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 - 1مقدمه
نظر به این که تورم ،آثار سوء بر متغیرهاا اارامترهاای م اق ااتیاادی از ا یا
توزیع درآمد ،سرمایه گذاری ،رشدااتیادی ،نظاام تصیایم مباابع  ...دارد ،لاذا
اکثر د لت ها درصدد برآمده اند کاه باا ااماای سیاسات هاای مصتل ای باا ر ناد
صعودی ایمت ها م ارزه کببد .نوسان در بازار ارز یکی از اواما ماوثر بار ای ااد
تورم است .زمانی که بانک مرکایی تمایا یاا اادر دفاا از ارز

ااوی ملای

تث یت نرخ ارز را نداشته باشد ه وم به باازار ارز انییایه هاای ساوادگرانه فعاای
شده نوسان در این بازار تشدید خواهد شد .بر همین اساس اتصاذ سیاست هاای
ارزی مباسب برای مادیریت ایان هی اناا

جلاوگیری از نوساان در باازار ارز از

اهمیت یژه ای برخوردار است .نوسانا باازار ارز تااثیر آن بار ایمات کا هاا از
ابتدای سای  7931د لت را بر آن داشت که برای مدیریت این بازار م ق دست باه
طراحی بسته های سیاستی بیند .در فر ردین ماه  7931ا لین بسته مدیریت باازار
ارز که م ادآن در این گیار

تشریح شاده بارای مادیریت ایان باازار ارایاه شاد.

براساس نتایج مشاهده شده ناشی از ااماای سیاسات هاای ارزی در ایان بساته
ناکارآمدی آن در کبتری ایمت ها در بازار ارز ،بازنیری تد ین بسته جدیاد ارزی
را برای مدیریت بازار ارز اجتباب نااذیر نمود بر هماین اسااس بساته د م ارزی در
نیمه د م مرداد مااه ساای  7931ر نماایی باه مرحلاه اجارا رساید .کارآمادی
بسته ی جدید ارزی ادر آن در کبتری نوسانا بازار ارز در کبار اجرایی شادن
تحریق های بین المللی با گذشت زمان مشصم خواهد شد .در این گیار

ضامن

بررسی اوام ای اد نوسانا ارزی ،م اد هر یک از بسته های ارزی تشریح خواهاد
شد .آسیب شباسی بسته ا ی ارزی با توجه به ااعیت بازار ارز ارایه شده اسات .در
ادامه شواهد بازار نرخ تورم ااالم شده توسط بانک مرکیی در خیوص کا هاای
اساسی که اردا برخی از آن ا با است اده از ارز د لتای ان اام شاده اسات ماورد
بررسی ارارگرفته است .در آخر نیی جمع ببدی ارایه شده است.
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- 2بیان مسئله
شرایط تصییم ارز تاثیر این نو سیاستیذاری ،بر ایمت ها در باازار شارایط
کبونی ااتیاد ایران ابا ین م ق ترین مسائلی این بررسی هستبد .در این بررسای
به دن ای ااسصیویی به این مسائ هستیق که :
 - 7مبشاً نوسان های ارزی در ماه ای اخیر چیست؟
 - 2آیا سیاستیذاری جدید در بازار ارز می تواناد جریاان تاازه اثرگاذاری را
راق بیند یا مانبد بساته ا لای در آیباده ای نیدیاک زمیباه سااز ر الای
نامباسب در بازار خواهدبود؟
 - 9ایمت کا های اساسی با جاود بساته هاای ارزی د لات چاه تغییراتای
داشته است؟
- 3ویژگی هاو آثار اقتصادی نرخ ارز
نرخ ارز یکی از م ق ترین متغیرهای ااتیادی است که نه تب ا ح اق ر اباط یاک
کشور را با کشورهای دییر تعیین می کبد ،بلکه نو رابطه ت ااری را هاق تعیاین
می کبد .به ابوان مثای نرخ ارز در این زمیبه که کشوری ارد کببده مواد میرفی
یا ارد کببده کا ها ی سرمایه ای باشد یا چاه ناو کا هاایی را صاادر کباد،
متغیر بسیار م می است .در تئوری های ااتیادی گ ته می شود که نارخ ارز یاک
متغیر ااتیاد کالن محض است .به این دلی که یک متغیر مانباد تولیاد ناخاالم
داخلی را باید محاس ه کبید تا ادد مشصم آن را بدست بیاید .محاسا ه صاادرا
یا اردا هق به همین صور است لی نرخ ارز نیاز به محاس ه نادارد .نارخ ارز
یک ادد بیشتر نیست .اطالق اژه محض نیی به همین دلی است.
نرخ ارز احتیاجی به محاس ه ندارد اال ه بر این ،مشاهده اذیری باا یی دارد .در
حای حاضر اگر بصواهید مقدار تولیاد ناخاالم ملای را بدانیاد ،ایان امکاان بارای
امسای ،سای گذشته حتی سای ا

