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تحــوالت اخیــر دربانــک مرکــزی طــی 
گشــایش  یــک  از  اخیــر  هفته هــای 
ارزی جدیــد در کشــور خبــر می دهــد. 
درحالــی کــه دریــک ســال اخیــر تمام 
منابــع داخلــی و خارجــی از رکوردزنی 
صــادرات نفــت و فرآورده هــای نفتــی 
ایران خبرمی دهند و تجارت غیرنفتی 
کشــور نیز درشرایط مطلوبی قراردارد، 
بازشــدن راه هــای تــازه ای بــرای نقــل 
ایــن مســیر را  و انتقــال ارز، می توانــد 
تکمیــل و نتایــج مثبــت آن را در بــازار 

داخلی نمایان کند.
کل  رئیــس  فرزیــن،  محمدرضــا 
جدید بانک مرکزی از زمانی که سکان 
هدایت ساختمان الجوردی میرداماد 
برنامــه  اســت،  گرفتــه  دســت  در  را 
دردســتورکار  ارز  بــازار  بــرای  ویــژه ای 
قــرار داده اســت. از یک ســو بــا اجرای 
سیاســت تثبیت نرخ دالر نیمایی روی 
28 هــزار و 500 تومــان، زمینــه ثبــات 
قیمت کاالهای وابسته به ارز و افزایش 
فعــاالن  بــرای  پیش بینی پذیــری 
ازطــرف  و  کــرد  فراهــم  را  اقتصــادی 
دیگــر، در حــال بازکــردن داالن هایــی 

مطمئن برای نقل و انتقال ارز است.
درهمین راســتا، برگــزاری تور ارزی 
درحاشــیه خلیــج فــارس از امــارات تا 
قطر در روزهای 15 و 20 دی ماه صورت 
گرفت. بانک مرکزی درتداوم سیاست 
دولت سیزدهم برای افزایش مبادالت 
و همکاری هــا بــا کشــورهای منطقــه و 
همســایه، گســتره این همکاری ها را به 
پــول و ارز گســترش داده اســت و حــال 
اخبار مثبتــی از نتیجه بخش بودن این 
سیاســت بــه گــوش می رســد. اخبــاری 
کــه موجــب می شــود تأثیــر رکوردزنــی 
درآمدهــای ارزی کشــور بیــش از پیش 
اثرگــذار باشــد و مــردم عینیــت آن را 

دربازار مشاهده کنند.
در همین خصــوص روز 15 دی ماه 
بــا  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس  دیــدار 

همتای قطری خود آغازگر دیپلماسی 
بانکــی  و  پولــی  حــوزه  در  منطقــه ای 
کل  رئیــس  بــود.  اســامی  جمهــوری 
و  توســعه  منظــور  بــه  مرکــزی  بانــک 
تقویــت ارتباطــات و مناســبات پولــی 
و بانکــی بــا کشــورهای حاشــیه خلیج 
فــارس، در صدر هیأتــی تخصصی در 

این روز وارد دوحه پایتخت قطر شد.
فرزیــن در ایــن دیــدار کــه معــاون 
اقتصــادی وزیرامورخارجــه کشــورمان 
نیــز وی را همراهــی می کــرد، با شــیخ 
بنــدر بــن محمــد آل طحانــی، رئیس 
توســعه  بــر  قطــر  مرکــزی  بانــک  کل 
همکاری هــا و ارتباطــات پولی و بانکی 
میــان تهران و دوحه تأکیــد کرد. وی با 
تأکیــد بر چشــم انداز مثبت مناســبات 
اقتصــادی ایــران و قطــر تأکید کــرد: با 
افزایــش همکاری هــای پولــی و بانکی 
میــان دو کشــور بــه همــراه در دســتور 
کار قــرار دادن پیمان هــای پولــی دو و 
چندجانبــه قطعاً به اهداف پیش بینی 
دوحــه  تهــران-  مناســبات  در  شــده 

