ﭼﺮا آﮔﻬﯽﻫﺎی ﻓﺮوش دﻻر از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دﯾﻮار
ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۷
ﺑﺎزار ارز دوران ﭘﺮﻧﻮﺳﺎﻧﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را درﮔﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .دﯾﺮوز ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺟﻠﺴﻪای ﻣﯿﺎن رﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻨﺶ درﺑﺎره ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺮخ ارز
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و در رﻗﻢ  4200ﺗﻮﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﯾﺎم
دﻻر ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮده و ﯾﺎ از ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ارز را داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻓﻮری آن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺷﺒﺎﻫﻨﮕﺎم ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﻬﺘﺮ از آﮔﻬﯽﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮای آن ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﺪ.
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دﯾﻮار ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﺴﺖ ﮐﻪ اﺟﻨﺎس ﻧﻮ و دﺳﺖ دوم آن در آن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﯿﺶ از اﻣﺮوز ﻧﻮﺷﺘﻦ آﮔﻬﯽﻫﺎی ﻓﺮوش ارز و دﻻر در آن ﻣﺠﺎز ﺑﻮد .ﺑﺎ ازدﯾﺎد اﯾﻦ آﮔﻬﯽﻫﺎ
در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ روز  20ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ آﮔﻬﯽﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮوش دﻻر و ارز از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻓﺮوش دﻻر ﺣﺎﻻ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ روﺑﺮو اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دﯾﻮار اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻪ آﯾﺎ دﺳﺘﻮری از ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺑﺮای ﺣﺬف آﮔﻬﯽﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪه را ﻧﻪ رد و ﻧﻪ ﺗﺎﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای
ﻣﯽداﻧﺪ:

»ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری دﯾﺸﺐ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوش ارز ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
 4200ﺗﻮﻣﺎن ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده و ﺟﻨﺲ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد از ﻫﻤﯿﻦ رو آﮔﻬﯽﻫﺎی اﯾﻦ ارز ﻫﻢ
ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺸﺪار ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ را داده ﺑﻮد .در ﺿﻤﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺣﺬف اﯾﻦ آﮔﻬﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای اﻟﺘﻬﺎب اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﺎزار ارز
ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻬﻢ ﺧﻮدﻣﺎن را در ازای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ادا
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ«.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻓﻌﻼ در دﯾﻮار ﻣﻮرد ﺗﺎﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﮕﺮ
آﻧﮑﻪ روزی از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻤﺮده ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ
ارز را ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﻧﮑﺮده ﻟﺬا ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آن ﻫﻢ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻧﻮع ارزﻫﺎ ﮔﻮش ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎزار ارز از اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ دوﻟﺖ وارد ﻓﺎز ﺟﺪﯾﺪی ﺷﻮد و روﻧﺪی ﻣﺜﺒﺖ را ﻃﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﭼﻘﺪر ﮐﺎرآﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﯾﻨﺪه دﻻر در ﮐﺸﻮر ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
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