از آن نیی جاود نادارد فقاط مای توانیاد
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برآ ردهای ا لیه ای از آن داشته باشید .اما نرخ ارز متغیری اسات کاه هماه آن را
مشاهده کرده تب ا راق احدی برای آن جود دارد .این موضو بااث شاده کاه
نرخ ارز حا ی اطالاا م یادی از شارایط ااتیاادی کشاور باشاد .مصیوصااً در
شرایطی که اطالااتی ب بیام مبتشر نمی شود ،مردم از نرخ ارز به ابوان متغیاری
که اطالاا ااتیاد کالن را در اختیارشان می گذارد ،است اده می کببد .اال ه بار
این ،نرخ ارز اطالاا م یدی را از ایش بیبی مردم از آیبده در اختیاارمی گاذارد.
این اطالاا بسیار م ق است ،با تغییرا نرخ ارز متوجه می شویق مردم امار ز باا
چه برآ ردهایی از آیبده رفتار می کببد(.مرکی اژ هش های م لس ،شمار مسلس
)79879
با توجه به یژگی مشاهده اذیری با ی نرخ ارز ،تاثیر آن بر ااتیاد کالن نیی حاائی
اهمیت است .نوسان بازار ارز از د ج ت بر ااتیاد کالن کشور تاثیر گاذار خواهاد
بود .تاثیر نرخ ارز به اثر آنی تاخیری ت کیک می شود .در اثر آنی به دلیا گاران
شدن اردا  ،ااتیاد کالن با افیایش تورم (تورم ارداتی) در نتی ه افیایش تورم
ک مواجه خواهد بود .باا افایایش تاورم د اثار کااهش اادر خریاد افایایش
دستمیدهای حقیقی بر ز می کبباد .باه اساطه ی کااهش اادر خریاد ساطح
تقاضای کلی در ااتیاد فر کش کرده کاهش خواهد یافت .همچبین باا افایایش
دستمیدهای حقیقی ،هییبه تو لید افیایش یافته افیایش تورم را مضااف خواهاد
کرد .افیایش هییبه تولید مب ر به کاهش ارضاه تشادید کااهش تقاضاای کا
خواهد شد .ببابراین اثر آنی افیایش نرخ ارز اثر مب ای بار ااتیااد کاالن داشاته
مب ر به کاهش تولید ،ریی

اشتغای(کاهش) افیایش تورم خواهد شد.
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در اثر تاخیری با افیایش نرخ ارز کاهش ارز

اوی ملی صادرا تقویات شاده

اردا کاهش خواهد یافت.در نتی ه سطح تقاضای ک در ااتیاد تحت تااثیر آن
افیایش خواهد یافت این نتی ه در بلبد ماد

در باازه ی زماانی ماد داری در

ااتیاد کالن تاثیر گذار خواهد بود .در شک  7به صور شماتیک ر ناد تاا تغییار
ارز

اوی داخلی در مقاب اوی خارجی نشان داده شده است(.مرکی اژ هش هاای

م لس ،همان)
کاهش ارزش پول داخلی در مقابل پول خارجی

اثر تاخیری

افیایش صادرا

افیایش تقاضای ک

اثر آنی

تورم ارداتی تورم ک

کاهش اردا

کاهش دستمید حقیقی

کاهش ادر خرید داخلی

افیایش دستمیدها هییبه تولید

کاهش ارضه ک

کاهش تقاضای ک

کاهش تولید،کاهش اشتغال و افزایش تورم

شکل -1آثار کالن اقتصادی نوسان در بازار ارز

- 4عوامل نوسان در بازار
نوسان ج ش نرخ ارز هر چبد سای یک ار ااتیااد کشاور را دچاار تحاوی نماوده
است .نیدیک ترین این نوسانا به سای های  7937 7931بر می گردد کاه نارخ
ارز در کشور رشد ااب توج ی را ت ربه نمود .از سای  7932این نوسانا فار کش

تحلیلی بر سیاست های ارزی ب مراه بررسی شواهد بازار در شرایط جدید ارزی
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کرده بازار ارز از ث ا نس ی برخوردار شاده اسات .از نیماه د م ساای  7932تاا
ااییی سای  7931بازار ارز نوسان چبدانی را به خاود ندیاد ،هار چباد در برخای از
د ره ها نوسانا محاد دی در باازار رخ داده لای ر ناد کلای آن از ث اا نسا ی
برخوردار بوده است .از ااییی سای  7931باازار ارز ارد نوساان شاد الت ابااتی را
ت ربه نمود که این الت ابا در مقایسه با تحو

اخیار باازار ارز نااچیی اسات .از

ا اخر سای  7931بازارهای اولی کشاور (باازار ارز طاال) شااهد تحاو

چشاق

گیری بود که د لت را ناگییر به اتصاذ تیمیاتی برای کبتری نرخ ارز نمود .بررسای
الاا نوسااان در بااازار ارز ،مبشاااء نوسااان در بااازار را مشااصم خواهااد کاارد.
سیاست های د لت برای کبتری نوسانا بازار مدیریت آن نیی میتواناد باازار ارز
راتحت تاثیر ارار دهد از همین ر  ،در این بصش اوام ای اد نوساان در باازار ارز
بررسی شده در بصش بعدی ج ت گیری د لت در این باازار ماورد تحلیا اارار
گرفته است.
اوام زمیبه ساز افیایش نرخ ارز را می توان به د بصش کلی تقسیق کرد:
 - 7اوام ببیادین افیایش نرخ ارز
 - 2اوام مقطعی کوتاه مد
 -1-4عوامل بنیادین افزایش نرخ ارز