خواهیم رسید. 
همچنیــن در این دیــدار رئیس کل 
بانک مرکزی قطــر برعاقه مندی این 
کشــور برای افزایش مناسبات بانکی و 
پولی با ایران تأکید کرد و گفت: توسعه 
مناســبات بانکی با جمهوری اســامی 
ایــران جزو اولویت های اصلی ماســت 
و ایــن همکاری هــا قطعــاً بــه نفــع دو 
کشــور خواهــد بــود. وی تصریــح کــرد: 
از هــر ابزاری بــرای تعمیــق و افزایش 
همکاری هــا و مناســبات بانکی و پولی 
بین قطر و ایران استفاده خواهیم کرد.
افزایــش تبادالت و همکاری های پولی 
و بانکــی ایــران بــا کشــورهای حاشــیه 
خلیج فارس در دستور کار جدی بانک 

مرکزی قرار دارد.
ادامــه  در  دی   20 روز  همچنیــن 
دیپلماســی منطقــه ای کشــور در حوزه 
پولــی و بانکــی، دیــدار و گفت و گــو بــا 

امــارات  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس 
متحــده عربــی و دیگــر مقامــات ایــن 
تقویــت  جهــت  در  همســایه  کشــور 
افزایــش  و  اقتصــادی  مناســبات 
همکاری های پولــی و بانکی جمهوری 
اســامی ایران و امــارات متحده عربی 
از برنامه هــای فرزیــن رئیس کل بانک 
مرکــزی در ســفر بــه ابوظبــی بــود. بــر 
اســاس ایــن گــزارش، تســهیل روابــط 
پولــی و بانکی با امارات متحده عربی، 
تأمیــن منابــع الزم برای تجــارت تجار 
ایرانــی در ایــن کشــور و مذاکــرات فنی 
نظــام  تطابــق  خصــوص  در  پولــی 
ارزی و تجــاری، از اهــداف اصلی ســفر 
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــه امــارات 
بــه شــمار مــی رود. توســعه و تقویــت 
ارتباطات و مناســبات اقتصادی، پولی 
و بانکــی بــا کشــورهای حاشــیه خلیج 
فارس در دســتور کار جــدی رئیس کل 

بانک مرکزی قرار دارد.
ë  هیــچ بــدون  تجــارت  ارز  تأمیــن 

محدودیت
در شــرایطی که دالالن و واســطه ها 
سیاســی  اخبــار  بــر  ســواری  مــوج  بــا 
تــاش می کننــد تــا قیمــت ارز در بازار 

غیررســمی را افزایــش دهنــد کــه آمار 
و اطاعــات رســمی از بــازار ارز نشــان 
می دهد کــه هیچ گونــه محدودیت در 

تأمین ارز مورد نیاز تجار وجود ندارد.
در همیــن خصــوص در روز هفتــم 
دی ماه بانک مرکــزی به واردکنندگان 
بــرای تأمیــن ارز اطمینــان داد. بانــک 
مرکــزی بــه عمــوم فعــاالن اقتصادی 
اطمینــان داد کــه ارز الزم بــه منظــور 
موردنیــاز  خدمــات  و  کاالهــا  واردات 
کشــور از طریق ســامانه نیمــا به عنوان 
مرجع رسمی ارز کشور تأمین می شود.

کلیــه  اطاعیــه،  ایــن  براســاس 
دستگاه های دولتی بویژه وزارتخانه های 
صمت، جهاد کشاورزی و نفت از طرف 
مکلــف  جمهــور  رئیــس  اول  معــاون 
شــده اند در رونــد تخصیــص، تأمین و 
ایجاد تعهــدات ارزی، با بانک مرکزی 
هماهنگی کامل داشــته باشــند. بانک 
تخصیــص  بــه  نســبت  نیــز  مرکــزی 
مستمر ارز مورد نیاز فعاالن اقتصادی 

در کوتاه ترین زمان اقدام می کند.
همچنین بانک مرکزی دراطاعیه ای 
دیگــر یــک بــار دیگــر بــر تأمیــن بــدون 
فعــاالن  نیــاز  مــورد  ارز  محدودیــت 

اقتصادی تأکید کرد.
بــا توجه به رشــد درآمدهــای ارزی 
در دســترس، هیچگونه محدودیتی در 
تأمیــن ارز مــورد نیاز تجــارت خارجی 

