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 وضعیت بازار ارز،تحلیلی بر 

 تكمیلی هايپیشنهاد بررسی اقدامات دولت و ارائه

 

 

 

 
 

 

 

 چكیده

تراز تجاري  هاي نفتي و پتروشيمي همواره دارايواسطه ارز حاصل از صادرات نفت و فرآوردهایران، به

ميليارد دالر ذخایر  111حدود  حال حاضردر پول الملليبينگزارش صندوق  براساسمثبت بوده است و 

، بازار ارز كشور با 1191و نيز از ابتداي سال  1191هاي پایاني سال در ماهاین  دارزي دارد. با وجو

، 1191 ماهنیفرورد 21به  يهه منتهسه ما يطتالطمات قابل توجهي همراه بود و نرخ ارز در بازار آزاد 

 درصد افزایش یافت.  بيش از سي

 مهمترین .كننده پيگيري كرداي و تشدیدعلل افزایش نرخ ارز را باید در دو دسته عوامل زمينه

پذیر كرده اي كه در طول ساليان گذشته ایجاد شده و كشور را از ناحيه نظام ارزي آسيبعوامل زمينه

هاي هاي ایراني در ارتباط با بانكهاي بانكاز: رشد افسارگسيخته نقدینگي، محدودیت اندعبارت است،

ها، وابستگي مسيرهاي انتقال وجوه ارزي وانتقال وجوه و جایگزین شدن صرافينقل تبعبهالمللي و بين

و  دالر بي در امارات متحده عربي، وابستگي به ارزهاي واسط مانندوكشور به برخي نقاط خاص مانند د

نجر ماما عواملي كه ؛ رسان متمركز سوئيفت، واردات مدیریت نشده )قاچاق( و... ، وابستگي به پيامیورو

 فضاي ي درنانياطمناواسطه افزایش شدید خروج سرمایه به :اند ازتشدید افزایش نرخ ارز شدند، عبارت به

هاي از برجام و نيز ایجاد محدودیتخروج  بريمبنكشور و اظهارنظرهاي مقامات آمریكایي  اقتصادي

دالیل مختلف اعم از ماليات بي، تركيه و چين كه بهوكشور در د وانتقال ارزيجدید در مسيرهاي نقل

ها و ... به محدود شدن مسيرهاي تنفس ارزي كشور بي، تشدید نظارتودر د افزودهارزشقانون ماليات بر 

 تر كرده است و لذا مدیریت بازارتر و پرهزینهشوارتر، پرریسكشده است و انتقاالت ارزي كشور را دمنجر 

 ارز را با مشكل مواجه كرده است.

دهنده نشان ،شده است 1191است برآوردهایي كه از خروج سرمایه از كشور در سال  ذكر انیشا

در  هانكباميليارد دالر افزایش بدهي ارزي  12ميليارد دالر كسري حساب سرمایه و حدود  14بيش از 

 آذرماه تا 1192 سال ابتداي در پي افزایش خروج سرمایه از كشور، از .است 1191نه ماهه اول سال 

اینكه این روند كه از  مهمتر .است یافته كاهش دالر ميليارد 1/11 ،كشور الملليبين ارزي ذخایر ،1191

با خروج ایاالت متحده  1191تشدید شده است، احتماالً در سال  1191آغاز و در سال  1192سال 

ها و تشدید شرایط سخت اقتصادي ادامه خواهد یافت و ضروري است آمریكا از برجام، وضع مجدد تحریم

 ثر انجام داد.ؤریزي كرد و اقدامات مبراي جلوگيري از آن برنامه
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اند م دادهتاكنون اقداماتي را با هدف مدیریت بازار ارز انجا ماهفروردین 21دولت و بانك مركزي از 

ارز مورد نياز براي كليه  تأميننرخي شدن نرخ ارز، تعهد براي اعالم تك :ست ازا آنها عبارت مهمترینكه 

دالر، الزام كليه صادركنندگان به فروش ارز حاصل از هر ریال براي  42111مصارف مجاز به قيمت 

گيري ع. اگرچه موضهابانكرافي به صادرات به شبكه بانكي و تالش براي انتقال عمليات ارزي از شبكه ص

فعال دولت و بانك مركزي در ارتباط با بازار ارز، قابل تقدیر است؛ ولي ارزیابي كارشناسي حاكي از نقاط 

 براي مثال اصرار دولت به ضعف قابل توجه است و برخي از مسائل مهم نيز مورد غفلت قرار گرفته است.

يت نشناختن بازار آزاد ارز )كه البته بعد از گذشت یك ماه از نرخي در شرایط فعلي و به رسمارز تك

« هكلي»ارز براي واردات  تأميناقدامات امنيتي و پليسي وجود دارد( و تعهد به رغم بهتصميم دولت و 

هاي دالر، در شرایطي كه دسترسيهر ریال براي  42111با نرخ  -حتي كاالهاي مصرفي لوكس -كاالها 

ها را تشدید ها، این محدودیتهاي جدي مواجه است و وضع مجدد تحریمودیتارزي كشور با محد

و صادرات و  داخل توليد كاالهاي تضعيف و واردات تقویت رانت، توزیعبه  وخواهد كرد؛ نادرست است 

 .شد خواهدمنجر  كشور ارزي ذخایر كاهشنهایت  در

دالر، هر ریال براي  42111ه قيمت همچنين الزام صادركنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات ب

روي كشور جهت ین راهبرد پيشمهمترسپاري ارزي را كه ن اینكه تضعيف صادرات است، پيمانضم

اظهاري درآمد جلوگيري از خروج سرمایه است تضعيف خواهد كرد و انگيزه صادركنندگان براي كم

 اچاق و خروج سرمایه را افزایش خواهد داد.مالي ق تأمينصادراتي و فروش ارز مازاد در بازار سياه براي 

موضوع قابل توجه دیگر این است كه عمده اقدامات انجام شده ناظر به مدیریت بازار ارز در داخل 

ي صورت اقدام ، در جهت تسهيل نقل و انتقال ارزيكشور است و در رابطه با تغيير اكوسيستم ارزي كشور

 هاي جدید درعوامل تشدیدكننده افزایش نرخ ارز، محدودیتمهمترین نگرفته است، حال آنكه یكي از 

 ایاالت اخير تصميم به توجه انتقال وجوه بوده است كه باوالمللي و نقلدسترسي به منابع ارزي بين

 12 مقطع دو در كشور این جانبهیكهاي تحریم جدید دوران آغاز و ماهاردیبهشت 18در  آمریكا متحده

 تشدید هامحدودیت این ،(روزه 181 دوره پایان) 1191 ماهآبان 11 و( روزه 91 ورهد پایان) ماهمرداد

ها به شبكه ها و انتقال عمليات ارزي از صرافيهایي براي تضعيف صرافيشد. مضاف بر این، تالش خواهد

خواهد بود؛ زیرا « خود تحریمي»بانكي نيز صورت گرفته است كه در شرایط فعلي كشور در حكم 

هاي ارزي درصد حواله 11كنند و بالغ بر در انتقاالت ارزي كشور ایفا مي توجهيقابل ها نقش فيصرا

، هابانكعمليات ارزي توسط هاي كه با توجه به محدودیتكنند ميكشور از لحاظ ارزش را كارسازي 

 قابل انتقال به آنها نخواهد بود.

 معطوف را خود تالش مقطع این در ارز كردن نرخيتك بر اصرار جايبه دولت شودمي لذا پيشنهاد

 ايدرآمده كليه بازگشت هدف با ارزي سپاريپيمان اجراي و ارز تقاضاي و عرضه ساماندهي و مدیریت به
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و تعهد خود براي  كند قاچاق مالي تأمين و سرمایه خروج از جلوگيري و اقتصاد چرخه به كشور ارزي

. همچنين ضروري است بانك مركزي نسبت به كنده كاالهاي ضروري ارز واردات را محدود ب تأمين

 ندكسپاري ارزي براي كليه صادركنندگان به قيمت توافقي، اقدام هي بازار آزاد ارز و اجراي پيمانساماند

و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارایي تدابيري براي جلوگيري از 

اظهاري در درآمد صادراتي، اتخاذ نماید و ري در واردات كاالهاي ضروري و كماظهاو دیگراظهاري بيش

 به مرحله اجرا درآوردند.

همچنين باتوجه به آغاز دوره جدید تحریم خرید اسكناس دالر، ضروري است بانك مركزي از توزیع 

و با اتخاذ  كندرزي خودداري ریال براي دالر( براي كليه مصارف ا 42111اسكناس ارز با نرخ ترجيحي )

 حمل مجوز تدابيري مانند عوارض تصاعدي خرید اسكناس، پاداش تصاعدي فروش اسكناس، اعطاي

 یا افغانستان و عراق به صادركنندگان و مرزي صادركنندگان به یورو هزار 11 از فراتر دالر اسكناس

همسایه،  كشورهاي از مسافر همراه ارز ورود بر ناظر هايمحدودیت رفع و كشورها این واردكنندگان

 كه قابليت رصد و تحریم-اسكناس ارز كشور توسط عموم مردم )نه بانك مركزي(  تأمينزمينه را براي 

 .كندفراهم  -ندارد

سازي نظام ارزي كشور روري است اقدامات زیر براي مقاوممدت ضمدت و بلندين در ميانهمچن

 صورت گيرد:

 هاي عمده تجاري )چين، تركيه، روسيه و ...( و اتحادیه اروپا جهت فمذاكرات دیپلماتيك با طر

 ،تسهيل نقل و انتقاالت ارزي

 یند اجراي پيمان آهاي پولي دو و چندجانبه با كشورهاي طرف تجاري )در فرپيمان اجراي

ند كز مانهاي متمررسانها یا تسویه و نيز از پيامبراي افتتاح حساب« ریال»فاده از ضروري است از است

 ،سوئيفت اجتناب شود(

 وانعنبر فناوري زنجيره بلوك( به)مبتني غيرمتمركز مالي رسانپيامیا استفاده از  طراحي 

 ،سوئيفت مانند متمركز مالي هايرسانپيام جایگزین

 در كالن مبالغ جابجایي كردن پول با منوط گردش سرعت ناگهاني افزایش از ممانعت 

 ،مصرف محل شدن خصمش به بانكي هايسپرده

  تغيير در اكوسيستم انتقال ارز و جایگزین كردن كشورهاي مانند امارات متحده عربي با

 ،تر مانند روسيه، چين و عمانكشورهاي همراه

  هاي سازي با محدودیتمقاصد تجاري( كشور با هدف هماهنگتغيير در نظام تجاري )مبادي و

 ،نظام انتقاالت ارزي
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 بازي تهسف تقاضاي و دارایي تبدیل تقاضاي مدیریت براي گذاريسرمایه جذاب هايپيشنهاد ارائه

 .نفتي هايپروژه مانند ارزآور هايپروژه براي پروژه صندوق ایجاد یا ارزي صكوك مانند انتشار

 

 مقدمه

 ماهه سه طي بازار ارز نرخ در درصدي 11 از باالتر جهش ارزي، بحران ادبيات استانداردهاي اساسبر

 چنين آثار تجربه به توجه با و شودمي محسوب بحران یك مصداق 1191 ماهفروردین 21 به نتهيم

 واكنش در گيرد. صورت عاجل اقدامات آن عالج به نسبت فوریت قيد با است الزم ،1191 سال در بحراني

 اتخاذ يماتيتصم جاري سال ماهفروردین 21 تاریخ در دولت اقتصادي ستاد ارزي، شدید نوسانات این به

 به متعدد هايبخشنامه با مركزي بانك و رسيد وزیران هيئت تصویب به ماهنیفرود 22 تاریخ در كه كرد

 مركز دارد. ادامه كماكان جریان این و كرد تبيين را آن ابعاد عمومي هاياطالعيه و بانكي نظام

 شتال ،ارز بازار فعاالن و نفعانذي كارشناسان، از برخي با جلساتي برگزاري از پس مجلس هايپژوهش

 ولتد تدابير ارزیابي و گذشته هايماه در ارز نرخ افزایش چرایي تحليل ضمن ،گزارش این در است كرده

 .كند ارائه كنوني وضعيت اصالح براي را يهایپيشنهاد ،مركزي بانك و

 

 كشور ارز بازار وضعیت بر درآمدي .6

 اختارس از تصویري ها،علت تبيين و بررسي از پيش است ضروري رزا نرخ اخير نوسانات چرایي فهم براي

 و كشور در ارز )عرضه( ورودي 1 جدول در شود. ارائه آن خاص هايویژگي و ایران ارز بازار اندازه و

 واردات و )صادرات آنها اجزاي تفكيك به 1191 سال اول ماهه 9 و 1192 سال در آن )تقاضا( خروجي

 (هايافتادگازقلم و اشتباهات و سرمایه حساب جاري، انتقاالت حساب درآمدي، حساب خدمات، و كاال

 است: شده بيان
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 دالر( )ميليون ايران اقتصاد در ارز خروج و ورود .6 جدول

 ارز )تقاضاي( خروج ارز )عرضه( ورود

 اقالم
 سال

6936 

 اول ماهه 3

 6931 سال
 اقالم

 سال

6936 

 اول ماهه 3

 6931 سال

 1441 1188 نفتي هايوردهآفر و گاز واردات 41111 22122 1نفتي صادرات

 21219 11148 غيرنفتي كاالهاي واردات 22118 28221 غيرنفتي كاالهاي صادرات

 14111 11111 خدمات واردات 1111 11111 خدمات صادرات

 1111 1118 رزيا درآمد پرداخت 1811 2211 ارزي درآمد دریافت

 411 441 )پرداخت( جاري انتقاالت حساب 124 1111 )دریافت( جاري انتقاالت حساب

 +62361 +61988 جاري حساب

 A+18288 B+14111 سرمایه خروج A B سرمایه ورود

 2-26166 -68288 سرمايه حساب

 -2412 -2111 1يافتادگازقلم و اشتباهات

 -8196 -1111 المللی(بین ارزي ذخاير در ییرتغ – هاپرداخت )تراز كل موازنه

 مركزي. بانك مأخذ:

 

 واردات ارز، خروج قسمت در و است نفتي صادرات ارز، ورود بخش در عنوان نیتربزرگ 1 جدول در