زمیبه های ببیادین افیایش نرخ ارز به تدریج بوجود آمده است برابری ااوی یاک
کشور در مقاب سایر کشور را تحت تاثیر ارار می دهد .براساس نظریا ااتیادی،
اوام ببیادین ر ند بلبدمد نرخ های برابری اوی کشورها را تعیاین مای کبباد.
که شک  2به صور میور ر ند کااهش ارز

ااوی ملای در مقابا ااوی ساایر

کشورها نشان داده شده است .کاهش نرخ رشاد ااتیاادی در کباار افایایش نارخ
تورم ،افیایش کسری بودجه د لت یا افیایش کسری تراز ت ااری ااواملی هساتبد
اوی یک کشور در مقاب اوی سایر کشورها را تضعیف خواهد کرد.
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شکل  -2عوامل بنیادین کاهش ارزش پول داخلی در مقابل پول سایر کشورها

همانطور که در نمودار  7مشاهده می شود نرخ رشد ااتیادی نرخ تورم در ساای
 7931به ن ع نوسانا نرخ ارز تغییر کرده اند .به ا ارتی نرخ رشدااتیادی نارخ
تورم در ج ت کاهش ارز

اوی داخلی نس ت به اوی خارجی تغییر یافته اند .هار

چبد تغییرا مالحظه شده به شد سای  7937ن وده اسات .رشاد نقادیبیی بار
خالف نرخ تورم رشد ااتیادی تا آبان ماه سای  7931ر ند کاهشی نی لی داشته
است .برآیبد این تغییرا نشان میدهد که تغییرا مشاهده شده در نارخ تاورم
نرخ رشد ااتیادی در مقایسه با سای های گذشته چبدان ااب مالحظه ن وده کاه
این ح ق از نوسان در بازار ارز را موجب شود .ببابراین می توان گ ت کاه در باین
اوام ببیادین کوتاه مد  ،ک ه تراز به سامت اواما کوتااه ماد

مقطعای

سبیین تر خواهد بود .به ا ارتی اام م ق در ای اد تالطق در بازار ارز باه اواما
کوتاه مد

مقطعی ارت اط بیشتری خواهد داشت تا اوام ببیادین.
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نمودار-1روند تغییر نرخ رشداقتصادی ،نرخ تورم و رشد نقدینگی ایران

ماخذ :مرکی آمار ایران-بانک مرکیی جم وری اسالمی-مرکی اژ هش های م لس
*برآ رد نرخ رشد ااتیادی کشور در سای  7931از گیار

مرکی اژ هش های م لس شاورای اساالمی

درج شده است.
**رشد نقدیبیی سای  7931مربوط به آبان ماه سای  7931بوده است.

 -2-4عوامل مقطعی و کوتاه مدت

در کبار تحو

ببیادین که مب ر به تغییر نرخ ارز مای شاود ااواملی دییاری در

نوسانا بازار ارز دخی هستبد .برخی از این اوام گذار مقطعی باوده برخای
ماندگاری با تری را دارند .در هر صور جدای از اواما زمیباه ای ،ایان اواما
بازار ارز را از تعادی خارج کرده نرخ ارز را افیایش می دهبد .اوام کوتاه مد
مقطعی تاثیر گذار بر بازار ارز در موارد زیر خالصه می شود:
 - 7افیایش ارز

ج انی د ر

 - 2شوک ادم تأیید خر ج آمریکا از برجام
 - 9انتظارا بازار ارز ناشی از افیایش تحریق ها
 - 4افیایش تقاضای ارز کاغذی
 - 1مشکال

شکببدگی سیستق بانکی

 - 1نرخهای با ی سود بانکی
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 - 1سیاست های ارزی نامباسب
 - 8ابستیی به ن ت
 - 3ابستیی تولید به اردا

اسطهای سرمایهای

- 71ادم تباسب ر ابط ااتیادی بینالمللی سیاست خارجی کشور
- 77فساد
- 72ضعف حاکمیت اانون
- 79تبیی سرمایه اجتماای
(....- 74مرکی اژ هش های م لس)
بصشی بیرگی از تحو

بازار ناشی از هی انا  ،انتظارا

ر ابط سیاسای کشاور

در کبار سیاست های ارزی د لت ها شک می گیرد .شرایط یژه کشاور خار ج
آمریکا از برجام ااالم بازگشت تحریق های بین المللی در کبار ساایر اواما اثار
گذاربر تالطما بازار ارز ،نقش اررنگ تاری را نشاان مای دهباد .ساوای شارایط
حاکق بر کشور ،سیاست های ارزی نامباسب خود یکی از اواما ای ااد تالطاق در
بازار ارز بوده است .براین اساس بررسی تحلی سیاست هاای ارزی بارای ر شان
شدن س ق اوام موثر بر نوسانا حائی اهمیت خواهد بود.
- 5تحلیلی بر سیاست های ارزی کشور در ماه های اخیر
ا

