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رئیس کل بانک مرکزی در گفتوگوی اختصاصی با «ایران»:

کاهش قیمت برنج ،روغن و کره تا  30روز آینده

بازار

حرکت بازار ارز به سمت نرخ تعادلی

ط تر خواهد شد
با کاهش عوامل برونزا دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار بسی 

گــروه اقتصادی | اقتصــاد ایران در ســالها و بخصوص
ماههای اخیر تحت تأثیر متغیرهای بیرونی قرار داشــته
و روزهای دشــواری را پشت سر گذاشــته است .از اواخر
سال گذشــته در کنار تحریمهای بی ســابقه امریکا علیه
ایــران ،شــیوع کرونــا نیز فشــار زیــادی بر شــاخصهای
اقتصادی وارد کرد .بر همین اساس در این مدت نرخ ارز
و به دنبال آن نرخ تورم با رشد همراه شد.
اما به نظر میرســد وضعیــت اقتصادی ایــران درحال
تغییــر اســت .در همین خصــوص عبدالناصــر همتی،
رئیــس کل بانــک مرکــزی در گفتوگــو بــا «ایــران»،
چشــمانداز مهمتریــن متغیرهــای اقتصــاد ایــران را
ترســیم میکند .براســاس گفتههای رئیس شورای پول
و اعتبــار ،همــان گونــه کــه از هفتههای قبــل پیشبینی
میشــد ،نرخ ارز وارد مرحله نزولی خود شــده اســت و
آثار فشــار حداکثــری متغیرهای بر آن رو به محو شــدن
اســت .همتی همچنین از نزولی شدن شاخص قیمت
مصرفکننــده در ماههای پیش رو خبــر میدهد .برآیند
گفتههــای رئیــس کل بانــک مرکــزی نشــان میدهد که
روزهای دشوار بتدریج رو به پایان است.
ëëآقای دکتر تحــوالت اخیر در بازار ارز را چگونه ارزیابی
میکنید؟
من در مصاحبهای در روز  ۲۳مهرماه امسال اعالم
کردم ،فشــار حداکثری در روزهای پایانی خود اســت و
برایــن نکته پافشــاری کردم که ریســک بازار ارز بســیار
باالست و از مردم خواستم که به بازار وارد نشوند .االن
پس از ســه هفته شــاهد کاهش چشــمگیر نرخ در بازار
هســتیم .نرخ ارز متأثر از ریســکهای غیراقتصادی به
میزان زیادی از ســطح تعادلی خود خارج شــده بود و
برای من مشخص بود که با چشمانداز رفع موانع ،اثر
متغیرهــای غیراقتصادی بــر قیمــت ارز ،تقلیل یافته
و نــرخ مبتنــی بر عوامــل پایــهای اقتصاد خواهد شــد.
بانــک مرکــزی اجــازه خواهد داد تــا انتظــارات مثبتی
که اکنــون وجود دارد و موجب خلق روند نزولی شــده
اســت ،کامالً تخلیه شــود .درعین حال که معتقدیم با
کاهش ریســکهای برونــزا و تعیین نــرخ ارز بر مبنای
متغیرهــای اقتصــادی ،دســت بانــک مرکــزی بــرای
ط تــر خواهد شــد و در نتیجه ثبات
مدیریت بازار بســی 
بازار بیش از گذشته نمود پیدا خواهد کرد.

امسال شوکهای متعددی
به اقتصاد کالن وارد شد که
این عوامل باعث شد تا روند
تورم صعودی شود .اما با
وجود کاهش ریسکها در
محیط بینالملل و انتظار
ثبات در بازارهای دارایی،
پیشبینی میشود که
فشارهای تورمی که مردم
عزیز ما در این ماهها متحمل
شدند ،تقلیل یابد
ëëدر چنــد روز اخیر اخباری مبنی بر تغییر نرخ ســود نیز
در رســانهها منتشر شده اســت .البته برخی از خبرها به
افزایش و برخی به کاهش این نرخ اشــاره داشتهاند .آیا
بانــک مرکزی تصمیم تــازه ای در این خصــوص گرفته
است؟