 صادرات برابر دو تقریباً دالر( ميليارد 1/22) 1192 سال در كشور نفتي صادرات غيرنفتي. كاالهاي

 نتأمي امكان نفت، صادرات از ناشي ارز ميزان این با است. بوده دالر( ميليارد 2/28) سال این در غيرنفتي

 است. داشته وجود دالر( ميليارد 1/11) غيرنفتي كاالهاي واردات درصد 91 ارز

 نهات و شودنمي بيان تفكيك به كشور يهاپرداخت تراز در سرمایه خروج و ورود كهنیا به توجه با

 انبي تفكيك به را كشور ارز خروجي و ورودي جریان دقيق حجم تواننمي آید،مي هسرمای حساب خالص

 ميليارد 1/8) 1191 سال اول ماهه 9 و دالر( ميليارد 1/1) 1192 سال در 1 لجدو براساس اما كرد،

 رتعبابه است. بوده مواجه آن ورود به نسبت ارز خروج فزوني یا هاپرداخت تراز كسري با كشور دالر(

 میلیارد 9/61 تقريباً كشور یالمللنیب ارزي ذخاير ،6931 آذرماه تا 6936 سال ابتداي از دیگر

 است. يافته كاهش دالر

                                                 

  .ازينفت خام، فرآورده نفتي، گازطبيعي، ميعانات و مايعات گ. 1

را كه قبالً اعالم كرده بود، به ميزان  1991ماهه  9ماه سال جاري، اطالعات حساب سرمايه در بانك مركزي در ارديبهشت. 1
صورت حساب سرمايه به افتادگي ثبت كرده است، در اينقلماز عنوان اشتباهات و ميليون دالر كاهش داده است و به 7912
ذكر است با  شايانخواهد رسيد.  -2277افتادگي به عدد كم سابقه قلماز اشتباهات و كاهش خواهد يافت و  -11299عدد 

درصد خواهد كه از استاندارد  4/1افتادگي به مجموع صادرات و واردات كشور برابر قلماز اين تغيير، نسبت اشتباهات و 
 .كرددرصد است، تجاوز خواهد  7المللي كه برابر بين

کند. چرا که ثبت مبادالت در تراز ها ایفا میشتباهات آماری در واقع نقش ترازکننده را در تراز پرداختافتادگی و اقلماز  .7
المللی کشور شود. ای باشد که جمع جبری حساب جاری، حساب سرمایه برابر با تغيير در ذخایر بينگونهها باید بهپرداخت

نمایی ارقام تراز نمایی یا کمخالص ميزان بيشلذا شود، خالص ذکر میصورت افتادگی بهقلم اشتباهات و از شايان ذكر است
نمایی افتادگی و اشتباهات آماری در نتيجه کمقلم خالص ازو اندازه آن چندان حائز اهميت نيست.  دهدها را نشان میپرداخت
برآورد کم ی،ررسميغ یوج ارز از مبادخر ی )قاچاق(،رقانونيتجارت غ زانيدر م نماييکم نمایی اقالم تجارت خارجی،و بيش

پوشش آماری غيرجامع تجارت خارجی و انتقاالت مالی، ثبت نادرست عمليات حسابداری ارزی  ی،خارج یگذارهیکردن سرما
مالی در -های چندگانه ثبت عمليات ارزی، عدم انطباق زمانی عمليات تجاریهای اقتصادی، وجود نرخها و بنگاهتوسط بانک
 ابداری نقدی و تعهدی و... است.روش حس
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 ارز واسطهبه ایران كه شودمي بيان معموالً زیرا باشد، عجيب ارقام و آمار این شاید اول نگاه در

 كه– كشور جاري حساب تراز كه است آن واقعيت دارد. ارز عرضه مازاد خام، نفت صادرات از حاصل

 1192 سال در -شودمي جاري انتقاالت حساب و درآمد حساب خدمات، و كاال واردات و صادرات شامل

 اقتصاد گرید عبارتبه است. بوده مثبت دالر ميليارد 9/11 و 1/11 ترتيببه 1191 سال اول ماه 9 و

 تنيس مواجه مشكلي با جاري حساب اجزاي سایر و خدمات و كاال واردات نياز مورد ارز تأمين براي كشور

 در سرمایه كسري شدید حساب است، كرده منفي را كشور يهاپرداخت تراز آنچه دارد. هم مازاد حتي و

 بوده منفي عموماً گذشته سال 11 در كشور سرمایه حساب تراز 2 جدول براساس .است سال دو این

 سرمایه حساب منفي تراز كه است آن 1191 اول ماهه 9 و 1192 سال در سرمایه خروج ویژگي اما است،

 است. جاري حساب مثبت تراز از بيش

 

 دالر( ميليون) كشور سرمايه حساب و جاري حساب تراز .2 جدول

 سرمايه حساب تراز جاري حساب تراز سال
 هاپرداخت تراز

 (المللیبین ارزي ذخاير در )تغییر

1182 21282 1111- 11189 

1181 12294 11291- 12224 

1181 22911 9928- 8229 

1188 11282 11229- 1218- 

1189 21224 22242- 941- 

1191 29181 11214- 21411 

1191 21211 9812- 12211 

1192 22112 9121- 11189 

1191 11211 229 8211 

1194 1211 2141 2211 

1192 11188 18288- 1111- 

 -8111 -14111 11914 1191 اول ماهه 9

 .همان مأخذ:

 

 است: شده داده نشان نيز ذیل نمودار در ،جدول اطالعات بهتر شهود براي
 



 

 

 

1 

 كشور المللیبین ارزي ذخاير در تغییر و سرمايه حساب ،جاري حساب تراز .6 نمودار

 
 .همان مأخذ:

 

 رواقعد كرد. مالحظه هم را بانكي شبكه ارزي بدهي اتتغيير باید سرمایه خروج تردقيق نيتخم يبرا

 شورك به هیسرما خروج / ورود از تقریبي شاخص عنوانبه توانمي را يبانك شبكه يارز يهابدهي راتييتغ

 ماهآذر انیپا و 1192 ماهاسفند انیپا ،1194 ماهاسفند انیپا در كرد. محسوب (1 جدول در B و A )مقادیر

 ارديليم هزار 4/221 و 1/184 ،1/111 ترتيببه يبانك شبكه يارز يهابدهي و هاوام حجم ترتيببه 1191

 تومان ارديليم هزار 4/1 با برابر 1192 سال در يارز يهابدهي و هاوام راتييتغ نیا اساسبر است. بوده تومان

 انیپا در يمركز بانك همانسا در ارز نرخ 1.است تومان ارديليم هزار 1/41 با برابر 1191 اول ماهه9 در و

 راتييتغ اساس نیا بر است. بوده تومان 9/1282 و 1242 ترتيببه 1191 ماهآذر انیپا در و 1192 ماهاسفند

 ارديليم 91/1 ترتيببه 1191 اول ماهه 9و 1192 سال در كشور به (هیسرما )ورود هابانك يارز يهابدهي

 11/12 و 91/1 ترتيببه ،1 جدول در B و A مقدار از ينيتخم نیبنابرا ؛است دالر ارديليم 11/12 و دالر

 ماهه 3 و 6936 سال در كشور از هيسرما خروج تقريبی حجم ،محاسبه نیا براساس .است دالر ارديليم

  2.استبوده  دالر اردیلیم 2/21 و 2/22 ترتیببه 6931 اول

 از بزرگ يهابانك ترس و الملليبينهاي تحریم واسطهبه كه ایران بازار خاص هايویژگي از یكي

 از نه كشور ارزي وانتقاالتنقل از يتوجه قابل بخش كه است آن گرفته، صورت ایران يهابانك با تعامل

 وانتقاالتنقل مسير دیگر ویژگي گيرد.مي صورت هاصرافي بستر از و حواله طریق از بلكه ،هابانك بستر

 رد كشور پذیريآسيب به كه شودمي انجام خاصي و محدود ورهايكش مسير از كه است آن كشور ارزي

 بود. خواهد منجر كشورها این در شوك وقوع صورت

                                                 

 .تارنمای بانک مرکزی –بخش پولی و بانکی  -. گزیده آمارهای اقتصادی1

 شود.برآورد ميدالر  ارديليم 97به  کینزدميزان خروج سرمايه  ،1991سال  انیروند تا پا تداوم اينض با فر. 7
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تراز حساب جاري تراز حساب سرمایه تغيير در ذخایر ارزي بين المللي
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 همس كماكان البته است. كشور بازار در ارز اسكناس نقش بودن پررنگ كشور، ارز بازار دیگر ویژگي

 قاضايت از ناشي ارز اسكناس براي اتقاض عمده است. اندك بسيار كشور ارزي انتقاالتونقل كل از اسكناس

 الملليينب پرداخت هايشبكه به اتصال عدم به توجه با ست.ا بازيسفته و دارایي تبدیل تقاضاي و تيمسافر

 خود همراه به و خرندمي اسكناس صورتبه را ارز خود نيازهاي تأمين براي خارجي مسافران عمده ،يكارت

 ملليالبين گردشگران تعداد گردشگري و يدستعیصنا فرهنگي، ميراث نسازما آمارهاي براساس برند.مي

 مدت نيهم در كه درحالي است بوده نفر ميليون 12/2 دودح 1191 سال نخست ماهه 2 در كشور به ورودي

 نفر ميليون 9/4 برابر ترتيببه 1192 سال براي آمار این 1.است نفر ميليون 41/1 خروجي گردشگران تعداد

 اب نيز خارجي گردشگران اسكناس( ارز ژهیوبه) ارزآوري سرانه اینكه بر مضاف 2.است بوده نفر ميليون 2/9 و

 شدتهب كشور مسافر خروجي و ورودي الصخاینكه  به توجه با است. متفاوت ایراني گردشگران ارزبري سرانه

 به الهسهر كشور است( كشور به خارجي سافرم ورود از بيش بسيار كشور از داخلي مسافر )خروج است منفي

 است. دشوار بسيار آن تأمين دالر، تحریم به توجه با كه دارد نياز دالر( معموالً) اسكناس توجهيقابل  ميزان

 1.كردند بيان را )دالر( اسكناس تأمين هايدشواري ،دولت ارشد مدیران اندیشيهم نشست در جمهوررئيس

 ذاريگسپرده به مردم اعتماد عدم به توجه با كه است آن دالر اساسكن تقاضاي خصوص در دیگر مهم نكته

 با هك شد خواهد ارز اسكناس بازار وارد بازيسفته از ناشي تقاضاي ،ينانياطم نا شرایط در ،هابانك در ارزي

 بود. خواهيم توجهيقابل  نوسانات شاهد ارز، اسكناس عرضه در شدید محدودیت به توجه

 

 ارز نرخ افزايش لعل بررسی .2

 كنيم تحليل مجزا صورتبه را نقد بازار و حواله بازار است ضروري ارز نرخ افزایش علل بهتر تبيين براي

 ردیگ ازسوي شویم. قائل تفكيك عرضه طرف عوامل و تقاضا طرف عوامل ميان بازارها این از هریك در و

 شوند.مي محسوب كنندهتشدید عاملي گردی برخي كه درحالي است ايزمينه عوامل از برخي ماهيت

 و مدت)ميان ايزمينه عوامل باید ارز، نرخ افزایش نزدیك( )علل كنندهتشدید عوامل بيان از پيش

 كنندهدتشدی علل اند،كرده ایجاد ايزمينه عوامل كه شرایطي بستر در زیرا شود، تحليل مؤثر بلندمدت(

 هك است ضروري كشور ارز بازار مشكالت اساسي حل براي براینوهعال شوند.مي ارزي تكانه به منجر

 گيرند. قرار توجه مورد ايزمينه عوامل

 جدول قالب در را نقد و حواله بازارهاي در كنندهتشدید و ايهزمين عوامل بخش دو در ادامه در

 شكالتم عمده كه است این توجهقابل نكته پرداخت. خواهيم آنها نیمهمتر توضيح به و كرد خواهيم بيان

                                                 

1. http://www.ichto.ir/Portals/0/pdf/tourist-statistics/96-2.pdf 

2. http://www.ichto.ir/Portals/0/pdf/tourist-statistics/96-1.pdf 

3. https://www.isna.ir/news/97020100103 
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 وجود مشكالتي اگرچه اسكناس بازار در و است ارزي هايحواله بازار به معطوف ارزي حوزه در كشور

 است: برخوردار كمتري اهميت از ولي دارد

 

 حواله بازار بر مؤثر عوامل ـ اول بخش

 

 حواله بازار بر مؤثر عوامل .9 جدول

 سمت

 تقاضا

 ايهزمین

 اقتصاد بنيادین عوامل با تناسب بدون نقدینگي افسارگسيخته رشد 

 كشور كاالي ورودي به قاچاق مالي تأمين 

 كنندهتشديد

 تكميلي اقدامات انجام بدون 1191 ماهشهریور در بانكي سود نرخ كاهش 

 خصوص در آمریكایي مقامات اظهارات و اقتصادي نظام به اعتماديبي اثر در سرمایه خروج تقاضاي افزایش 

 خرید مانند كشور خارج در دارایي خرید و يگذارسرمایه اشكال در جدیدهاي تحریم وضع و برجام از خروج

 ارزها رمز در يگذارسرمایه و مالي دارایي خرید یا شركت احداث مسكن،

 حواله تقاضاي فصلي افزایش 

 سمت

 عرضه

 ايهزمین

 مقررات ،هاتحریم واسطهبه ارزي انتقاالتونقل در هابانك محدودیت FATF زیرساخت اتكاي و ...و 

 هاصرافي به كشور ارزي انتقاالتونقل

 رايب ریزيبرنامه عدم و چين تركيه، بي،ود مانند محدود نقاط به كشور ارزي انتقاالتونقل بستر اتكاي 

 آن به بخشيتنوع

 محلي ارزهاي با معامله عدم یورو( و )دالر واسط ارزهاي به اتكا 

 هكنندتشديد

 بيود در افزودهارزش بر ماليات وضع از ناشي ارزي انتقاالت هزینه افزایش 

 دو ينب سياسي هايتنش افزایش واسطهبه بيود در مالي وانتقاالتنقل بر هانظارت و هاگيريسخت تشدید 

 است شدهمنجر  ایران با كردن كار ریسك افزایش به كه عربستان و ایران بين و ركشو

 ایران با ارتباط از تركيه يهابانك سایر امتناع و رزرو فدرال توسط تركيه نكبا هالك جریمه 

 بهانه به چين در ارزي وانتقاالتنقل در هاگيريسخت تشدید FATF 

 قيمت ینباالتر به ارز فروش براي (نفت ملي شركت پيمانكاران و هاپتروشيمي) ارز بزرگ دارندگان توسط مزایده برگزاري 

 

 نقدينگی رشد 

 ستردهگ نقدینگي رشد پول، ارزش حفظ و بازيسفته تقاضاي ویژهبه ارز تقاضاي اصلي ايزمينه عامل

 شدتبه باال بهره نرخ و بانكي شبكه ترازنامه نامناسب وضعيت واسطهبه كشور در نقدینگي حجم است.