از ااالم بسته جدید بانک مرکیی در خیوص راه اندازی بازار ثانویه م ااد

ارزی آزاد سازی نرخ ارز در این بازار از سر گیری فعالیت صرافی ها ،تصیایم
ارز از مبابع ارزی کشور بارای تماامی تقاضااهای رسامی اردا حتای کا هاای
لوکس نرخ ارز  4211تومان تعیین شده بود که با انتقادا زیادی به د لت هماراه
شد م بی بر ایبکه ن اید مبابع ارزی کشور را باه تااراج داد باه برخای کا هاای
غیرضر ری را هق مث کا های اساسای ماواد ا لیاه ماشاین آ

ماورد نیااز

تولید ،با د ر 4211تومانی تاامین ارز کارد .باه دلیا نقاایم زیااد تصیایم ارز
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د لتی افیایش رانت فساد در این سیستق همیمان با آغاز تحریق هاای آمریکاا،
بانک مرکیی اادام به ارایه بسته جدید ارزی نمود که براسااس ایان ااادام خریاد
فر

ارز در بازار ثانویه صور خواهاد گرفات ارز د لتای نیای تب اا باه تاامین

کا های اساسی دار اختیاص خواهد یافت که در ادامه میایا معایب هر یک از
د طرح تحلی شده است.
-1-5آسیب شناسی بسته اول ارزی
.1-1-5مفاد بسته اول ارزی

برای تصییم ارز د لتی برای اردا سه گار ه ا لویات بارای تاامین ارز اردا
ت کیک به شرح زیر ط قه ببدی شده اند:
اولویت اول -کاالهای اساسی :تامین ارز از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت

این ااالم همچون گبدم ،ر غن ،برنج ،ن اده های دامی ،ح وبا با نارخ د ر 4211
تومااانی اختیاااص یارانااه  411تومااانی تااامین ارز خواهبااد شااد کااه بااا ایاان
حساب ،نرخ هر د ر برای این گر ه کا ها  9811تومان خواهد بود.
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جدول -1فهرست کاالهای گروه اولويت اول
ردیف
1
2
3
4
5
2
2
2
2
13
11
12
13
14
15
12
12
12
12
23
21
22
23
24
25

نام گروه کاالیی
آب ابیر (ماده ا لیه صبعت تولید شیرخشک اط ای)
ر غن خام ذر
ر غن  CBS -ادم ک ایت تولید داخلی
ر غنCBR ، CBE -ادم ک ایت تولید داخلی
کتوز بیآب (ماده ا لیه صبعت تولید شیرخشک)
کتوز شربت کتوز  -ادم تولید داخلی
ابیر  -آخای ابیر ،ابیر حالجی شده
ابریشق ایله ،ابریشق خام ،ضایعا ابریشق
ابریشق خام
کره سایر چربیها
دار های دامپیشکی
اکسنهای دامپیشکی
کره
شکرخام
دانه کاکائو
غالف کاکائو
خمیرکاکائو
کره کاکائو
اودر کاکائو
دانه غال (به جی انوا گبدم جو دامی)
ماست
دانه ابیر
ر غن ابیر
ر غن ابیر
س یی ا غالفدار (ح وبا )

ردیف
22
22
22
22
33
31
32
33
34
35
32
32
32
32
43
41
42
43
44
45

نام گروه کاالیی
چای
جو د سر
برنج
جوجه یک ر زه گوشتی
جوجه یک ر زه تصمیذار
جوجه یک ر زه
جوجه یک ر زه گوشتی بوالمون
انوا کم این
تراکتور
تراکتور91
تراکتور
دستیاههای کشا رزی باغ انی
ماشین آ
ماشین آ خطوط تولید
اطعا اجیای کامیون اتوبوس
سموم کشا رزی مواد ا لیه سموم کشا رزی
ماشین آ درجه ببدی ااک کرده محیو
کشا رزی
جوانه ذر
ر غن زیتون اجیای آن
ر غن خام اب ه دانه
ر غن خام کب د

اولویت دوم -مواد اولیه و کاالهای واسطه ای و سرمایه ای :تامین ارز از محل صادرات
پتروشیمی ،فوالد و مواد معدنی

این ااالم شام مواد ا لیه ،ماشاین ا

خطاوط تولیاد  ...از درآمادهای ارزی

حاص از صادرا اتر شیمی فو د مواد معدنی که در سامانه نیما ارضاه مای
شود ،تامین ارز خواهبد شد .این کا ها با نرخ د ر  4211تومانی تامین اات ار می
شوند .کا های مث لپ تاب ،کامپیوتر ،گوشی موبای  ،اناوا میاوه(اااق از سایب،
ارتغای  ،)..گیاهان زیبتی  ...در این گر ه از کا ها ارار می گیرد.
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اولویت سوم -کاالهای مصرفی :تامین ارز از صادرات کاالهایی که ملزم به ارایه ارز در
سامانه نیما نیستند

گر ه کا های میرفی از مح درآمدهای ارزی حاصا از صاادرا کا هاایی کاه
ملیم به ارایه ارز در سامانه نیما نیستبد ،تامین ارز خواهبد شد .این کا ها باا نارخ
د ر  4211تومانی بعال ه ایمات اه ارناماه صاادراتی تاامین اات اار مای شاوند.