همین کــه این اخبار متناقض اســت نشــان دهنده
شــایعه بــودن آنهاســت .واقعیــت آن اســت ،بانــک
مرکــزی بــا تغییــر چارچــوب سیاســتگذاری پولی خود
بــر آن شــد تــا با تعریــف کریدور نــرخ که کــف آن نرخ
ســپردهگذاری سیســتم بانکــی نــزد بانــک مرکــزی و
ســقف آن نــرخ اعتبارگیــری بانکها از بانــک مرکزی
اســت ،نــرخ ســود بیــن بانکــی را در ایــن کریــدور قرار
دهــد و با اثرگــذاری بر این نرخ ،سیاســت پولی خود را
تنظیم کنــد .ما اکنون در بانک مرکــزی با رصد مداوم
تــورم ،تحــوالت بازارهــای دارایــی و دیگــر متغیرهای
کالن اقتصــادی ،نســبت بــه تعییــن نرخهــای کریدور
و نــرخ هــدف کــه در درون کریــدور تعییــن میشــود و
نرخ بهره بین بانکی را به ســمت آن ســوق میدهیم،
تصمیمگیــری میکنیم و تأکید میکنم درحال حاضر
بــا وجود تعادل در ریســکهای مثبت و منفی اقتصاد
ملی ،تصمیمی برای تغییر در نرخها نداریم.
البتــه فرامــوش نکنیم که سیاســت پولــی ذاتاً برای
افــق کوتــاه مدت و بــرای تعدیــل چرخههــای تجاری
بــه کار مــیرود و بانــک مرکــزی باید به شــکل واکنش
ســریع عمل کند و نشــان دهد که میتواند بخوبی و به

فوریت ریســکها را شناســایی و نســبت به آنها پاســخ
دهــد .از ایــن رو ،نبایــد از بانک مرکزی انتظار داشــت
که همیشــه در را روی یک پاشــنه بچرخاند و اتفاقاً هر
چه واکنشهای سیاســتگذار به ریســکها بیشتر باشد،
نشان دهنده کارآمدی آن است.
نکته دیگری که باید بدان اشــاره کنم ،آن اســت که
بــا تعریف چارچوب جدید سیاســتگذاری پولی ،بانک
مرکــزی عملیــات بــازار بــاز را بــرای جهت دهــی نرخ
بیــن بانکــی به ســمت نرخ هدف آغــاز کرد .ایــن ابزار
دهههــا در بانکهــای مرکزی دنیا وجود داشــته که در
دوره اینجانــب در بانــک مرکــزی ایران عملیاتی شــد.
در هفتههــای اخیــر نیز بانــک مرکزی توافــق بازخرید
را بــرای تزریــق مــدت دار نقدینگــی مــورد نیــاز بــازار
بینبانکی معرفی کرده است .این قرارداد تازه موجب
انعطاف پذیری بیشــتر برای مدیریــت نقدینگی ،نرخ
سود و همچنین سیگنالدهی به بازار نسبت به موضع
سیاست پولی میشود.
ëëمسأله دیگری که در بانکهای مرکزی دنیا وجود دارد
شــفافیت در سیاستگذاری اســت ،بانک مرکزی در این
راستا چه اقدامی انجام داده است؟
در چارچــوب جدیــد سیاســت پولی ،بانــک مرکزی
شــفافیت را ســرلوحه کار خــود قــرار داده اســت .کلیه
اقدامات مربوط به سیاســت پولــی و عملیات بازار باز
به ســرعت از طریــق اطالعیههایی در وبســایت بانک
مرکــزی منتشــر میشــود و بــه اطــاع مــردم رســانده
میشــود .از سوی دیگر ما تمام تالش خود را میکنیم
تا یک سیاست ارتباطی مستحکم را با مردم و عامالن
بازار داشــته باشیم و موضع سیاســتی خود را به شکل
سریع و شفاف در اختیار مخاطبان بگذاریم.
ëëروند تورم را در ماههای آتی چگونه ارزیابی میکنید؟
واقعیت آن اســت که امسال شــوکهای متعددی
به اقتصاد کالن وارد شــد مانند کرونا ،کاهش صادرات
نفتــی ،جهش انتظــارات تورمی که ایــن عوامل باعث
شــد تا روند تــورم صعودی شــود .اما با وجــود کاهش
ریســکها در محیــط بینالملــل و انتظــار ثبــات در
بازارهــای دارایــی ،پیشبینی میشــود کــه در ماههای
آتــی شــاخصهای قیمتــی نیــز بــه تبــع آن وضعیت
باثباتتری داشــته باشند و فشــارهای تورمی که مردم
عزیز ما در این ماهها متحمل شدند ،تقلیل یابد.