 به 1192 همابهمن به نسبت درصدي 8/18 رشد نرخ با 1191 ماهبهمن در و است گسترش درحال

 1است. رسيده ریال ميليارد هزار 11149

                                                 

 تارنمای بانک مرکزی –بخش پولی و بانکی  -گزیده آمارهای اقتصادی. 1
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 و ستا نامتوازن شدتبه جامعه مختلف آحاد بين در نقدینگي توزیع كه است این توجه قابل نكته

 این از يكم بسيار بخش چنانچه هستند. نقدینگي از توجهيقابل  بخش مالك ،اقتصاد از كوچكي بخش

 از درصد 2 تنها چنانچه مثال براي شد. خواهد ایجاد شدیدي الطماتت ،شود ارز بازار وارد نقدینگي

 یدخر شكل به نقد بازار در و سرمایه خروج شكل به حواله بازار )در شود ارز بازار وارد كشور نقدینگي

هر  در كرد. خواهد ایجاد دالر يلياردم 1/11 ميزان به تقاضایي ،ریال 42111 دالر هر مبنايبر ،اسكناس(

 این ورود از اقتصاد، در بيكاري افزایش و ركود تعميق هزینه به و بانكي بهره نرخ بودن باال دليلبه حال

 نرخ زا باالتر سودهایي تحقق امكان شدید، نوسانات ایجاد صورت در اما ؛است دهش جلوگيري قدینگين

 بهره نرخو  ارز نرخي در متغيرهایي مانند شدید هاينوسان تواندوجود خواهد داشت كه مي بانكي بهره

 .ایجاد كند

 6931 ماهشهريور در بانكی سود نرخ كاهش 

 سود نرخ حداكثر بندي هشت بخشنامه طي 1191 ماهمرداد 11 در ایران اسالمي جمهوري مركزي بانك

 11 و 12 به ترتيببه را عادي مدتكوتاه هايسپرده و سالهیك گذاريسرمایه هايسپرده الحسابعلي

 شده ابالغ 14/4/1192 مورخ 111292 شماره بخشنامه در ترپيش هانرخ این البته 1داد. كاهش درصد

 و درصدي 21 هاينرخ سالهیك گذاريسرمایه هايسپرده به و كردندنمي اجرا را آن هابانك اما بود،

 كردند.مي پرداخت باالتر

 از پس و شد گرفته جدي هابانك ويازس مركزي بانك اهتمام با 1191 ماهمرداد بندي 8 بخشنامه

 هايمحدودیت وضع با اقدام این یافت. كاهش هاسپرده سود نرخ بود، شده بينيپيش كه زماني بازه

 هابانك نقش ایفاي ممنوعيت ازجمله ثابت درآمد با بهادار اوراق در يگذارسرمایه هايصندوق بر جدید

 بخش بخشنامه، نیا از شيپ شد. همراه هابانك باجه در هاصندوق واحدهاي فروش و هاصندوق این در

 گذاريسرمایه هايسپرده در را خود پول سپرده، سود نرخ بودن باال واسطهبه مردم از توجهيقابل 

 هايگذارسرمایه هايسپرده انداختن جریان به براي انگيزه آن كاهش با اما كردند،مي نگهداري سالهكی

 یافت. افزایش

 اقتصاد كه زماني در نرخ این كاهش ولي ،است ایران اقتصاد الزامات از یكي سود نرخ كاهش اگرچه

 ود.ب نادرست هاتنش این مالحظات نظرگرفتندر بدون دارد، قرار ارزي و سياسي هايتنش آستانه در كشور

 زا بانك این مركزي، بانك و دولت بر فشار و ارز نرخ رفتن باال با 1191 ماهبهمن 22 تاریخ در دليل همين به

 2 مدت به درصد 21 سود با سپرده گواهي اوراق انتشار :از بودند عبارت كه كرد رونمایي اقدام 1 با ايهبست

 بانك اقدام این ماهه. 12 و 1 مقاطع در سكه فروششيپ و ارزي پایه با ریالي سپرده گواهي انتشار هفته،

 ود.ب سپرده سود نرخ افزایش براي هابانك به سبز چراغ و بليق تصميم از نشينيعقب ينوعبه مركزي

                                                 

1. https://cbi.ir/showitem/16740.aspx 
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 كشور كاالي ورودي به قاچاق مالی تأمین 

 براساس .شودمي منتشر كشور در )قاچاق( كاال غيررسمي واردات حجم خصوص در متفاوتي هايتخمين

ميليارد  2/11ور از گزارش ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز، حجم قاچاق كاالي ورودي به كش

 از حجم این مالي تأمين كاهش یافته است. 1192ميليارد دالر در سال  1/12به  1192دالر در سال 

 شفافريغ صورتبه طبيعتاً البته كه دارد دالر( ميليارد 11 از )بيش توجهيقابل  منابع به نياز قاچاق

 گيرد.مي صورت

 وها كشور مانند الكترونيكي شدن اظهارنامه مركاتگ ساماندهي برخي از مشكالت در به توجه با

تواند مي ،كشور به قاچاق كاالي ورود مبادي نیمهمتر از یكي حاضردرحال  آنها، از قاچاق حجم كاهش

 باشد. آزاد مناطق

 كشور از سرمايه خروج تشديد 

 سال در سرمایه خروج در جدیدي ركورد ثبت از حاكي برآوردها شد تشریح قبل بخش در كه طورهمان

 كه است شده برآورد دالر ميليارد 11 بربالغ 1191 سال پایاني ماههسه در سرمایه خروج است. 1191

 سرمایه خروج دهد.مي تشكيل را كشور سال یك غيرنفتي صادرات كل درصد 21 به نزدیك مقدار این

 آنها: نیمهمتر هك باشد داشته تواندمي متعددي علل كه است اجتماعي -اقتصادي پدیده یك

 حمایت رد كشور عمومي سياست در موجود خألهاي ،وضعيت سياسي و اقتصادي بودن ينيبشيپرقابليغ

 زندگي هب تمایل ي،گذارسرمایه باالي ریسك اقتصادي، فعاليت بودن دشوار و وكاركسب موانع سرمایه، از

 است. خارجي كشورهاي در اقامت اخذ و كشور از خارج در

 مانند كشور خارج در دارایي خرید و يگذارسرمایه :از است عبارت سرمایه خروج مصادیق نیمهمتر

 ای بانكي سپرده بهادار، )اوراق مالي دارایي خرید یا شركت حداثا قالب در يگذارسرمایه مسكن، خرید

 است، غيرنفتي صادرات از حاصل ارز از استفاده سرمایه خروج سازوكار نیمهمتر همچنين (.ارزها رمز

 صرف تا گرداندبازنمي كشور اقتصادي چرخه به را غيرنفتي صادرات از حاصل ارز صادركننده درواقع

 ريدیگ فرد اختيار در را ارزي منابع یا و كندمي سرمایه خروج به اقدام شخصاً یا و شود ازين مورد واردات

 كند.مي دریافت وي از ایران در را آن ریالي معادل و دهدمي قرار دارد قصدي چنين كه

 ارزي وانتقاالتنقل در هابانك محدوديت 

 فزایشا ولي ،است داشته چشمگيري رشد ایراني يهابانك كارگزاري روابط تعداد برجام تفاهمنامه از پس

 كند راهمف اسنادي اعتبارات گشایش و ارزي انتقاالت در چنداني گشایش است نتوانسته كارگزاري روابط

 آمریكا خروج احتمال از ناشي سياسي هايریسك دليلبه يالمللبين بزرگ و متوسط ياهبانك كماكان و

 دليلبه آمریكا نظارتي نهادهاي توسط جریمه از ترس همچنين و جدیدهاي تحریم وضع و برجام از

 قوانين رعایت و ایراني يهابانك سالمت بر ناظر مالي يهاسكیر نيز و تحریمي اشخاص با تعامل
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 جاريت يهاطرف و خارجي يهابانك آنكه مهمتر و ندارند ایران با ارتباط يبرقرار به تمایلي يلمللابين

 ياهبانك كارگزار يهابانك هايحواله قبول و حساب افتتاح و ارتباط برقراري به تمایلي نيز خارجي

 ابعمن هب كشور دسترسي و ركشو ارزي انتقاالت براي را فراواني مشكالت موضوع این و ندارند نيز ایراني

 است. آورده وجود به خود ارزي

 سوق غيررسمي يرهايمس سمت به را كشور الجرم ارزي، انتقاالت رسمي مسيرهاي شدن محدود

 شود.مي انجام هاصرافي طریق از كشور ارزي انتقاالت از يتوجه قابل بخش حاضر درحال و است داده

 بوطمر ورام عربي متحده امارات كشور در مثالً كه هایيصرافي از يجهتو قابل بخش اینكه توجهقابل نكته

 رافيص عمليات براي قانوني مجوز عمدتاً و نيستند معتبري و بزرگ هايصرافي ،دهندمي انجام را ایران به

 .كنندمي كارسازي را ارزي وجوه جابجایي تجاري، فعاليت عمومي مجوز تحت و ندارند را

 تبلندمد قراردادهاي عقد امكان عدم مانند توجهيقابل  تبعات مالي ارتباطات زا بانكي نظام حذف

 گشایش قالب در خارجي يهابانك اعتباري تسهيالت از استفاده همچنين و بزرگ شركاي با تعامل و

 ست.ا شده منجر كشور ارزي انتقاالت هزینه افزایش به همچنين و است داشته همراه به را اسنادي اعتبار

 یالمللبین فضاي در ارزي انتقاالت مسیرهاي شدن دودمح 

 از و اهصرافي مسير از كشور ارزي وانتقاالتنقل از توجهيقابل  بخش شد بيان ترپيش كه گونههمان

 تحوالت واسطهبه اخير هايماه در گيرد.مي صورت چين( و تركيه بي،ود )مانند محدودي مناطق طریق

 عامل این و است شده دشوارتر گذشته به نسبت كشور ارزي وانتقاالتنقل كشورها، این در سياسي و فني

 رايب كافي زمان كشور مسئولين دانست. ارزي اخير نوسانات علل نیمهمتر از یكي عنوانبه توانمي را

 هيلست و برجام هايگشایش به اميد واسطهبه اما ،داشتند ارزي وانتقاالتنقل بسترهاي به يبخشتنوع

 .انجام نشده است حوزه این دراقدام مؤثري  بانك، مسير از ارزي وانتقاالتنقل

 مالي شفافيت افزایش و بيود در افزودهارزش بر ماليات وضع واسطهبه ارزي وانتقاالتنقل هزینه افزایش

 هايريگسخت دیدتش همراه به ،افزودهارزش بر ماليات پرداخت براي فصلي معامالت اظهارنامه تكميل از ناشي

 شورهايك از برخي و ایران بين سياسي هايتنش افزایش واسطهبه بيود در مالي وانتقاالتنقل بر هانظارت و

 وانتقاالتلنق مسير در اختالالتي ایجاد به منجر است، شده منجر ایران با كردن كار ریسك افزایش به كه عربي

 ایران رزيا وانتقاالتنقل در توجهي قابل سهم تاریخي صورتبه بيوداینكه  به توجه با است. شده كشور ارزي

 گذاشت. كشور ارز بازار بر توجهيقابل  تأثير تحوالت این است، داشته هاتحریم دوره در ویژهبه

 نقش هاتحریم دوره در ویژهبه كه نيز تركيه در آن دالري ميليارد 2/11 جریمه و بانك هالك پرونده

 عاملهم ریسك افزایش آن از مهمتر و كانال این شدن بسته به داشت، كشور ارزي وانتقاالتلنق در مهمي

 واسطههب هم آنها كه ترسندمي تركيه يهابانك درواقع شد. منجر تركيه در ایراني هايصرافي و هابانك با

 شوند. مشكل دچار ایران با مالي ارتباط
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 هانهب به ارزي وانتقاالتنقل در گيريسخت است، ایران تجاري شریك ترینبزرگ كه نيز چين در

 تنف صادرات از حاصل ارز ویژهبه كشور ارزي وانتقاالتنقل از و یافت گسترش FATF مالحظات اجراي

 شد. دشوارتر پتروشيمي محصوالت و

 قیمت باالترين به ارز فروش براي ارز بزرگ دارندگان توسط مزايده برگزاري 

 مانند داخلي عمده صادركنندگان از برخي كه بود آن اخير هايماه در ارز نرخ فزایشا عوامل از یكي

 در دند،بو كرده حسابتسویه ارزي صورتبه شركت این با كه نفت ملي شركت پيمانكاران و هاپتروشيمي

 كردند.مي ایدهمز صورتبه خود صادرات از حاصل ارز فروش به اقدام دارانشانسهام و خود منافع افزایش جهت

 مداخالت شدن اثركم به گيرد،مي صورت هاشركت این ریالي درآمدهاي افزایش براي كه ایشان اقدام این

 شود.مي محسوب ارز نرخ افزایش علل از یكي و شده منجر ارز نرخ كاهش براي مركزي بانك

 

 )نقد( اسكناس بازار بر مؤثر عوامل ـ دوم بخش

 