رب،سیمان ،ر غن موتور ،م

 ...نمونه هایی از کا های ط قه ببدی شده در ایان

گر ه می باشبد.
در مورد ارز بصش های خدماتی از جمله مسافران ،بیماران ،دانش ویان  ...نیای باا
تعیین سقف محد دیتهایی ،ارز آنها از کانای بانکهای ااما باا نارخ رسامی
تامین میشد در م مو در سیاست ا ی بانکها تاا حاد زیاادی درگیار مساائ
ارزی شدند(.ایوست شماره)2
ت کیک اردا به اردا میرفی ،مواد ا لیه کا های اساطه ای سارمایه ای
برای تصییم ارز م ق است .افایایش اردا ماواد ا لیاه ،کا هاای اساطه ای
سرمایه ای می تواند به معبای افیایش سارمایه گاذاری ،تولیاد اشاتغای باوده
مطلوب باشد .اما افیایش اردا میرفی ن ایی در این حای که می تواند بیاانیر
افیایش رفاه جامعه کاهبده تورم باشد ،ممکن است موجب افیایش فشار به تولید
کببدگان داخلی آن محیو

شده این امر به کااهش تولیاد ،اشاتغای راابات

اذیری ملی مب ار شاود .در نتی اه افایایش اردا میارفی ن اایی تاا حادی
نامطلوب در نظرگرفته می شود.
 .2-1-5آسیب های بسته اول ارزی

نحوه ی ر د کا به بازارهای داخلی به صور میور در شک  9نشان داده شاده
است .همانطور که مشاهده می شود اختیاص ارز د لتی ،بر ر ناد ر د کا هاا باه
کشور به صور ااچاق به دلی ت ا

با ی نارخ ارز آزاد از نارخ ارز د لتای تب اا
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بستیی به تعرفه ی اردا کا ها خواهد داشت .در کا های باا تعرفاهی باا اگار
تا

نرخ ارز آزاد از نرخ ارز د لتی ااادر باه تاامین حاشایه ساود اردکببادگان

ن اشد به صور غیر رسمی ااچاق ارد کشور خواهد شد .از آن ا کاه ت اا

د

نرخ ارز د لتی آزاد در کشور بیش از د برابر است انتظار بر ایان خواهادبود کاه
تصییم ارز د لتی انیییه ااچاق کا باه کشاور را کااهش خواهاد داد .اماده ی
کا هایی که از ارزد لتی است اده می کببد به صاور رسامی از طریام گمارک
ارد شده به بازار ارضه خواهبد شد .براساس این فرایبد ،کا هاای ارد شاده باا
نرخ ارزد لتی می بایست نوسان ایمتای ااایین تاری را داشاته باشابد .در مقابا
کا های ارد شده با ارز آزاد(ااچاق یا رسمی) افیایش ایمت حداا د براباری را
در بازار خواهبد داشت.

شکل -3فرايند واردات کاالها

با جود ارایه بسته ا ی ارزی نه تب ا ایمت کا در بازار کاهش نیافات بلکاه ر ناد
صعودی نیی به خود گرفت .ارد کببدگانی که از ارز د لتای بارای اردا اسات اده

تحلیلی بر سیاست های ارزی ب مراه بررسی شواهد بازار در شرایط جدید ارزی
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کرده اند کا ها را در بازار به الت اختالف ایمت ارز د لتی آزاد با ایمت ارز آزاد
به میرف کببده ارضه می کببد در بیشاتر ماوارد مشااهده شاده نیای باه دلیا
نوسانا ایمت ارز این کا ها احتکار شده به بازار ارضه نشده است .اادم اایش
اذیری شرایط ااتیادی کشور ،رشد صعودی ایمت ارز طال ،صح ت های آمریکاا
در خیوص تحریق های ایران شرایط سصت فر

ن ت در بازارهای ج اانی ...