معــاون توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت بــا بیان اینکه قیمت برنج و روغن
و کره بر اســاس نوسانات ارزی شــکل میگیرد ،گفت :امیدوارم که قیمت این
محصوالت در یکی دو ماه آینده کاهش یابد.
سعید عباسی صارمی افزود :جهاد کشاورزی نسبت به برآورد تولید اقدام
میکند و ما بر اســاس برنامهریزی کســریها را بــرای واردات انجام میدهیم
که نیاز به هماهنگی با بانک مرکزی و ســازمان اســتاندارد و وزارت بهداشت و
سازمان غذا و دارو و سازمان دفع آفات است که انجام شود.
وی ادامــه داد :امســال بــرای تأمیــن  60میلیــون تــن کاالی اساســی
برنامهریــزی صــورت گرفتــه از این میان  35تا  40میلیــون از محل کاالهای
تولیــد داخلــی تأمین میشــود و حدود  20تــا  25میلیون هــم باید از طریق
واردات تأمین شود.
عباســی درباره کمیاب شــدن و گرانیهــای گاه و بیگاه برخــی کاالها نیز
تصریح کرد :در برخی کاالها گرانی داریم و در برخی گران فروشــی .قیمت
گوشــت بهدلیل اینکــه قبالً برای مدتی با ارز  ۴۲۰۰تأمین میشــد ثابت بود
امــا بعــد از مدتی بــرای حمایــت از تولیــد داخــل و مدیریت ارزی نــوع ارز
نیمایی شد و این باعث میشود قیمت متأثر از نرخ ارز شود؛ همه کاالهایی
که با ارز نیمایی وارد میشوند همینطور هستند.
وی اظهــار داشــت :در خیلــی از کاالهــا هم تغییــر نوع کاالیی داشــتیم؛ در
برنج و روغن و کره تغییر ارزی داشــتیم و به ارز نیمایی تبدیل شــده و قیمت
آن طبیعتاً متأثر از نوسانات ارزی است .اما در بخشی هم گران فروشی داریم
ســتاد تنظیم بازار که شــنبهها تشــکیل میشــود تصمیــم گرفته که با تشــدید
بازرســیها در کنــار ســازمان حمایت و ســازمان صمت اســتان و بــا همکاری
تعزیرات ،گرانی کم شود/.تسنیم

توزیع  3۰هزارتن روغن خوراکی

ســخنگوی شــرکت بازرگانی دولتی ایران گفت :طی چند روز اخیر  ۳۰هزار تن
روغن خوراکی توســط این شرکت در بین اصناف ،بازاریان و همچنین صنایع
غذایی و کارخانجات توزیع شد.
ســیدمحمدتقی طباطبایی با تأکید بر کافی بودن ذخایر استراتژیک روغن
خام کشــور ،افزود :ذخایر استراتژیک کشور در این ماده غذایی نسبت به سال
گذشته مطلوبتر است و کمبودی در تأمین آن وجود ندارد.
وی اظهار داشــت :طی دو تا ســه هفتــه اخیر برای متعادلســازی بازار ۵۰
هــزار تن روغن خوراکی عرضه شــد و همچنان برنامــه تزریق روغن مورد نیاز
کشور به بازار ،صنف و صنعت در دستور کار این شرکت است و نگرانی در این
خصوص وجود ندارد.
به گفته طباطبایی ،عالوه بر تخلیه روغن خام یک کشــتی  ۴۲هزار تنی در
بندرعباس ،روز پنجشــنبه گذشته یک کشتی  ۱۳۱هزار تنی روغن خام در بندر
امامخمینی(ره) پهلو گرفت که فرآیند تخلیه آن در حال انجام است.
ســخنگوی شرکت بازرگانی دولتی ایران در ادامه ،با قدردانی از تالشهای
قــوه قضائیــه بــرای تخلیه بــار روغــن خام کشــتی  ۴۲هــزار تنــی تصریحکرد:
تأمین و انتقال ارز و فوت مدیرعامل شــرکت فروشــنده ،علل اصلی تأخیر در
ترخیص روغن خام این کشتی بود.
وی افزود :بهدلیل تحریمهای ظالمانه علیه ایران ،فرآیند تأمین و انتقال
ارز به فروشــنده طوالنی شــده اســت که البته این موضوع شامل بخش عمده
کاالهای وارداتی میشود /.ایرنا