 )نقد( اسكناس بازار بر مؤثر عوامل .1 جدول

 تقاضا سمت

 ايهزمین

 اقتصاد بنيادین عوامل با تناسب بدون نقدینگي افسارگسيخته رشد 

 كنندهتشديد

 انتظاري عوامل 

 ارز نرخ افزایش لزوم برمبني دولتي مقامات برخي اظهارات 

 جدیدهاي تحریم وضع و برجام از خروج با ارتباط در آمریكایي مقامات اظهارات 

 1191 ماهشهریور در بانكي سود نرخ هشكا 

 هادارایي ارزش حفظ هدف با دارایي تبدیل تقاضاي افزایش 

 بازيسفته تقاضاي افزایش 

 مسافر همراه بار و خارجي سياحتي سفر تقاضاي افزایش 

 حواله صدور جهت ...و هرات سليمانيه، به ارز اسكناس قاچاق 

 عرضه سمت

 ايهزمین

 مركزي بانك براي ارز اسكناس تأمين در موجود هايمحدودیت 

 هاصرافي به تخصيص مدیریت كردن محول و اسكناس توزیع براي مناسب سازوكار فقدان – 

 شخص حضور به نياز بدون و محدودیت بدون ملي كارت ارائه با ارز تخصيص

 همسایه كشورهاي از كشور به مسافر همراه ارز ورود براي محدودیت 

 

 جديدهاي تحريم وضع و برجام از خروج با ارتباط در كايیآمري مقامات اظهارات 

 و آمریكا ملي دفاع اختيارات قانون تعليق عدم برمبني آمریكایي مقامات اظهارات ،1191 سال اواخر از

 و كاتسا قانون مانند جدیدهاي تحریم وضع و 1191 ماهاردیبهشت 22 تاریخ در برجام از آمریكا خروج
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 رخن افزایش انتظار و كشور اقتصاد در نااطميناني افزایش به ،SDN ليست به جدید اشخاص شدن اضافه

 صورتبه چه و كشور از سرمایه خروج براي حواله صورتبه چه ارز تقاضاي شرایط این در .شد منجر ارز

 نقد بازار بيشتر هايمحدودیت به توجه با .یافت افزایش بازيسفته یا و هادارایي ارزش حفظ براي نقد

 مبودی اسكناس ارز قيمت در توجهيقابل  رشد شاهد ایران، به اسكناس عرضه و ورود دشواري واسطهبه

 بود. سابقهكم گذشته در كه گرفت پيشي آن حواله نرخ بر اسكناس ارز نرخ شرایطي در و

 هاصرافی به تخصیص مديريت كردن محول و اسكناس توزيع براي مناسب سازوكار فقدان 

 دالر عرضه ارز، نرخ كنترل همچنين و اسكناس ارز تقاضاي به پاسخ براي مركزي بانك هايرویه زا یكي

 نكبا اینكه به توجه با .است بازار قيمت از كمتر قيمت به عموماً هاصرافي طریق از اسكناس صورتبه

 شتهندا شخص هر توسط ارز خرید براي محدودیت و ارز واقعي متقاضيان شناسایي براي سازوكاري مركزي

 قيمت به ارزي اسكناس دریافت براي هاصرافي مقابل در طوالني هايصف شاهد گذشته هايماه در است،

 انكب صرفاً كه بود كه درحالي این بودیم. توجه قابل منفعت كسب و آزاد بازار در فروش و بازار از ترارزان

 ورحض نه ملي كارت كپي ارائه با )صرفاً ملي دك درج به موظف را اسكناس توزیع عامل هايصرافي مركزي

 ندداشت را امكان این افراد و بود نكرده وضع ملي كد هر به ارز فروش براي محدودیتي و بود نموده شخص(

 يازن بدون اسكناس صورتبه ارز فروش دیگر ازسوي .كنند خریداري اسكناس ارز دلخواه ميزان هر به كه

 .شدمي منجر سایرین ملي كدهاي از اشخاص از بسياري استفادهسوء به شخص حضور به

 

 مركزي بانك و دولت اقدامات تشريح .9

 22 تاریخ در كه كرد اتخاذ تصميماتي جاري سال ماهفروردین 21 تاریخ در دولت اقتصادي ستاد

 و بانكي نظام به متعدد هايبخشنامه با مركزي بانك و رسيد وزیران هيئت تصویب به ماهدینرفرو

 كرد. تبيين را آن ابعاد عمومي هاياطالعيه

 در دولت اقدامات 1،هابانك عامل مدیران با جلسه در مركزي بانك كلرئيس اظهارات به توجه با

 تقویت و قاچاق مالي تأمين و سرمایه خروج از جلوگيري هدف با ارز بازار مدیریت و ساماندهي حوزه

 است. شده اجرا و طراحي پولشویي با مبارزه قانون اجراي

 است: شده داده نمایش دولت تصميمات اهم زیر جدول در

  

                                                 

1. https://www.cbi.ir/showitem/17677.aspx 
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 حواله بازار با ارتباط در دولت اقدامات .6 جدول

ف
طر

 
ضه

عر
 

 چارچوب در كاهش یا افزایش امكان با ارزي مصارف همه برايریال  42111 نرخ در دالر شدن نرخيتك 

 و جمهوررئيس )اظهارات درصد 2 حدود ساليانه شافزای و (دولت مصوبه «2» بند) شدهتیریمد شناور نظام

 مركزي( بانك كلرئيس

 (1 اطالعيه «1» بند) مصوب نرخ با كاالها «همه» واردات براي ارز تأمين براي مركزي بانك تعهد 

 ندب) قيمت افزایش عدم جهت پزشكي تجهيزات و دارو اساسي، كاالهاي به دالر هر بابت ریالي 4111 یارانه 

 (دولت همصوب «12»

 (دولت مصوبه «11» بند) مركزي بانك ضوابط از خارج عمليات هرگونه بودن قاچاق مصداق 

 (1 اطالعيه «2» بند) مجاز صرافي و بانكي سيستم خارج در ارز دوفروشیخر ممنوعيت 

 خرید به هاصرافي نقش كردن محدود ،(1 اطالعيه «2» بند) بانكي مسير به واردات ارز تأمين كردن محدود 

 دستور به رزا انتقال بانكي، سيستم طریق از متقاضيان به شده يداریخر ارز فروش غيرنفتي، صادركنندگان ارز

 زيمرك بانك كلرئيس اظهارات) هابانك به هاصرافي از ارزي هايفعاليت انتقال براي تالش و (8 اطالعيه) بانك

 (هابانك عامل مدیران جلسه در

 (ارزي مدیریت یكپارچه نظام سامانه) نيما سامانه اندازيراه 

 و راقع به صادركنندگان و مرزي هايبازارچه فروشندگان ياستثنابه) عمده و حاكميتي صادركنندگان الزام 

 EXW یا FCA یا FOB ارزش براساس) خود صادرات از حاصل ارز از درصد 92 از استفاده به افغانستان(

 به ارز فروش خود، ارزي بدهي پرداخت خود(، نيازهاي تأمين )براي صادرات مقابل در واردات صورتبه (كاال

 پروانه صدور از پس ماه 1 تا هابانك نزد ارزي يگذارسپرده یا نيما سامانه طریق از مجاز هايصرافي و هابانك

 يماليات معافيت :انگيزشي عامل - (ماهاردیبهشت 1 دولت اقتصادي ستاد مصوبه «1» )بند گمركي صادراتي

 (1 اطالعيه «1» بند -دولت مصوبه «1» بند)

 خود صادراتي پروانه واگذاري به صادرات( درصد 21 )حداكثر خرد و غيرحاكميتي صادركنندگان به اجازه 

 دولت اقتصادي ستاد مصوبه «2» )بند خود نيازهاي تأمين از فراتر واردات یا واردكنندگان سایر به

 (ماهاردیبهشت 1
ف

طر
 

ضا
قا

ت
 

 1» بند) آزاد مناطق در حتي سفارش ثبت بدون است ارز تخصيص نيازمند كه وارداتي هرگونه يتممنوع» 

 (دولت مصوبه

 و كاال قطعي ترخيص پروانه ارائه به آزاد مناطق به خدمت و كاال واردكنندگان ارزي تعهد رفع شدن منوط 

 (11 اطالعيه) كارفرما تأیيدیه یا و كار انجام قطعي حسابصورت اصل یا
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 )نقد( اسكناس بازار با ارتباط در دولت اقدامات .1 جدول

ف
طر

 
ضه

عر
 

 قيمت به (1 اطالعيه) ارزي مجاز مصارف گانه11 مصادیق براي ارز اسكناس تأمين براي مركزي بانك تعهد 

 ریال 42111

 (8 اطالعيه) بانكي سيستم از خارج ارز اسكناس خریدوفروش ممنوعيت 

 غيرمجاز هايصرافي و دالالن با برخورد و پليسي و امنيتي اقدامات 

ف
طر

 
ضا

قا
ت

 

 اسكناس متقاضي آنها از توجهيقابل  بخش كه (1 اطالعيه) ارزي مجاز مصارف گانه11 مصادیق تعيين 

 هستند ارزي

 (2 و 2 هاياطالعيه) ...(و آموزشي اداري، درماني، مسافرتي،) شخصي تقاضاي در بنديسهميه 

 (1 اطالعيه «1» بند) یورو هزار 11 از بيش ارزي اسكناس نگهداري ممنوعيت 

 روز چند از بعد تقاضا شدت به توجه با – (1 اطالعيه) ساله 2 تا ماهه 1 سررسيدهاي در سكه فروشپيش 

 شد. متوقف ماهه 1 و 1 سررسيد در فروشپيش

 بانك توسط ودس و اصل تضمين و (1 اطالعيه «4» بند) ارزي هايسپرده به اسكناس بازپرداخت تضمين 

 (8 اطالعيه) مركزي

 ركزيم بانك كلرئيس نطق) ارزي سپرده از باالتر نرخ با مركزي بانك در هابانك ارزي يگذارسپرده امكان 

 (مجلس در

 كلرئيس اظهارات) نزدیك آینده در همسایه كشورهاي برخي در بانكي هايكارت سویيچ اتصال براي تالش 

 (هابانك املع مدیران جلسه در مركزي بانك

 

 مركزي بانك و دولت اقدامات ارزيابی .1

 قوت نقاط ـ اول بخش

 انفعالی گیريموضع جايبه فعال گیريموضع .6

 كلرئيس تصریحبه دولت، اقتصادي ستاد ماهدینرفرو 21 مصوبه از قبل مركزي بانك و دولت اقدامات

 كهاین جايبه گذشته هايسال در كزيمر بانك درواقع «.كنشي» نه است بوده «واكنشي» 1مركزي بانك

 دیلتع با ارتباط در يمؤثر اقدامات و بپردازد ارزي وانتقاالتنقل در موجود مشكالت اساسي علل حل به

 راهكارهاي و سرمایه خروج از جلوگيري آن، كردن نرخيتك اقتصاد، بنيادین عوامل با متناسب ارز نرخ

 ،ايمنطقه یا ملي مالي هايرسانپيام از استفاده ،ندجانبهچ یا دو پولي هايپيمان مانند جایگزین

 دهد، انجام و... ارزي وانتقاالتنقل حوزه در متخاصم كشورهاي با همسو كشورهاي كردن ینزجایگ

 عرضه اب را بازار التهابات كردمي تالش و بود برجام قبل از بانكي هايمحدودیت رفع به اميدوار منفعالنه

 در ارزي اسكناس عرضه و بي(و)د عربي متحده امارات مانند همسایه كشورهاي در حواله ايبازاره در ارز

 داشت. همراه به كشور براي توجهيقابل  هزینه كه نماید مدیریت داخلي نقدي بازارهاي
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 ارشد مدیران اندیشيهم نشست در ایشان است، شده مطرح نيز جمهوررئيس توسط انتقاد این

 سال چهار در كشور ارز سيستم از كه اندداشته اظهار 1191 ماهاردیبهشت 1 تاریخ در دامي و تدبير دولت

 با را ارز گذشته سال 4 در» اند:كرده توصيف گونهنیا را كشور ارزي سيستم و اندنداشته رضایت گذشته

 كزيمر بانك به ار ارز مسلح هايماشين با و كردیممي وارد هواپيما با و كردیممي تهيه فراوان گرفتاري

 كه ايشيوه هر به ارز هم هاصرافي در .دادمي ارائه هاصرافي به نيز مركزي بانك و كردیممي منتقل

 ستمسي این و شدمي منتقل دیگر جايبه و رفته پاكت در هاخوب ارز و شدمي تقسيم خواستمي دلشان

 1.«بود تماشاگر باشد، داشته را اصلي مسئوليت باید كه بانك و بود كشور ارز اداره

 التهاب و اطميناني نا زیرا .كنندمي ارزیابي موقعهب را دولت اقدامات اصل كارشناسان همه البته

 21 هب منتهي روزهاي در اینكه كما داشت، خواهد همراه به كشور اقتصادي نظام براي را وضعيت بدترین

 قيمت زا متأثر ينوعبه كه دیگر بازارهاي از بسياري ،ارز بازار در توجه قابل نوسانات دليلبه ،ماهفروردین

 كردند.نمي معامله به اقدام اقتصادي فعالين و بود درآمده تعطيلنيمه حالت به نيز بودند ارز

 صادرات از حاصل ارز ساماندهی براي تالش .2

 از صلحا ارز ساماندهي عدم ارزي، بحران علل از یكي شد ذكر شناسيآسيب بخش در كه طورهمان

 صادرات، از حاصل ارز از استفاده نحوه خصوص در خود صادركننده، درواقع است، بوده صادرات

 برخي در ؛نداشت قرار مركزي بانك نظارت و يسياستگذار تحت گيريتصميم این و كردمي گيريتصميم

 براي همزاید اريبرگز به اقدام بودند، نيز دولت مدیریت تحت ينوعبه كه عمده صادركنندگان حتي موارد

 يجهنت شد.مي ارز قيمت افزایش موجب كه كردندمي قيمت باالترین به خود صادرات از حاصل ارز فروش

 از حاصل ارزي منابع از توجهيقابل  بخش كه بود این ارز، بازار از بخش این كنترل و مدیریت عدم

 گریدانيببه شد؛مي كشور از هسرمای خروج و قاچاق كاالي واردات مالي تأمين صرف كشور، صادرات

 ود.ب شده رها است، بوده كشور( از ارز )خروج مالي تأمين موضوع كه موارد این با مبارزه گلوگاه نیمهمتر