نظق بازار کا در کشور را مصت کرده رشد صعودی ایمت ها در بازار را موجاب
شده است.
ببابراین ،در م مو می توان این برداشت را کرد که ارضه ارز د لتی برای اردا
کا ها نه تب ا در کبتری ایمت ها در بازار کارایی نداشته است بلکاه زمیباه هاای
فساد ،رانت جویی ،احتکار  ...را نیی تقویت کرده است .برخی از این آسیب هاا باه
طور نمونه به شرح زیر خواهد بود:
 .7ر د غیر رسمی کا ها(ااچاق)  ،کشش بازار ،نوساان ایمات در بازارهاای
داخلی ،مباس ا سیاسی  ...اواملی هستبد که بر ایمت گاذاری کا هاا
در بازار تاثیر گذار خواهبد بود .براین اساس ایمت گذاری کا ها در باازار
توسط مکانیییق بازار تعیین می شود امالً د لت در کبتاری ایمات هاا
بی ام خواهد بود .ببابراین ،تصییم ارز د لتی به تب اایی نمای تواناد
اهرم کبتری ایمت در بازار کا های ارداتی باشد( .چبانچاه شاواهد باازار
نیی نشان می دهد کاه ایمات برخای از کا هاا باد ن توجاه باه مبشااء
تصییم ارز ،تغییر ااب مالحظه ای را داشته است .کا های اساسی کاه
با نرخ ارز د لتی ارد کشور شده اال ه برآن از یارانه نیای اسات اده مای
کبد در مواردی افیایش ایمت 711درصدی را هق ت ربه کرده است).
 .2افیایش انیییه احتکار ،به دلی نوسان ایمت ها در بازار(ادم ایش بیبای
اذیری شرایط ااتیادی ،اجتماای سیاسی کشور این انییایه را تقویات
خواهد کرد).
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 .9تصییم ارز د لتی با ای اد زمیبه های رانت جویی خود اام اختالی در
بازار خواهد بود .چرا که براساس بررسی اوانین  ،کبتری اردا تا مرحلاه
ر د کا بوده برای فرایبد بعد از اردا

ارضه ی این کا ها در باازار

تم یداتی ایش بیبی نشده است.
تصریب تولید داخلی(ادم کبتری د لت در مرحله

 .4افیایش انیییه اردا

ی ایمت گذاری ارضه کا های ارد شده با ارز د لتی به بازار می تواند
حاشیه سود ارد کببدگان کا ها را افیایش داده انیییه اردا کا ها را
افیایش دهد).
 .1افیایش انیییه ااچاق برای کا هاای ماورد تقاضاا در باازار کاه مشاموی
ف رست تامین ارز د لتی نمی شود.
 .1تصییم ارز بد ن توجه به سوابم ارداتی شرکت ها(چرا که ماواد ا لیاه
برخی از تولید کببدگان به هیچ جه در داخ کشور تولیاد نمای شاود
توجه به سوابم ارداتی ج ت تصییم ارز  ،می تواند مشاکال بسایاری
از تولید کببدگان را ح نماید).
 .1نامشصم بودن م بای ا لویت ببدی کا ها برای تصییم ارز .باه اباوان
نمونه تمام اطعا

مواد ا لیه مورد نیاز برای ساخت محیاوی ن اایی در

یک ا لویت( در یک گر ه کاا یی ) اارار نیرفتاه تولیاد را باا مشاک
مواجه کرده است.
-2-5تحلیل بسته جدید ارزی

آسیب های ابوان شد ه بسیاری از موارد مشاهده شده ناکاارایی اتصااذ سیاسات
تصییم ارز د لتی را نشان می دهد .شواهدبازار نشان داد که نوسانا بازار ارز باه
اسطه ی این سیاست نه تب ا کبتری نشد بلکه مییان فساد رانت را نیی افایایش
داد .بر همین اساس تحوی در سیاست اولی در کشور بارای مادیریت باازار ارز در

تحلیلی بر سیاست های ارزی ب مراه بررسی شواهد بازار در شرایط جدید ارزی
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این برهه زمانی اجتباب نااذیر خواهد بود .بررسی جیئیا بسته جدید ارزی نشاان
می دهد که اختیاص ارز د لتی تب ا برای کا های اساسای تعریاف شاده دساته
ببدی کا های ارداتی به گر ه های د م ساوم برداشاته شاده اسات ،تشاصیم
ان ام اردا کا

ضر ر آن برای کشور با زار صبعت است ارز ماورد نیااز

این کا ها براساس اص ارضه تقاضا تامین خواهد شد.به ا ارتی به جی کا های
اساسی حیاتی که با ارزناشی از درآمد ن تی تامین خواهد شاد ،ماابقی اردا
صادرا

ارد بازار ثانویه خواهد شد .در این بازار کاه در هماان ساامانه نیماا اارار

دارد ،تمام ارز ناشی از صادرا غیرن تی از جمله اتر شیمی هاا فلایا باا نارخ
توافقی ارضه شده

اردکببدگان ارز مورد نیاز خود را تامین خواهبد کرد.