کشور وجود ندارد.
اداره  مرکــزی،  بانــک  گــزارش  بــه 
طــی  مرکــزی  بانــک  ارز  بــازار  پایــش 
اطاعیه مــورخ 24 دی ســال جاری در 
ســامانه ســنا اعام کرد: »شــرکت های 
صرافــی موظفنــد تأمیــن و پرداخــت 
ارز بــرای گواهی هــای ثبــت آمــاری را 
صرفاً بر حسب ارز مندرج در گواهی ها 
انجــام دهنــد. تأمیــن و پرداخــت ارز 
بــه ارزی غیــر از ارز منــدرج در گواهــی 
ثبــت آمــاری مصــداق تخلف بــوده و 
در صورت مشــاهده اقدامــات نظارتی 
ایــن بانک در خصوص صرافی اعمال 

خواهد شد.«
بر این اســاس به آگاهی می رســاند 
هــدف از ابــاغ ایــن اطاعیــه تطبیــق 
بــا  تجــاری  نقشــه  و  سیاســت ها 
سیاســت های ارزی کشــور بوده اســت.
لــذا خاطرنشــان می ســازد بــا توجه به 
ارزی در دســترس،  رشــد درآمدهــای 
تأمیــن  در  محدودیتــی  هیچگونــه 

ارز مــورد نیــاز تجــارت خارجــی کشــور 
وجود نــدارد و این سیاســت به منظور 
ارزی  مصــارف  و  منابــع  بهینه ســازی 
و جلوگیــری از ایجــاد مــازاد یا کســری 
تقاضــا برای یک یــا چند ارز در مقاطع 
نیــز  و  مــدت  کوتــاه  و  خــاص  زمانــی 
تســهیل جریــان تجــاری و ارزی کشــور 

اتخاذ شده است.
شایان ذکر اســت این اقدام بخشی 
بانــک  جدیــد  ارزی  سیاســت های  از 
مرکــزی به منظور بهینه ســازی و ثبات 
بخشــی به بــازار ارز کشــور و هماهنگی 
تجــاری  و  ارزی  سیاســت های  کامــل 
کشــور است و ســایر اقدامات در دست 
اطاع رســانی  اجــرا  زمــان  در  انجــام 

خواهد شد.
ë راه اندازی بازار مبادالت ارز و طال

اتفاق مهم دیگری که طی روزهای 
راه انــدازی  داد،  خواهــد  رخ  پیــش رو 
واقــع  در  و  و طــا  ارز  مبــادالت  بــازار 
تغییر شــکل بازار متشکل ارزی است. 
بــا راه اندازی ایــن بازار درکنار ســامانه 
نیمــا کــه ارز مــورد نیــاز تجــار و بخش 
را  کشــور  وارداتــی  نیازهــای  عمــده 
تأمیــن می کنــد، ســایر نیازهــای ارزی 
کشــور نیز در این بــازار مبادالت جدید 
تأمین خواهد شــد و بدین ترتیب بازار 
غیررســمی ارز که بــا محوریت دالالن 
اداره مــی شــود، کمرنگ تر از گذشــته 

خواهد شد. 
رئیس کل بانک مرکزی پیش از این 
گفته بود، در سامانه نیما میانگین نرخ 
ارز 28 هزار و ۵00 تومان را مبنای خرید 
و فــروش ارز گذاشــته ایم، همینطور در 
نیمــه اول بهمن مــاه بازار مبادلــه ارز و 
طــا را هــم افتتاح مــی کنیم تــا در این 
بــازار بقیــه نیازهــای خدماتــی - ارزی 
مردم تأمین شــود. ان شاءاهلل به سمتی 
حرکت می کنیم که تمام نیازهای ارزی 
رسمی و بانکی در بازار مبادله و سامانه 

نیما تأمین شود.