 حاصل ارز بازگرداندن» جدید ارزي هايسياست براي ذكرشده اهداف از یكي كه است كه درحالي این

 بود. خواهد مطلوب حتماً موضوع این به اهتمام صرف و است «كشور اقتصادي چرخه به صادرات از

 كشور واقعی نیازهاي اولويت با متناسب كشور ارزي منابع تخصیص براي تالش .9

 نظارت شرایطي چنين اقتضاي ت،سا روبرو ارزي منابع محدودیت با كشور حاضر حالدر كه یيآنجا از

 از يیك است. ارز غيرضروري مصارف ايبر بنديسهميه یا كردن محدود و ارزي مصارف بر ترسختگيرانه

 مصادیق تعيين است، شده اعالم مركزي بانك 1 شماره اطالعيه در كه جدید ارزي هايسياست اجزاي

 ستا ذكرشایان  البته .هاستآن از هریك براي سهميه تعيين و ارزي وارداتيغير نيازهاي براي گانه 11

 متعهد مركزي بانك ،1 شماره اطالعيه در و است شدهن گرفته نظر در رویكردي چنين واردات حوزه در

                                                 

1. http://www.president.ir/fa/103958 
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 نشست در مركزي بانك كلرئيسبا وجود این  .كند مالي تأمين را خدمات و كاالها «همه» واردات شده

 براساس» كه است كرده اعالم ماهاردیبهشت 1 تاریخ در اميد و تدبير دولت ارشد مدیران اندیشيهم

 به ارز تخصيص عدم یا بندياولویت تخصيص، امكان ،]نيما سامانه در[ واردكنندگان شدهاعالم نيازهاي

 احياي درواقع كه مركزي بانك توسط رویكردي چنين اتخاذ 1.«دارد وجود سياستگذار توسط آنها

 رسد.مي نظربه ناگریز است، وارداتي كاالهاي هايگروه گانه 11 هاياولویت

 ارز اسكناس القايی تقاضاي كنترل براي تالش .1

 واردات نآ تبعبه و كشور خارج به سياحتي سفر تقاضاي كاهش به كه مسافرتي ارز كردن محدود برعالوه

 نظر در ارزي هايسياست مجموعه در دیگري اقداماتي شد، خواهد منجر مسافر همراه مصرفي كاالي

 حفظ هدف با زار تقاضاي ينوعبه و شد خواهد منجر ارز اسكناس تقاضاي كاهش به كه شده گرفته

 در آزادي بهار سكه فروشپيش :از ستا عبارت آنها نیمهمتر كه داد خواهد كاهش را پول ارزش

 صورتبه سود و اصل بازپرداخت تضمين با ارزي سپرده افتتاح امكان و ساله 2 تا ماهه 1 هايسررسيد

 اهشك را اسكناس اضايتق صرفاً ابزارها این است ذكرشایان  البته است. مركزي بانك توسط اسكناس

 ردمم به ابزارهایي كه بود این ترمطلوب و داشت نخواهند اقتصاد واقعي بخش بر مثبتي اثر و دهدمي

 .كند پيگيري را هدف دو هر كه شدمي پيشنهاد

 اقتصادي ويژه مناطق و آزاد مناطق در كاال واردات خاص طوربه واردات استثنائات ساماندهی .6

 توليد به كمك و اوليه مواد واردات تسهيل اقتصادي، ویژه مناطق و تجاري آزاد مناطق ایجاد از هدف

 اداري و قانوني هايفرآیند عمده از مناطق این دليل همين به و است بوده صادرات توسعه و رقابتي

 ثبت و واردات مقررات و گمركي هايفرآیند آنها نیمهمتر از یكي كه اندشده استثنا اصلي سرزمين

 براي صرفاً نه - است منطقه كل براي شده گرفته نظر در هايمشوق كه یيآنجا از است. سفارش

 رگاهد به مناطق این شدن لیتبد و غرض نقض موجب -شودمي منجر صادرات به كه توليدي هايفعاليت

 براي ارزآوري موجب آنكه از بيش آزاد مناطق لذا و است ارزان صورتبه خارجي كاالهاي واردات اصلي

 در ریتقد قابل اقدامات از یكي كنند.مي تسهيل را كشور ارزي منابع خروج فرآیند شوند، كشور

 تعهد رفع شدن منوط و سفارش ثبت بدون آزاد مناطق در واردات ممنوعيت ارزي جدید هايسياست

 سابحصورت اصل یا و كاال قطعي ترخيص پروانه ارائه به آزاد مناطق به خدمت و كاال واردكنندگان ارزي

 مناطق نای به كاال واردات بر توجهيقابل  ثيراتأت تواندمي كه كارفرماست تأیيدیه یا و كار انجام قطعي

 باشد. داشته مناطق این طریق از قاچاق و

 

                                                 

1. https://cbi.ir/showitem/17713.aspx 
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 ضعف نقاط ـ دوم بخش

 مختلف مصوبات ناسازگاري .6

 هب ذیل در كه است متعارض و ناسازگار متعدد موارد در مركزي بانك و دولت اقتصادي ستاد مصوبات

 شد: خواهد اشاره آنها از برخي

 ريال 1222 نرخ با كاالها «همه» واردات نیاز تأمین 

 «همه» براي یكسان طوربه ارز نرخ ،ماهفروردین 22 تاریخ در وزیران هيئت مصوبه «2» بند براساس

این  وجود با شود.مي عيينت ریال (42ر111) معادل دالر هر براساس 22/1/1191 تاریخ از ارزي مصارف

 ماهاردیبهشت 1 تاریخ در اميد و تدبير دولت ارشد مدیران اندیشيهم نشست در مركزي بانك كلرئيس

 تخصيص، امكان ،] نيما سامانه در [واردكنندگان شدهاعالم نيازهاي براساس» كه است كرده اعالم

 كه نيست مشخص كماكان و 1«دارد وجود رسياستگذا توسط آنها به ارز تخصيص عدم یا بندياولویت

 همچنين و ير؟خ یا دارد وجود نكند ارز تأمين كاال برخي واردات براي مركزي بانك اینكه امكان آیا

 رد ارز خرید امكان واردات از بخش این آیا نكند ارز تأمين مركزي بانك كهصورتي در نيست مشخص

 شد؟ خواهد ممنوع آنها اتوارد اساساً یا دارند بانكي سيستم از خارج

 صادرات از حاصل ارز فروش 

 از حاصل ارز موظفند «صادركنندگان تمام» است: آمده مركزي بانك 1 شماره اطالعيه «1» بند در

 كنند،مي يگذارسپرده یا و ارزي بدهي بازپرداخت خود، توسط واردات صرف كه مواردي بجز را صادرات

 مصوبه «2» بند براساس كه كه درحالي .بفروشند مجاز هايصرافي و هابانك به نيما سامانه طریق از

 )حداكثر خرد و غيرحاكميتي صادركنندگان از بخشي ماهاردیبهشت 1 تاریخ در دولت اقتصادي ستاد

 تأمين زا فراتر یا نمایند واگذار واردكنندگان سایر به را خود صادراتي پروانه توانندمي صادرات( درصد 21

 نمایند. واردات به اقدام خود نيازهاي

 است: موضوع دو دهندهنشان واردكنندگان سایر به صادراتي پروانه واگذاري امكان

 كه شودنمي ارز تأمين (ریال 42111 نرخ )با مركزي بانك توسط قانوني واردات از بخشي الف(

 است. صادركنندگان صادراتي پروانه خرید به ناچار كنندهوارد

 لذا و گرفت خواهد صورت ریال 42111 قيمت از فراتر نرخي با حتماً صادراتي روانهپ واگذاري ب(

 است. دوم بازار نرخ شناختن رسميت بهمعناي به

 ،قبلي تصميمات مورد در تعصب از دور به و كشور شرایط براساس مرداندولت زودتر هرچه است بهتر

 .ندكن ضعوم اعالم شفاف صورتبه و گرفته را قطعي تصميم اختالفي موارد و ابهامات اشكاالت، درخصوص
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 عرضه بر تمركز و كشور از خارج در ارزي وانتقالنقل مشكالت مورد در انديشیچاره عدم .2

 ارز داخلی تقاضاي و

 مشكالت ،ارز نرخ افزایش كنندهتشدید املوع نیمهمتر از یكي ،شد ذكر اول بخش در كه طورهمان

 رجخا در واردات( هزینه )تسویه مصرف محل به كشور ارزي درآمدهاي نتقالوانقل با ارتباط در آمدهشيپ

 و چين در آمدهشيپ مسائل و بيود در افزودهارزش بر ماليات وضع آنها صدر در كه است بوده كشور از

 تمشكال حل مناطق، و مسيرها این به كشور ارزي وانتقاالتنقل وابستگي به توجه با .است تركيه

 ترینضروري از آنها با ترامن ارزي انتقال هايكانال تدریجي جایگزیني یا كشورها این در آمدهشيپ

 تهپرداخ آن به چندان مركزي بانك مسئولين و مرداندولت توسط تاكنون سفانهأمت كه است اقدامات

 است. نشده

 بهجانكیهاي تحریم جدید دوران آغاز و آمریكا متحده االتیا اخير تصميم به توجه با است ذكر شایان

 این روزه(، 181 دوره )پایان 1191 ماهآبان 11 و روزه( 91 دوره )پایان ماهمرداد 12 مقطع دو در كشور این

 آید. عملبه عاجل گيريتصميم ارتباط نیا در است ضروري و شد خواهد تشدید هامحدودیت

 فعلی شرايط در كردن نرخیتك به اصرار .9

 دنبالبه كه كردند تأكيد بارها مركزي بانك كلرئيس ویژهبه و دولتمردان یازدهم دولت ابتداي از

 سازيپياده درحال آن مقدمات و داد خواهد رخ يزودبه اتفاق این و هستند ارز نرخ كردن نرخيتك

 نبودن اسبمن نشدن نرخيتك علت همواره و نداد رخ گذشته سال 2 طول در اتفاق این ولي ،است

 بازار نرخ و دالر رسمي نرخ فاصله ،1194 تيرماه مانند مقاطع برخي در كه درحالي شد،مي عنوان شرایط

 دولت اقتصادي ستاداین  وجود با بود. رسيده دالر( قيمت درصد 8 )معادل ریال 2111 از كمتر به آزاد

 فاصله هك داد ریال 42111 نرخ در ارز شدن نرخيتك به حكم كه درحالي ماه،فروردین 21 شامگاه در

 14 معادل) ریال 21111 تقریباً آزاد بازار نرخ از (ریال 11811) روز این در مركزي بانك اعالمي نرخ

 ابتداي از 2آزاد بازار نرخ و 1مركزي بانك توسط اعالمي دالر نرخ زیر نمودار در بود. دالر( قيمت درصد

 شكاف است مشاهده قابل كه طورنهما است. شده داده نمایش 1191 ماهفروردین 21 تا 1192 ماهمرداد

 است. نبوده 1191ماه فروردین 21 اندازه به زماني هيچ در نرخ دو در موجود

 

                                                 

1. https://www.cbi.ir/ExRates/rates_fa.aspx 

2. http://www.tgju.org/chart/price_dollar_rl 



 

 

 

21 

 يازدهم دولت ابتداي از آزاد بازار ارز نرخ و مركزي بانك اعالمی ارز نرخ .2 نمودار

 
 

 رد و ستا روبرو ارزي منابع محدودیت با كشور حاضر درحال كه است این دیگر توجه قابل موضوع

 رارق كاتسا تحریم جملهاز جدیدهاي تحریم اعمال و برجام از آمریكا خروج مانند مهمي هايتكانه آستانه

 شدتهب شده اعالم نرخ با كشور ارزي نيازهاي همه تأمين و نرخيتك ارز به دولت يبندیپا لذا و ددار

 تأمين هب تعهد و كشور اقتصادي فعلي رایطش در كردن نرخيتك به تصميم لذا و رسدمي نظربه دشوار

 شود.نمي ارزیابي صحيحي تصميم دولت، مصوبه تصریح بنابر خدمات و كاالها همه واردات ارز

 ررسميغي بازار در را تقاضایيكند نمي تأمين مركزي بانك رسمي صورتبه كه نيازهایي است واضح

 صادرات ارزي درآمد از بخشي یا مردم دست در ارزي اسكناس از بخشي كهصورتيدر كند،مي ایجاد

 صادراتي ارز فروش براي شدهنييتع ریالي 42111 نرخ به توجه با كه شود فعال بازار این عرضه عنوانبه

 هايبكهش از استفاده با كه بود خواهيم ارز براي غيررسمي سياه بازار یك ایجاد شاهد است، محتمل بسيار

 تضاد در دنش نرخيتك با اینكه برعالوه غيررسمي بازار این .كنندمي فعاليت تلفني صورتبه یا اجتماعي

 .ستا نيز نظارت و پایش غيرقابل و دارد دوم نرخ با رسمي بازار یك به نسبت بيشتري مضرات است،

 نرخیتك ارز براي ريال 12222 نرخ انتخاب .1

 مورد ادامه در كه داد قرار ارزیابي مورد توانمي مختلف جهات از را نرخيتك ارز براي مصوب قيمت

 گرفت. خواهد قرار بحث

 ؟ريال 12222 عدد تعیین نحوه 

 .است آن محاسبه نحوه دارد، وجود دالر هر براي ریال 42111 عدددرباره  كه تيسؤاال نیمهمتر از یكي

 فاوتت براساس ،رزا نرخ تعدیل روش از استفاده ،كنندمي عنوان اقتصاددانان و دولتمردان كه روشي نیمهمتر

 گرفتن نظر در كه دارد وجود زیادي مالحظات روش این با ارتباط در اما ؛است خارجي و داخلي تورم نرخ

 باشد؛ ریال 42111 عدد از باالتر یا ترپایين است ممكن كه شد خواهد متفاوتي عدد به منجر آنها از هریك

 متور عنوانبه تجاري طرف كشورهاي تورم یا هانيج تورم آمریكا، تورم گرفتن نظر در پایه، سال انتخاب
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 ضمني شاخص یا 2كنندهتوليد قيمت شاخص 1،كنندهمصرف قيمت )شاخص تورم محاسبه نحوه خارجي،