جدول -2فهرست کاالهای اساسی مشمول تامين ارز دولتی با نرخ  0244تومان

عنوان کاال
ردیف
برنج خارجی
1
گبدم
2
گوشت ارمی سرد(سبیین)
3
4

گوشت ارمی س ک گرم

5
2
2
2
2
13
11

گوشت مرغ
تصق مرغ
کب اله سویا
ذر
جو
دا های دامی ضر ری
انوا کود شیمیایی

12

سموم تکبیکای شیمیایی

13

انوا بذر

ماخذ :بانک مرکیی جم وری اسالمی ایران

عنوان کاال

ردیف
 14شکر خام
 15ر غن خوراکی نیمه جامد مایع
 12ر غن خام
ح وبا شام ادس ،لپه ،نصود
12
انوا لوبیا
 12انوا دانه های ر غبی(سویا)
ستیک سبیین
12
 23کاغذ چاپ تحریر
 21کاغذ ر زنامه
 22خمیر کاغذ
 23چای خشک خارجی
 24دار ت ییا ملی ما ایشکی
ت ییا تولید
ماشین آ
 25کببده کا های اساسی مث
کم این نشاء کار برنج
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.1-2-5مفاد سیاست های جدید ارزی

 - 7براساس میوبه جدید د لت در اجارای سیاسات هاای ارزی ،زار صابعت،
معدن ت ار موهف شد ف رست کا های اساسای دار را باازنیری باه
ر ز رسانی کرده نظار

زم را بارای حیاوی اطمیباان از توزیاع کا هاای

اساسی دار بر م بای نرخ رسمی از زمان ر د کا تاا ارضاه آن در شا که
خرده فر شی (از تأمین ،اصش ،توزیع رسیدن به دست میارف کبباده) باه
ام آ رد.

 - 2همه صرافی های م از می توانبد در چارچوب ان ام معامال خارد نسا ت باه
خرید ارز به صور اسکباس با راایت مقررا ارزی ،به یژه مقررا م ارزه با
اولشویی اادام کببد.
 - 9فر

ارز توسط صرافی های م از صرفاً بابات میاارف خادماتی مساافرتی

مطابم مقررا ارزی بانک مرکیی باا ث ات مادارک مساتبدا

زم امکاان

اذیر خواهد بود.
 - 4ر د ارز به صور اسکباس طال به داخ کشور بد ن محد دیت مطاابم باا
ضوابط مقررا بانک مرکیی توسط اشصاص حقیقی حقوای م از اسات
اردا طال به صور خام ط م ضوابط بانک مرکیی از کلیه حقاوق ،ااوار
اانونی مالیا بر ارز

افی ده معاف میشود.

 - 1تامین ارز بارای اردا بقیاه کا هاا در باازار د م ارز از محا ارز حاصا از
صادرا همه کا های غیرن تی (به یاژه فارآ رده هاای ن تای ،گااز ط یعای،
اتر شیمی ،محیو

فو دی فلیا رنیی) خدما تأمین می شود.

 - 1معامال در این بازار بین صادرکببدگان

ارد کببدگان از طریم باناکهاا

صرافی های م از صور می گیرد نارخ ارز در ایان باازار براسااس ارضاه
تقاضا به دست میآید .ایان نارخ ،باه نحاو مباساب ،باه اباوان نارخ آزاد ارز

تحلیلی بر سیاست های ارزی ب مراه بررسی شواهد بازار در شرایط جدید ارزی
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اطال رسانی میشود .صادرکببدگان باید تع د زم را برای برگشت ارز حاص
از صادرا به چرخه ااتیادی کشور بسپارند.
 - 1بانک مرکیی جم وری اسالمی ایران همچبین م از است نس ت باه دریافات
سپرده ارزی (به صور اسکباس) از اشاصاص حقیقای حقاوای باه اساطه
بانک های اام اادام کبد؛ بانک مرکیی ضمن جاذب ایان ساپردههاا ،م ااز
خواهد بود حسب تشصیم خود نس ت به تعیین نارخ ساود ارزی ارداخات
سود متعلقه به سپرده های یادشده همچبین کارمید به بانکهای اام ام
کبد.
جدول -3تفاوت بسته اول و دوم ارزی
بسته اول ارزی

بسته دوم ارزی

تعریف  41الق کا ی اساسی برای اختیاص ارز

تعریف  21الق کا ی اساسی برای تصییم ارز

د لتی

د لتی(کاهش تعداد کا ها)

تعیین نرخ ثابت رسمی از سوی د لت
تصییم ارز د لتی برای کا ها براساس سه
ا لویت تعریف شده

تعیین نرخ به صور توافقی براساس ارضه تقاضا
در بازار ارز
تصییم ارز د لتی تب ا برای کا های اساسی دار
که تعداد این کا ها از کا های ف رست شده در
ا لویت ا ی بسته ا ی کمتر خواهد بود.

معامله ارز در بازار ااچاق محسوب می شود.
اختیاص ارز رسمی ارزان ایمت به خدما
تعیین شده از سوی بانک مرکیی از جمله خدما
مسافر های خارجی

رسمیت بازار آزاد ارز ان ام معامال صرافی ها در
این بازار
حذف ارز رسمی ارزانایمت از برخی خدما از
جمله تامین ارز مسافری با نرخ رسمی که در بسته
جدید ارزی ان ام نمی شود بلکه نرخ آن بر اساس
ایمتگذاری صرافیها تعیین خواهد شد.
ر د ارز به صور اسکباس طال به داخ کشور

محد دیت در ر د اسکباس طال دریافت
اوار

اانونی مالیا بر ارز

افی ده

بد ن محد دیت مطابم با ضوابط مقررا بانک
مرکیی تعیین شده که از کلیه حقوق ،اوار
معامال بر ارز

افی ده معاف است.

