخ ارز ،ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ آﻣﺪ و رﻓﺖﻫﺎ و
ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺷﻮد .اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺗﺪاوم ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺤﺮﯾﻢ ،ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠ و ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ«.
ﻫﻤﺘ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﺎز ﻫﻢ در ﯾ از ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺠﺎزی ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :در ﺑﺮﺧ از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠ
ﺑﺎزار ارز ﺗﻼش ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻏﻮای رﻗﻢﻫﺎﯾ از ﻧﺮخ ارز در ﺑﺎزار و ﻣﻨﺘﺴﺐ ﮐﺮدن آن ﻧﺮخﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ،زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺳﻄﺢ
ﺧﺎﺻ از ﻧﺮخ ارز در ﺑﺎزار ﻣﺷﻮد .ﺿﻤﻦ ﺗﺬﯾﺐ ﺗﻤﺎﻣ ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳ ﺧﺎرﺟ ،ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻌﯿﺎر اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و ﺿﺮورت اﺳﺘﻤﺮار ﭘﺎﯾﺪاری و ﺛﺒﺎت در ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف
ﺗﻮرﻣ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎزوﮐﺎر ﺑﺎزار ،ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ روش را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﺑﻨﺪد«.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺬﯾﺐ ﻫﺎ از ﺳﻮی اﻋﻀﺎی دوﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی و ﺧﻮد رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و دی ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤ ﺳﺨﻨﻮی دوﻟﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺻﺤﺐ رﺳﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﯿﻤﺖ ارز در ﮐﺸﻮر ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﺮ دﺳﺘﺎری
ﻧﺸﺪن ﻗﯿﻤﺖ ارز از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﻋﻠ رﺑﯿﻌ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﺎران ﮔﻔﺖ» :اﻓﺎر ﻋﻤﻮﻣ ﺧﯿﻠ ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺮخ ارز ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣآﯾﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ،دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز را ﻣداﻧﻨﺪ .ﺗﺤﺮﯾﻢ ﯾ دﻟﯿﻞ
اﺻﻠ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟ ﻣﺎ و ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ .وﻗﺘ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻧﺮخ ارز
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣآﯾﺪ«.
ﺳﺨﻨﻮی دوﻟﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد»:ﺑﺮﺧ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ،ﺻﺮﻓﺎً ﺣﺮف ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دلﺷﺎن ﻧﻤﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮی در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و ﺣﺘ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺮوز اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﯿﺎه دﯾﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ
دوﻟﺖ ارزی در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ«.
رﺑﯿﻌ ﮔﻔﺖ» :روﻧﺪ ﻧﺮخ ارز ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧ ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺎزار ﺷﻞ ﻣﮔﯿﺮد ،ﻟﺬا ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﻃ دو ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ آن
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ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻋﺪم اﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ارز ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺗﻮاﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﻢ و  FATFو ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ارز ،ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﺗﺸﺪﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎرات در اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ارز ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ«.
وی ﻣﺪﻋ ﺷﺪ ﮐﻪ »ﻫﯿﭻ ﺟﻠﺴﻪای در دوﻟﺖ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،و در آن ﺗﻼش ﺻﻮرت ﻧﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻧﺤﻮی ﻧﺮخ ارز ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎه ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪای ﮐﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی آدم ﺳﯿﺎﺳ اﻟﻘﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ«.
ﺳﺨﻨﻮی دوﻟﺖ اﻓﺰود» :ﻧﺮخ ارز و ﻃﻼ ﺻﺮﻓ ًﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دروﻧ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﺮوﻧ ﻫﻢ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﻣﻦ
ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﻋﯿﻨ ﺳﯿﺎﺳ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ زﯾﺮا روح و روان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓ از ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ آزرده اﺳﺖ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ آن را آزرده ﻧﻨﯿﺪ«.
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺸﺪارﻫﺎ و ﭘﺲ از آن ﺗﺬﯾﺐ ﻫﺎی ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ ﯾ ﺑﺎره در ﺷﺎﻣﺎه روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  7اﺳﻔﻨﺪ  1399ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ دﺳﺘﺎری دوﻟﺖ
در دﺳﺘﺎری ﻧﺮخ ارز ﺑﺪل ﻣ ﺷﻮد؛ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈ رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری در آﯾﯿﻦ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻣﮔﻮﯾﺪ » :از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺮخ ارز در اﯾﺮان  ۲۵ﯾﺎ  ۲۷ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﻣﺮوز دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺷﺴﺖ ﺧﻮرده و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
اﻣﺮوز اﯾﺮان از ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرت اﺳﺖ«.
واﻋﻈ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ،ﯾﺎدآور ﻣﺷﻮد» :اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن
ﻓﺮوش و ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ در ﮐﺸﻮر روان ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﮐﺸﻮر زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ارز دارد ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ
از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟ اﺳﺘﻘﺮاض ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﯾﺪ ،ارز ﺑﯿﺮد«.
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