 تفاوت به اكتفا این بر عالوه .است اثرگذار بسيار ارز نرخ تعدیل ميزان محاسبه در ... و 1(داخلي ناخالص توليد

 عوامل نيز و وريبهره مانند مؤثر عوامل سایر است يضرور و نيست اشكال از يخال خارجي و داخلي تورم

 شرایط به توجه با ارزي وانتقاالتنقل در كشور هايمحدودیت و هاظرفيت و ارز تقاضاي و عرضه بر مؤثر

 .شود لحاظ ارز نرخ تعيين در نيز ارزي هايسياست و كشور ارزي ذخایر ميزان ي،المللبين

 ريال12222 نرخ با طال و ارزها ساير براساس دالر نرخ قتطاب عدم 

 هايقيمت براساس شده محاسبه دالر نرخ دولت، اقتصادي ستاد توسط الری 42111 نرخ اعالم رغمبه

 2111 برابر تقریباً ماه 1 تا یك هايسررسيد براي مركزي بانك 1 شماره اطالعيه در شدهاعالم سكه فروشپيش

 وجود با است ذكر شایان البته كرد.مي روروب مشكل با را ریال 42111 نرخ پذیريباور كه ودب یالر 21111 تا

سه  وك ی سررسيدهاي در سكه فروشپيش بود، ترپایين غيررسمي بازار نرخ از نرخ این یيازآنجا اختالف، این

 مچنينه .كرد تعطيل را سررسيدها این در فروشپيش نهایتاً مركزي بانك و شد روروب زیادي استقبال با ماهه

 جهاني رابريب نسبت به توجه با آزاد، بازار نرخ وجود و یورو مانند ارزها سایر به معامله نبودن غيرقانوني به توجه با

 است. ریال 22111 حدود دولت تصميم از هفته دو حدود گذشت با دالر براي شده محاسبه نرخ ،یورو و دالر

 قالانت كارمزد در ابهام 

 مشخص حاضردرحال  است متفاوت مختلف كشورهاي در مختلف ارزهاي انتقال هزینه اینكه به توجه با

 به انتقال هزینه و شودمي تحویل كشوري چه در ریال 42111 قيمت با مركزي بانك دالر كه نيست

 بدون ریال 42111 نرخ كهصورتي در شد؟ خواهد پرداخت كسي چه توسط واردكننده نظر مورد مقصد

 44111 بين است ممكن موردنظر كشور به توجه با دالر شده تمام نرخ باشد انتقال هزینه گرفتن نظر در

 شود. محاسبه ریال 48111 تا

 واردات هزينه افزايش اثر در تورم افزايش 

 طریق از كشور واردات از درصد 21 به قریب براي نياز مورد ارز گذشته يهاسال در اینكه به توجه با

 از دالر )براي درصدي 11 افزایشاي معنبه دولت اقتصادي ستاد مصوبه و شدمي تأمين مركزي كبان

 یافت. خواهد افزایش كشور واردات از بخشي واردات هزینه بود، مركزي بانك ارز نرخ (4211 به 1181

 4111 دالر هر يازابه پزشكي تجهيزات و دارو اساسي، كاالهاي به وزیران هيئت مصوبه براساس البته

 هك است این توجهقابل نكته .شود كاالها این قيمت افزایش از مانع تا شد خواهد پرداخت یارانه ریال

 ييرتغ علت به نيز را شدندمي وارد آزاد ارز با كه كاالهایي واردات هزینه مركزي، بانك ارز قيمت افزایش

 داد. خواهد افزایش حدي تا ،افزودهارزش بر ماليات و گمركي هايهزینه در محاسبه واحد

                                                 

1. Consumer price index 

2. Producer price index 

3. GDP deflator 
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 ارز قیمت كاهش با واردات تشويق 

 تشكيل مصرفي كاالهاي را آن از توجهي قابل بخش كه كشور واردات از درصد 21 اینكه به توجه با

 دمور ارز تأمين به متعهد مركزي بانك ارزي جدید هايسياست براساس و شدمي انجام آزاد ارز با داد،مي

 شده تمام قيمت كاالها، این به نرخ این با ارز اختصاص صورت در لذا است، ریال 42111 نرخ با آن نياز

 خواهد افزایش آن واردات براي واردكنندگان انگيزه و یافت خواهد كاهش وارداتي كاالهاي از بخش این

 االهايك از حمایت كه 1191 سال شعار و مقاومتي اقتصاد كلي هايسياست با قطعاً اقدام این كه یافت

 ندارد. همخواني است ایراني

 كنترل هایيمكانيسم با كهصورتي در كه است اظهاري بيش انگيزه واردات،درباره  توجه قابل موضوع

 براي آزاد بازار در فروش و نياز از بيش يریال 42111 نرخ با دالر دریافت و رانت ایجاد به منجر نگردد

 شد. خواهد قاچاق شكل به كاال واردات یا و سرمایه خروج جهت نياز مورد ارز تأمين

 ريال 12222 قیمت به صادرات از حاصل ارز فروش به الزام با ارزي يسپارمانیپ اجراي تضعیف 

 شرایط در و مطلوب امري كشور اقتصادي چرخه به صادرات از حاصل ارز بازگرداندن براي تالش اگرچه

 و عاننفذي منافع گرفتن نظر در با باید طرح این ياجرای سازوكار ولي است بوده ضروري كشور فعلي

 ،ماهاردیبهشت 1 در دولت اقتصادي ستاد مصوبه آخرین براساس شود. طراحي قوي اجراي ضمانت

 از حاصل ارز درصد 92 گمركي، صادراتي پروانه صدور تاریخ از ماه 1 ظرف ندلفمك كاال صادركنندگان

 صادرات، مقابل در واردات صورتبه (كاال EXW یا FCA یا FOB ارزش براساس) را خود صادرات

 يگذارسپرده یا نيما سامانه طریق از مجاز هايصرافي و هابانك به ارز فروش خود، ارزي بدهي پرداخت

 هادهاين به وابسته هايشركت و دولتي هايشركت مصوبه این براساس .كنند استفاده هابانك نزد ارزي

 پروانه واگذاري به مجاز 1عمده صادركنندگان و دولت مدیریت تحت هايتشرك و غيردولتي عمومي

 ،صادرات از حاصل ارز محل از صادركنندگان این واردات و نيستند واردكنندگان سایر به خود صادراتي

 .بود خواهد خود نيازهاي تأمين به منحصر

 صادرات( از درصد 21 )حداكثر خرد و غيرحاكميتي صادركنندگان به ضمني صورتبه مصوبه این

 دهد.مي نيما سامانه نرخ از فراتر نرخي در را واردكنندگان سایر به خود صادراتي پروانه واگذاري اجازه

 با و امخ مواد صادركنندگان یا و حاكميت با مرتبط عمدتاً البته كه- صادركنندگان از بخشي الزام

 جازم هايصرافي و هابانك به فروش یا و خود ازهايني تأمين براي واردات به -هستند پایين افزودهارزش

 قيمتي با كاال فروش و كاالها سایر واردات براي اظهاري دیگر براي را آنها انگيزه ،ریال 42111 نرخ با

 افزایش شدتبه غيررسمي، بازار در مازاد ارز فروش و صادراتي كاالي ارزش اظهاريكم یا آزاد ارز معادل

 درصد 21 مورد در انگيزه این البته شد. آن از مانع یيسازوكارها با است يضرور و داد خواهد

                                                 

های های دولتی و شرکتکه با احتساب شرکتنحویفهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به -تبصره. 1

 .شودماهه اعالم میدرصد صادرات کشور را شامل شود در مقاطع سه ۰۸ل وابسته به نهادهای عمومی غيردولتی حداق
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 در مواردي موضوع این حل براي دارد. وجود كمتر شدت با نيز غيرحاكميتي و خرد صادركنندگان

 بود. نخواهد كافي رسدمي نظربه ولي است شده دیده مصوبه این «1» و «2» هايبند

 هاصرافی توسط ارزي انتقال كانال تضعیف .6

 ركشو ارزي انتقاالت در توجهيقابل  نقش هاصرافياند اعالم كرده دولتيمسئوالن  بارها كه طورهمان

 روابط تعداد برجام، تفاهمنامه امضاي از پس ایجادشده هايگشایش پي در اینكه رغمبه زیرا كنندمي ایفا

 رفع در يچندان اثر است نتوانسته كارگزاري طرواب این ولي است یافته افزایش ایراني يهابانك كارگزاري

 شدن رتجدي مانند مهمي هايتكانه به توجه با همچنين باشد. داشته ارزي انتقاالت زمينه در كشور نياز

 جملهاز جدیدهاي تحریم اعمال و برجام از آمریكا خروج بي،ود در افزودهارزش بر ماليات قانون اجراي

 بكهش به كشور نياز افزایش دارد، وجود نزدیك آینده در آنها با شدن روبرو مالاحت كه و...، كاتسا تحریم

 رسد.مي نظربه محتمل صرافي توسط ایجادشده ارزي انتقاالت

 ارند،د هابانكبه  نسبت بيشتري عمل قدرت هاصرافي توسط ایجادشده هايشبكه اینكه برعالوه

 این رد بانكي واسطه كردن اضافه و است كمتر بانكي سيستم از بعضاً آنها توسط ارز انتقال هايهزینه

 شد. خواهد منجر ارزي انتقاالت كارمزد افزایش به مسير

 ركزيم بانك كلرئيس اظهارات در كه هابانك به هاصرافي از ارزي هايفعاليت انتقال براي تالش لذا

 قمطاب بانكي مسير به واردات ارز ينتأم كردن محدود یا است شده مطرح هابانك عامل مدیران جلسه در

 غيرنفتي، صادركنندگان ارز خرید به هاصرافي نقش كاهش و مركزي بانك 1 شماره اطالعيه «2» بند

 اطالعيه مطابق بانك دستور به ارز انتقال بانكي، سيستم طریق از متقاضيان به شدهيداریخر ارز فروش

 بود. نخواهد كشور مصالح استاير در و اشتباه قطعاً فعلي شرایط در 8 شماره

 مدیران جلسه در مركزي بانك كلرئيس اظهارات نيز و وزیران هيئت مصوبه «9» بند به توجه با

 با مبارزه به مربوط مقررات و ضوابط اجراي جدید، ارزي هايسياست اهداف از یكي ،هابانك عامل

 ابلق چارچوب این در نيز هاصرافي نقش كاهش و است بوده تروریسم مالي تأمين با مبارزه و پولشویي

 است. ليتحل

 افغانستان و عراق به صادرات با ارتباط در یشياندچاره عدم .1

 فروشندگان و افغانستان و عراق به صادركنندگان ،ماهاردیبهشت 1 در دولت اقتصادي ستاد مصوبه در

 سهم ،گمرك آمار براساس كه ستا درحالي این اند.شده معاف ارزي سپاريپيمان از مرزي هايبازارچه

 بربالغ كشور دو این به كاال صادرات و است بوده درصد 21 حدود 1192 سال در صادرات از كشور دو این

 كيبان شبكه رنگكم حضور واسطهبه كه است شده اخذ جهت آن از ميمتص این .است دالر ميليارد 2/8

 جامان ریال پولي واحد براساس یا دالر اسكناس صورتبه وجوه انتقال بعضاً كشور دو این در صرافي و

 حفره نای كه شود اتخاذ تدابيري باید كشور دو این توجهقابل سهم به توجه با وجود این با ولي شود.مي
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 شود.ن كشور اقتصادي چرخه به صادرات از حاصل ارز بازگشت برمبني دولت تصميم شكست به منجر

 شورك اسكناس ارز تأمين براي مناسبي بسيار ظرفيت كشور دو این شتركم مرز و نزدیكي براینعالوه

 .كرد استفاده آن از باید كه است

 

 هاپیشنهاد ارائه

 و «فوري و عاجل» هايپيشنهاد بخش دو در حاضر شرایط از رفتبرون براي هایيپيشنهاد ادامه در

 شد: خواهد ارائه «بلندمدت و مدتميان»

 فوري اجراي و دارد فوري و عاجل صورتبه اجرا قابلیت كه ايیهپیشنهاد ـ اول بخش

 دارد: ضرورت آنها

 مركزي بانك مديريت و نظارت تحت آزاد بازار شمردن رسمیت به .6

 به معطوف را خود تالش مقطع این در ارز كردن نرخيتك بر اصرار جايبه دولت شودمي پيشنهاد

 كشور ارزي درآمدهاي كليه بازگشت هدف با ارزي سپاريپيمان اجراي و ارز تقاضاي و عرضه ساماندهي

 .كند قاچاق مالي تأمين و سرمایه خروج از جلوگيري و اقتصاد چرخه به

 طتوس واردات از بخشي دولتي،سئوالن م اظهارات و مصوبات برخي براساس شد گفته كه طورهمان

 واگذار ار خود صادراتي پروانه توانندمي نيز صادركنندگان از بخشي و شد نخواهد ارز تأمين مركزي بانك

 همه د.ش نخواهد تأمين مركزي بانك توسط نيز دانشجویي یا مسافرتي ارز نياز از بخشي همچنين .كنند

 رد تواندمي حاكميت كه است ارز تقاضاي و عرضه براي دوم بازار یك گيريشكل بر دال هاگزاره این

 كند: اتخاذ موضع دو آن مقابل

 زا ممانعت براي تالش و بازار این در معامله دانستن قاچاق مصداق و آن نشناختن رسميت به ف(ال

 هايكهشب در یا زیرزميني صورتبه آن فعاليت به منجر نهایت در كه امنيتي و پليسي اقداماتي با آن

 شد. خواهد اجتماعي

 .آن بر نظارت و مدیریت براي تالش و بازار این شناختن رسميت به ب(

 هايشبكه گسترش و يفناور پيشرفت همچنين و گذشته يهاسال در كشور تجربه به توجه با

 دودمح تنها اول رویكرد و يسياستگذار و ریزيبرنامه دوم رویكرد براي شودمي توصيه اكيداً اجتماعي

 فروش و خرید براي بازار سه رسدمي نظر به اساس این بر .شود پولشویي و قاچاق مالي تأمين با مبارزه به