سیگنال های مثبت در بازار ارز
گزارش »ایران« از تحوالتی که در انتظار قیمت دالر است
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رئیس  کل بانک مرکزی عنوان کرد

 ضرورت اصالح نرخ سود سپرده ها به منظور 
مهار تورم و کنترل نقدینگی

رئیــس  کل بانــک مرکــزی در نشســت ماهانــه مدیــران عامــل بانک ها و 
مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی بــا تأکیــد بــر ضــرورت اصاح نرخ ســود 
سپرده ها و تسهیات بانکی گفت: مهار تورم و کنترل نقدینگی مهم ترین 
هدف بانک مرکزی است. به گزارش بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در 
این نشست که عصر دیروز در بانک مرکزی برگزار شد، تصریح کرد: برای 
دســتیابی به هــدف کنترل تــورم و افزایش قدرت خرید مردم، سیاســت 
فعــال پولی و بانکــی را اجرا و کنترل تقاضا از ناحیه نقدینگی و خلق پول 

در کنار عوامل تأثیرگذار سمت هزینه را با جدیت دنبال می کنیم.
رئیس  کل بانــک مرکزی تأکید کرد: مدیریت انتظارات تورمی، کنترل 
مقــداری ترازنامــه و اضافه برداشــت بانک هــا به همراه نظــارت قوی بر 
چگونگــی مصــرف اعتبارات در شــبکه بانکــی در دســتور کار جدی بانک 
مرکــزی قــرار دارد. رئیس  شــورای پــول و اعتبــار در ادامه، اجــرای موفق 
اصاح نرخ ســود ســپرده ها و تســهیات بانکی را مســتلزم اجرای دقیق 
قوانین و بخشنامه های بانک مرکزی در این باره به منظور انسجام بخشی 

در شبکه بانکی و جلوگیری از تخلفات احتمالی برشمرد.
وی در ادامــه بر ضرورت افزایش ســرمایه بانک ها و همچنین فروش 
امــوال مازاد شــبکه بانکی به عنوان سیاســت قطعی بانــک مرکزی تأکید 
کــرد. فرزین با بیــان اینکه حفــظ ارزش پول ملی و کنترل تــورم از جمله 
رســالت های اصلی تمام بانک های مرکزی است تصریح کرد: این بانک 

در چهارچوب سیاست تثبیت، سیاستگذاری و اقدام می کند.
رئیــس کل بانــک مرکــزی همچنیــن اجــرای سیاســت تثبیت بــا نرخ 
میانگیــن 28500 تومانی در ســامانه نیما برای واردات کاالهای اساســی، 
مــواد اولیه و ماشــین آالت و تجهیزات تولید را به منظور ثبات بخشــی به 
بــازار ارز و کاهــش انتظــارات تورمی مــورد تأکید قــرار داد و گفت: در این 
زمینــه حتماً شــبکه بانکــی می تواند نقش آفرینی کند و کمک رســان این 

سیاست جدید ارزی بانک مرکزی باشد.
فرزیــن بــا تأکید بــر اجــرای دقیــق ایــن سیاســت ارزی در بخش های 
مختلــف گفت: در کنار این سیاســت، نیمــه اول بهمن بــازار مبادله ارز و 
طــا را هم افتتاح خواهیم کرد تا بقیه نیاز های خدماتی و نیاز های مردم 
بــه ارز در این بازار تأمین شــود. همچنین تأمین و تخصیص ارز در بانک 

مرکزی نیز هم اکنون بخوبی در حال انجام است.
رئیــس  کل  بانــک مرکــزی همچنین در ادامــه این نشســت و به دنبال 
مطالبــه مدیران عامل شــبکه بانکی، دربــاره عواقب افزایش تســهیات 
تکلیفــی بــه بانک ها و آثار آن در تشــدید ناترازی بانک هــا و افزایش  پایه 
پولــی گفــت: در الیحه بودجه 1۴02 دولــت این موضوع مــورد تأکید قرار 
گرفتــه و از نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی هــم می خواهیــم تا در 
بررســی الیحه بودجــه از تعریف تکالیــف مالی ماالیطاق بــرای بانک ها 
پرهیــز کننــد. در ایــن جلســه مدیــران عامل بانک هــا نیز ضمن تشــکر از 
زحمات و اقدامات دکتر صالح آبادی در مدت تصدی ریاســت کل بانک 
مرکــزی و تبریــک بــه دکتر فرزیــن برای تصــدی این مســئولیت مهم در 
شرایط فعلی، دیدگاههای خود درباره اصاح نرخ سود بانکی، تسهیات 
تکلیفی، هدفمند شدن ارائه تسهیات به بخش تولید و مسائل جاری در 

شبکه بانکی را بیان کردند.