 است: شده ارائه ترجزئي پيشنهاد برخي همراه به زیر جدول در كه داشت خواهيم ارز
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 ارزي مختلف بازارهاي تبیین .1 جدول

 پیشنهادي جزئیات و مالحظات كنندهتقاضا كنندهعرضه بازار
 در احتمالی حجم

 سال كي طول

 دولتی .6

 (حواله صرفاً)

 نفت( صادرات درآمد از دولت درصد 2/21 )سهم مركزي بانك -

 (نفت صادرات درآمد از درصد 2/14 سهم) نفت ملي شركت -

 دولتي صادركننده هايشركت -

 غيردولتي عمومي نهادهاي به وابسته صادركننده هايشركت -

 دولت مدیریت تحت صادركننده هايشركت -

 1عمده صادركنندگان -

 كاالهاي واردات متقاضيان -

 8 ات 1 اولویت

 خدمات واردات متقاضيان -

 2ياساس

 جيحيتر قيمت به را ارزي اسكناس ایدبن مطلقاً مركزي بانك -

 به ایدب اسكناس متقاضيان كليه و بدهد مصارف از یك هيچ به

 شوند. هدایت دوم بازار

 در اظهاريكم از جلوگيري براي سازوكارهایي طراحي لزوم -

 اظهاري دیگر و واردات هزینه در اظهاريبيش صادراتي، درآمد

 دالر ميليارد 21

 آزاد .2

 و نظارت تحت)

 بانك مديريت

 (مركزي

 اسكناس

 مركزي بانك -

 ارزي اسكناس دارندگان -

 ورودي مسافر همراه ارز -

 افغانستان و عراق كشورهاي به صادركنندگان -

 مرزي صادركنندگان -

 عما اسكناس متقاضيان كليه-

 ... و مسافرتي از

 است. اسكناس فروش عوارض اول، بازار از متقي فاختال -

 هویتي اطالعات و هااسكناس الیسر شماره ثبت لزوم -

 هویت احراز و فروشندگان و خریداران

 رايب تصاعدي صورتبه اسكناس فروش بر عوارض وضع لزوم -

 سال هر یا ماه هر طول در ملي شناسه /ملي كد هر

 فروشندگان براي (عوارض درآمد محل از) جایزه وضع لزوم -

 رد ملي /شناسهملي كد هر براي تصاعدي صورتبه اسكناس

 1سال هر یا ماه هر طول

 یورو هزار 11 از فراتر دالر اسكناس حمل مجوز اعطاي لزوم -

 انافغانست و عراق به صادركنندگان و مرزي صادركنندگان به

 ايرب انگيزشي سازوكار ایجاد و كشورها این واردكنندگان یا

 كشور به اسكناس صورتبه ارز انتقال

 همسایه كشورهاي از مسافر همراه ارز ورود بر ناظر هايمحدودیت رفع -

 2 تا 1

 دالر ميليارد

                                                 

های وابسته به های دولتی و شرکتکه با احتساب شرکتنحوی: فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به1992ارديبهشت  9مصوبه ستاد اقتصادي دولت در « 7». بر اساس تعريف بند 1

 شود.ماهه اعالم میدرصد صادرات کشور را شامل شود در مقاطع سه ۰۸ی غيردولتی حداقل نهادهای عموم

 عنوان اساسي تعيين شود.توجهی از خدماتي كه نيازمند ارز هستند، ليست شده است كه بخشي از آن بايد بهبانك مركزي، بخش قابل 2. در اطالعيه شماره 7

هاي واهد بود. همچنين به فروش اسكناسجای بانك مركزي توسط توده مردم انجام خواهد شد و هزينه پرداخت جايزه حتماً از هزينه انتقال اسكناس به كشور توسط بانك مركزي كمتر خ. با اين اقدام ورود اسكناس دالر، به9

 ها نيز كمك خواهد كرد.ارزي در خانه



 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________  
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 پیشنهادي جزئیات و مالحظات كنندهتقاضا كنندهعرضه بازار
 در احتمالی حجم

 سال كي طول

 حواله

 غيرحاكميتي و خرد صادركنندگان -

 خدمات صادركنندگان -

 خارجي گذارسرمایه -

 كاالهاي واردات متقاضيان -

 )كاالهاي 11 و 9 اولویت مجاز

 مصرفي و بادوام نهایي

 (يرضروريغ

 سایر واردات متقاضيان -

 خدمات

 است. صادراتي پروانه هزینه اول، بازار از متيق اختالف -

 در اظهاريكم از جلوگيري براي سازوكارهایي طراحي لزوم -

 صادراتي درآمد

 خدمات صادركنندگان و غيرحاكميتي و خرد صادركنندگان -

 رد را واردكنندگان سایر به خود دراتيصا پروانه واگذاري اجازه

 داشت. خواهند بازار این

 نایرانيا سرمایه ورود براي تشویقي هايسياست وضع لزوم -

 اعطاي مانند (مهاجرین ارز) خارجي اتباع سایر و كشور از خارج

 مدتميان مدت،كوتاه) اقامت مجوز ازجمله مختلف امتيازات

 (بلندمدت حتي یا

  11 تا 8

 دالر دميليار

 قاچاق .9

 اسكناس
 ارزي اسكناس دارندگان از برخي-

 ورودي مسافر همراه ارز از بخشي-

 مرزي صادركنندگان از برخي-

 در اسكناس متقاضيان -

 مركزي بانك توسط كه حدودي

 اب یا است شده تعيين غيرمجاز

 اقتصادي هصرف عوارض به توجه

 ندارد.

 هاآن ارز تأمين شأمن كه كاالهایي ترخيص شدن منوعم لزوم -

 است. نبوده فوق دوگانه بازارهاي

 رد صادراتي درآمد اظهاريكم كشف به موفق كه ميزاني به -

 شود.مي تقویت بازار این نشویم بازارها سایر

 پليسي و امنيتي اقدامات لزوم -

 

 حواله
 )قاچاق( يررسميغ صادرات -

 صادراتي ددرآم اظهاريكم به موفق كه صادركنندگان از برخي-

 اند.شده

 (قاچاق) رسميغير واردات -

 سرمایه خروج -
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 ارزي وانتقاالتنقل تسهیل جهت ديپلماتیك و سیاسی هايتالش .2

 هتركي جنوبي، كره عربي، متحده امارات چين، شامل معدود كشور چندین با كشور تجارت عمده بخش

 شورهاك این از برخي است. توجهقابل بسيار رزيا وانتقاالتنقل در كشورها این نقش تبعبه و است هند و

 ولي ،اندداشته ایران اسالمي جمهوري با خوبي همكاري الملليبينهاي تحریم رغمبه گذشته هايسال در

 حتي و... FATF مانند مختلف هايبهانه با و است شده رنگكم همكاري این اخير هايسال در سفانهأمت

 مذاكره ضروري اقدامات از یكي لذا است. شده روروب مشكل با هم كشورها همين داخل در وجوه انتقال

 ثالم براي است. ارزي وانتقاالتنقل و تجاري روابط تسهيل براي تالش و كشورها این از برخي با فوري

 سایر و است شده سپرده كوچك بانك یك در نفت صادرات از حاصل درآمد كشورها این از برخي در

 انكب این و شود برطرف مشكل این كهصورتي در دهند،نمي بانك این به حساب افتتاح زهاجا هابانك

 وانتقاالتنقل حوزه در كشور مشكالت از بخشي باشد داشته ارتباط كشور این در هابانك سایر با بتواند

 شد. خواهد برطرف ارزي

 

 ودش پیگیري بايد بلندمدت و مدتمیان در كه هايیپیشنهاد ـ دوم بخش

 كشور تجاري نظام و ارزي انتقال اكوسیستم در تغییر .6

 چند رد كشور ارزي انتقاالت از توجهيقابل  بخش تمركز شد گفته شناسيآسيب بخش در كه طورهمان

 براي باید مدتبلند در لذا و است شده ارزي نظام پذیريآسيب به منجر بيود مانند خاص نقطه

 و نچي ،روسيه مانند همسو كشورهاي به آن لانتقا ترجيحاً و كشور ارزي وانتقاالتنقل از زدایيتمركز

 ضرورتاً كشور ارزي انتقال اكوسيستم در تغيير كه است این توجه قابل نكته .كرد ریزيبرنامه و... عمان

 كشور تجاري نيازهاي تأمين الگوي نيز و تجاري طرف كشورهاي و كاالها واردات مبادي در تغيير با

 بخشي كه داشت خواهد معنا صورتي در روسيه به ارزي اكوسيستم انتقال مثال براي بود. دخواه همراه

 هايزمين اتفاقاً كه CIS حوزه كشورهاي به و... شكر كنجاله، گندم، مانند اساسي غذاهاي واردات از

 توسط كشورها این در زراعي اراضي بلندمدت اجاره با یا و شود منتقل دارند فراوان آب و حاصلخيز

 وریم.آ روي كشور غذایي نيازهاي فراسرزميني كشت به ایراني بازرگانان

 مثال براي است، ایراني كاالهاي صادرات مقصد كشورهاي از وارداتي نيازهاي تأمين دیگر راهبرد

 دیگر طرف از و است كشور این از واردات برابر دو از بيش ژاپن كشور به كشور صادرات 1192 سال در

 مقاصد و كاالها واردات مبادي كهصورتي در كشورهاست، آن به صادرات از بيش كشورها برخي از واردات

 از بخشي یابد، تعادل كشورها سایر با كشور تجاري تراز كه شود مدیریت نحوي به صادراتي كاالهاي

 شد. خواهد حل ارزي نظام مشكالت
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 عمده اقالم از یكي مثال براي ت.اس تجارت كاهش هدف با خارجي گذارسرمایه جذب دیگر راهبرد

 مختلف اشكال به فوالد واردات كشور واردات عمده اقالم از یكي و آهن سنگ صادرات كشور، صادرات

 كره كه بدانيم اگر شودمي ترجالب موضوع است. آهن سنگ از شده فرآوري محصول درواقع كه است

 با كهصورتي در لذا است، فوالد اتوارد و آهن سنگ صادرات در ما تجاري عمده طرف يجنوب

 ا،ههزینه كاهش ضمن شود انجام كشور داخل در فوالد به آهن سنگ تبدیل ايكره طرف گذاريسرمایه

 شد. خواهد تقویت نيز كشور ارزي نظام

 تجاري يهاطرف با پولی هايپیمان انعقاد .2

 حواله، ارسال مانند الملليبين اريبانكد خدمات كليه كه است زیرساختي چندجانبه یا دو پولي پيمان

 يهابانك در ساختار این در است. ارائه قابل آن طریق از ضمانتنامه صدور و اسنادي اعتبار گشایش

 اين حسابداري شود.مي افتتاح هاطرف سایر براي «ویژه حساب» یك ،قرارداد طرف كشورهاي مركزي

 تاحافت از بعد باشد. امثالهم و يورو دالر، نفت، ،طال همچون هايیدارايی براساس تواندمی حساب

 در یكدیگر براي مخصوص حساب در كه را اعتباري معادل كشور هر تجاري يهابانك ،«ویژه حساب»

 احدو با را تجار نيازهاي آن براساس و كنندمي ایجاد خود ملي پول به اعتباري خط یك اند،گرفته نظر

 طریق از ویژه حسابمانده تسویه به نسبت مشخص زماني مقاطع رد و نمایندمي برطرف ملي پول

 كشور در كه است يسال چند جانبهدو پولي هايپيمان برقراري كنند.مي اقدام تعهد مورد هايروش

 اواخر در است. رسيده تصویب به نيزتوسعه  ششم برنامه قانون (11) ماده در حتي و شودمي پيگيري

 تمهيد عدم واسطهبه ولي ،شد منعقد پاكستان با كشور جانبهدو پولي پيمان اولين 1192 سال

 اواسط در همچنين است. نبوده اثر منشأ قرارداد این تاكنون مركزي بانك توسط الزم هايزیرساخت

 اولين و شد امضا تركيه و ایران مركزي يهابانك رؤساي سطح در دوجانبه پولي پيمان ،1191 مهرماه

 یافت. گشایش 1191 ماهفروردین 21 تاریخ در ملي بانك توسط آن برمبتني اسنادي اعتبار

 ایران با تجارت طرف عمده كشورهاي با قرارداد يامضا به نسبت اوالً است ضروري مركزي بانك

 ند،ه چين، كشور چهار با دوجانبه پولي پيمان مركزي بانك كهصورتي در است ذكرشایان  .كند اقدام

 ارز به نياز بدون كشور تجارت حجم درصد 21 بر بالغ ،كند عملياتي و عقدمن را جنوبي كره و تركيه

 اجراي يافزارنرم سامانه ثانياً شد. خواهد حل اساسي صورتبه ارزي مشكالت و شد خواهد انجام واسط

 را زمال شآموز ثالثاً و كند ابالغ بانكي شبكه به را الزم يهانامهنیيآ و نماید عملياتي و طراحي را پيمان

 نای از استفاده به را آنها هایيمشوق گرفتن نظر در با و كند ارائه كنندگانوارد و صادركنندگان به

 ات شود گرفته نظر در نيز تجاري طرف كشورهاي در است ضروري هامشوق این .كند ترغيب زیرساخت

 نشود. پيمان فعاليت از مانع خارجي تجار رغبت عدم
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 وئیفتس مانند متمركز مالی هايرسانپیام جايگزين عنوانبه یرمتمركزغ مالی رسانپیام طراحی .9

 سایر با امن محيط یك در كه دهدمي را امكان این هابانك به كه است مالي رسانپيام یك 1سوئيفت

 سوئيفت هك اینجاست مشكل بپردازند. يالمللبين فضاي در وجوه انتقال به و كنند برقرار ارتباط هابانك

 تجارت ينهئآ درواقع كه كشورها و هابانك مالي هايتراكنش اطالعات همه و است متمركز مانهسا یك

 گزارش نظارتي نهادهاي به عنداللزوم و دارد قرار آن نمسئوال اختيار در هست، نيز آنها يالمللبين

 هايتراكنش اطالعات (TFTP) تروریسم مالي رهگيري برنامه قالب در سامانه این مثال براي كنند.مي

 يهابانك توانندمي يسادگبه آنها و دهدمي قرار آمریكا داريخزانه وزارت اختيار در را ایراني يهابانك

 روابط برقراري در ایراني يهابانك هايمحدودیت علل از یكي لذا 2.كنند تهدید را ما مقابل طرف

 كاهش براي منظور همين به است. مالي رسانپيام این به يالمللبين بانكي نظام وابستگي كارگزاري

 كشور خارجي تجارت بر اشراف كاهش تبعبه و بانكي هايتراكنش بر آمریكا يدارخزانه وزارت اشراف

 وازيم سامانه كه است این توجه قابل نكته .كنيم استفاده سوئيفت موازي هايسامانه از است ضروري

 1«لوكب زنجيره» رسانپيام طریق از را مشكل این توانمي مدتميان در لذا باشد؛ غيرمتمركز باید ضرورتاً

 مقامات مثال براي است؛ پيگيريدرحال  نيز كشورها از دیگر برخي در عموضو این كرد. حل يراحتبه

 زنجيره بستر بر 2119 سال تا هيروس فتيسوئ نیگزیجا نظام» كه اندكرده اعالم هيروس مركزي بانك

 4«.دكر خواهد غازآ را خود تيفعال وكلب

 هاتحریم واسطهبه ایراني يهابانك از برخي ارتباط كه 1191 سال در مركزي بانك است ذكر انیشا

 اندازيراه داخلي يهابانك بين ارتباط براي را «سپام» رسانپيام سامانه بود، شده قطع سوئيفت سامانه با

 يهاكبان با تبادالت براي سوئيفت سامانه از دهاستفا از ایراني يهابانك است ضروري حاضر درحال كرد.

 مانهسا این به دسترسي نيز داوطلب خارجي يهابانك به مدتكوتاه حلراه عنوانبه و شوند منع ایراني

 هايسامانه اكنونهم نيز هند و روسيه ،چين آمریكا، ایي،پارو كشورهاي برخي است ذكرشایان  شود. داده

 دارند. داخلي تباطار براي سوئيفت موازي

 آزاد مناطق به واردات و قاچاق ساماندهی .1

 نترلك با ارتباط در ينيتحس قابل تدابير ارزي جدید مقررات در شد گفته قبل بخش در كه طورهمان

 است، صادرات همانا كه خود اصلي هدف به مناطق این برگرداندن و آزاد مناطق در واردات و قاچاق

 شد: خواهد ارائه فوق اقدامات تكميل براي هایيپيشنهاد مهادا در است؛ شده اتخاذ

                                                 

1. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) 

2. https://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-finance/terrorist-finance-tracking /pages /tftp.aspx 

3. Block Chain 

4. https://www.trustnodes.com/05/05/2018russias-equivalent-swift-run-blockchain-says-central-bank -might -

use-ethereum 

https://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-finance/terrorist-finance-tracking
https://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-finance/terrorist-finance-tracking
https://www.trustnodes.com/05/05/2018russias-equivalent-swift-run-blockchain-says-central-bank
https://www.trustnodes.com/05/05/2018russias-equivalent-swift-run-blockchain-says-central-bank
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 كاالها خروج و ورود كنترل و بندرها ساماندهی 

 و ندشومي بررسي گمرك توسط صورتي در تنها د،نشومي بارگيري بندر در كه كاالهایي حاضر درحال

 كاالهاي بر نظارتي هيچ صورت این غير در شوند؛ ترخيص بخواهند كه كنندمي طي را گمركي تشریفات

 ليدلبه انبارشده و شده بارگيري كاالي حجم كه آنجا از گيرد.نمي صورت انبارها و بندرها در موجود

 اطقمن این در قاچاق كاالي كشف امكان نيست، شفاف و صيتشخ قابل بندر انبارهاي بودن خصوصي

 در .دونش آزاد طقامن وارداست د، ممكن شوننمي ترخيص كه كاالهایي حالتي چنين در ندارد. وجود

 شوارد شدتبه قاچاق كاالي رهگيري امكان آن توزیع و اصلي سرزمين یا آزاد منطقه به كاال ورود صورت

 و پليس گمرك، استقراراطالعاتي گمرك و بنادر و یا هاي اتصال سامانه پيشنهادي حلراه بود. خواهد

 در كاال جریان بر نهادها این نظارت امكان شدن فراهم و آزاد مناطق و بندرها در نظارتي نهادهاي دیگر

 .است مناطق این

 صادرات توسعه كاركرد برمبتنی آزاد مناطق ساماندهی 

 سطح و شود طراحي هایيسياست باید مناطق این در صادرات توسعه و آزاد مناطق ساماندهي منظوربه

 عنوانبه .شود تعيين منطقه هر صادرات ميزان برمبتني شودمي داده تخصيص آزاد مناطق به كه امتيازاتي

 تيصادرا اندازه به آزاد مناطق است، تعرفه بدون واردات براساس آزاد مناطق در توليد زیربناي چون مثال

 در كه كاالهایي صادرات محل از فقط واردات براي الزم ارز و دهند انجام واردات توانندمي ،اندداشته كه

 و لوكس هايماشين واردات يجابه آزاد مناطق صورتنیبد شود.مي تأمين ،اندشده ساخته مناطق این

 ستا الزم همچنين د.كر دنخواه وارد را صادرات توسعه و توليد براي الزم اوليه مواد ،یيگرامصرف ترویج

 آن وسعهت و صادرات و باشد محدود و دارزمان صورتبه آزاد مناطق براي شده گرفته نظر در مزایاي

 دراتصا مقوله وارد كه آزادي مناطق از و شود گرفته نظر در مزایا تمدید براي كافي و الزم شرط عنوانبه

 شود. امتياز سلب شوندينم

 آزاد مناطق در افزودهارزش بر مالیات احیاي 

 پرداخت زا است توليد اوليه مواد یا است مصرفي كاال اینكه از نظرصرف آزاد، مناطق به واردات كليه

 این در واردات اقتصادي صرفه افزایش به منجر موضوع همين و است شده معاف افزودهارزش بر ماليات

 بر ماليات و شود احيا مناطق این در افزودهارزش بر ماليات اخذ است ضروري لذا .است شده مناطق

 صادرات از حمایت هدف اب نهایي، كاالي صادرات صورت در توليد هاينهاده از شده اخذ افزودهارزش

 .ودش حسابهیتسو صادرات از بعد و گيرد تعلق مالياتي اعتبار توليدكنندگان به یا گردد مسترد

 پول گردش سرعت ناگهانی افزايش از ممانعت .6

 در نقدینگي توجهقابل افزایش ارزي، بحران ايهزمين علل از یكي شد، گفته اول بخش در كه طورهمان

 دليلبه پول گردش سرعت كاهش واسطهبه تورم در نقدینگي رشد این آثار تخليه عدم و اخير يهاسال



 

 اه مجلس شوراي اسالمي ز ژپوهشمرك   
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 هجوم و پول گردش سرعت ناگهاني افزایش از مانع راهبردهایي اتخاذ با باید لذا است. بوده بهره نرخ افزایش

 شد: خواهد ائهار رابطه این در هایيپيشنهاد ادامه در شد. و... ارز از اعم مختلف بازارهاي به نقدینگي

 مصرف محل شدن مشخص تا بانكی هايسپرده در كالن مبالغ جابجايی شدن منوط 

 اسناد رائها و توضيحات ارائه نيازمند بانكي هايسپرده در توجهقابل مبالغ جابجایي كشورها از بسياري در

 نامهنیيآ راًفو است ضروري شود.مي محدود موضوع این موارد برخي در و است جابجایي علت بر دال

 با موضوع این برسد. اجرا مرحله به و شود تدوین مركزي بانك توسط توجهقابل وجوه گردش بر نظارت

 است. ضروري نيز تروریسم مالي تأمين و پولشویي با مبارزه قانون به توجه

 شخصی هايحساب هايتراكنش كردن محدود و كاري و شخصی هايحساب تفكیك 

 در شخصي هايحساب تراكنش كردن محدود پول، گردش سرعت مدیریت دیگر هايروش از یكي

 حساب عنوانبه كهاست  هایيحساب براي هامحدودیت كاهش و خانوارها متعارف نياز مورد محدوده

 .شونديم مالياتي هاينظارت مشمول و اندشده ثبت كاري

 بازيهسفت تقاضاي و دارايی ديلتب تقاضاي مديريت براي يگذارسرمايه جذاب يهاشنهادیپ ارائه .1

 تصاداق واقعي بخش نفع به اقتصاد در موجود نقدینگي باید المقدورحتي كه است این اهميت حائز نكته

 نيز و مردم نقدینگي جذب براي مركزي بانك توسط كه اقداماتي برعالوه رویكرد این با لذا شود، آوريجمع

 :است ارائهقابل زیر يهاشنهاديپ است، شده انجام كشور تصادياق چرخه به ارزي هاياسكناس بازگرداندن

 ،نفتي هايپروژه مانند ارزآور هايپروژه براي پروژه صندوق ایجاد یا ارزي صكوك انتشار .1

 دالر، اسكناس با فروش ریالي/ فروش با ارزي صكوك .2

 .هابانك پيشخوان در طال گذاريسرمایه هايصندوق واحدهاي فروش .1

 توريست جذب براي ريزيبرنامه و خارجی سیاحتی سفرهاي ساماندهی .1

 12 بربالغ 1191 سال در است. مسافر همراه بار و خارجي سياحتي سفرهاي كشور، ارزي مصارف از یكي

 امارات، عراق، )تركيه، همسایه كشورهاي كه 1است شده انجام ایرانيان توسط خارجي سفر ميليون

 اصلي علت .هستند دارا را ميزان این از توجهي قابل سهم رجستان(گ و ارمنستان آذربایجان، جمهوري

 فزایشا با مدتكوتاه در است. داخلي گردشگري تورهاي با مقایسه در اندك هزینه سفرها، این از استقبال

 اول( سفر از كمتر قيمت با بعدي )دفعات چهارم تا اول دفعات براي كشور از خروج عوارض تصاعدي

 از آن، انجام براي اقتصادي انگيزه كاهش و خارجي سياحتي سفرهاي كردن نهیرهزپ ضمن توانمي

 يشناسای با است ضروري مدتبلند و مدتميان در ولي كرد. جلوگيري تجاري و كاري سفرهاي در اخالل

 خانوادگي، كوچك هاياقامتگاه توسعه رفاهي، هايزیرساخت در يگذارسرمایه و گردشگري هايفرصت

                                                 

شده  کل بانك مركزي در كميسيون اقتصادي مجلس اعالمميليون توسط رئيس 17د . آمار قطعي ارائه نشده است. عد1

 است.
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 ريگردشگ هايهزینه ... و ایراني گردشگري براي خارجي بازاریابي و روادید صدور روكراسيوب نكرد كم

 همچنين و دهند ترجيح را كشور داخل گردشگري مناطق به سفر ایراني گردشگران تا داد كاهش را

 يزاربرگ توانمي همچنين دهيم. افزایش را جهاني گردشگري صنعت مالي گردش از گردش سهم بتوانيم

 والگ )این كرد آنها توسط خارجي گردشگر جذب به منوط را مسافرتي هايآژانس توسط خارجي تورهاي

 براي یا و است( شده يسازادهيپ فرسوده خودروهاي اسقاط و خارجي خودرو واردات با ارتباط در قبالً

 .كرد تعریف را هایيمشوق نمایند جذب خارجي گردشگر بتوانند كه هایيآژانس

 گردشگري ارز متمركز مديريت براي شتال .8

 ايكشوره پول واحد به بانكي كارت ،هستند خارجي سفر عازم كه ایراني گردشگران به كهصورتي در

 ارائه ریالي بانكي كارت دارند، را كشور از خارج به سفر قصد كه خارجي گردشگران به متقابالً و مقصد

 سكناسا تقاضاي اوالً گردد، متصل همسایه كشورهاي به كشور بانكي هايكارت شبكه يچئسو یاشود و 

 متمركز صورتبه خارجي گردشگر همراه ارز ثانياً و كرد خواهد پيدا كاهش خارجي سفرهاي براي ارزي

 شد. نخواهد بازار در اسكناس عرضه به منجر و شد خواهد مدیریت مركزي بانك توسط و

 رمزارزها (ماينینگ) استخراج توسعه .3

 در مختلف كشورهاي و هستند مالي هايفناوري حوزه جدید پدیده هاCryptocurrency یا رمزارزها

 نیا در خاصي استراتژي كماكان ما كشور در .اندكرده اتخاذ را مختلفي برخورد هاياستراتژي آنها قبال

 ستا این ستا انيب قابل ارزي نظام فضاي در و كارشناسي جهت از آنچه ولي ،است نشده اتخاذ ارتباط

 رمزارزها ماینينگ است. دفاع قابل حتماً رمزارزها این ماینينگ یا استخراج ،يكاومعدن تسهيل كه

 اكتساب و توليد اشجهينت و شودمي انجام باال پردازش قدرت با كامپيوترهایي توسط كه است يفرآیند

 توانمي برق انرژي از استفاده و هاماشين این واردات یا ساخت با درواقع ارزهاست. رمز جدید واحدهاي

 افزودهارزش توليد برعالوه كشور داخل در رمزارزها ینا توليد كرد. پيدا دست رمزارزها جدید واحدهاي به

 رد يگذارسرمایه قصد كه كساني توسط رمزارزها خرید براي سرمایه خروج از مانع تواندمي كشور، در

 صادرات حكم در و است يالمللبين بازار در فروش قابل نيز آن دمازا ميزان و بشود دارند را حوزه این

 وانتقالنقل انجام و هاتحریم زدن دور راهبردهاي از یكي تواندمي رمزارزها از استفاده همچنين .است

 یورو و دالر مانند روا جهان متمركز ارزهاي صاحبان براي جهت نیا از و باشد الملليبين فضاي در وجوه

 صتفر هستند، مالي حوزه در جديهاي تحریم درگير كه كشورهایي ویژهبه كشورها سایر براي و تهدید

 ست.ا دفاع قابل كشور ارزي وضعيت بهبود لحاظ از حداقل رمزارزها ماینينگ تسهيل و توسعه لذا است.

 نيست. ...و برق مصرف و توليد شبكه ازجمله دیگر هايجنبه گرفتن نظر در لزوم نافي موضوع این البته
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