اانونی
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 .2-2-5مشکالت قابل پیش بینی بسته دوم ارزی

سیاست آزاد سازی نارخ ارز باه اساتثبای کا هاای اساسای از نظار صااح بظران
ااتیادی سیاست تایید شده ای می تواند باشد چرا که خاود مشاوق صاادرکببده
برای ارضه ی ارز تامین مبابع ارزی به غیر از مبابع د لتی خواهد بود .آسیب ها
مشکال اجرای طرح با گذشت زمان خود را نشاان خواهاد داد .در صاورتی کاه
این آزاد سازی به معبای رهاسازی بازار ارز بد ن مدیریت د لات باشاد انتظاار بار
ناکامی آن می ر د لی براساس بررسی های صور گرفتاه نظاام نارخ ارز شابا ر
مدیریت شده مد نظر د لت بوده که امید بر این می ر د که بتواند از اس تحاو
بازار ارز برآید.
در مرحله ی اجرای بسته د م ارزی ،امکان بر ز مشکالتی را به شرح زیار در اابا
ایش بیبی می باشد هر چبد بر ز این مشکال  ،در مرحله اجارا مشاصم خواهاد
شد لی احتمای بر ز این مشکال با توجه به م اد این بسته ایش بیبی می شود:
 - 7مدیریت ایمت کا های اساسای ( 21الاق کاا ی موضاو جاد ی )2در
مرحله ی اجرا امکان اذیر نصواهد بود.افیایش ایمت کا های اساسای باه
اسطه ی تامین ارز د لتی تب ا برای مدتی به تاخیر خواهد افتاد .چرا که
ااتیاد یک ش که ی متی به هق است .تغییر ایمات در ساایر بازارهاا
افیایش هییبه های زندگی ،دستمید  ...مسلماً بر ایمت ایان کا هاا نیای
اثر گذار خواهد بود .ببابراین ایمت کا های اساسی ناگییر بد ن توجه باه
مبابع تامین ارز افیایش خواهدیافت.
 - 2محد دیت ارضه ی ارز در بازار ثانویه بعلت ایش بیبی ناااذیری شارایط
ااتیادی ،انتظارا تورمی در بازار ارز در کبار مشک دریافات ارز حاصا
از صادرا به الت اجرایی شادن تحاریق هاای آمریکاا  ...ایمات هاا
حذف ح اب ایمت در بازار ارز را با مشک مواجه خواهدنمود.
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 - 9تغییر شرایط بازار ارز ناشی از اجرایی شدن تحریق هاای آمریکاا رفتاار
دییر کشورها در ا ای ایران در بسته ی جدیاد ارزی اایش بیبای نشاده
است .به ا ارتی در بسته ی ارز سباریوهای مصتلف تغییر شرایط باازار باا
توجه به شرایط بازار ایش بیبی نشده است.
- 2بررسی شواهد بازار
در این بصش اطالاا ایمت ها در مباطم ش ری کشور در برخی از ااالم اساسای
خوراکی در جدا ی  1 4ارایه شده است .همانطور کاه مشااهده مای شاود تغییار
ایمت ها در برخی از ااالم اساسی که بصشی از آن با ارز د لتی ارد کشور شاده
بصشی نیی به تولیدا داخلی اختیاص دارد در تیر ماه سای  7931نس ت باه مااه
مشابه سای ا

ماه ا

افایایش اابا مالحظاه ای را داشاته اسات .هبد اناه،

خربیه ،طال ی گرمک ،آل الو گیالس ،انیور موز در بین میوه های تازه بیشاترین
افیایش ایمت به خیوص در تورم نقطه به نقطه داشته اند .همانطور کاه مشااهده
می شود میوه در بساته ا ی ارزی در ف رسات کا هاای مشاموی ارز د لتای اارار
گرفته بود با این جود تورم نقطه به نقطه در این ااالم نیدیک باه  711درصاد در
هبد انه نیدیک به  211درصد رشد ایمت در این ااالم در تیرمااه ساای  7931در
مقایسه با تیرماه سای گذشته مشاهده می شود.
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جدول -0درصد تغيير برخی اقالم اساسی خوراکی از زير مجموعه
شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری درتيرماه
)1331=144(1331
دوره

نسبت به
ماه قبل

اقالم
میوه های تازه
9391
سیب درختی
7791
ارتغای
-492
انیور
199
آل الو گیالس
7399
گالبی
-191
هلو
-297
موز
-892
طال ی گرمک
197
خربیه
197
هبد انه
سبزی تازه
2799
خیار
7797
گوجه فرنیی
198
بادن ان
2892
کد س ی
192
سیب زمیبی
-292
ایاز
7192
لوبیا س ی
-198
س یی های برگی
ماخذ :بانک مرکیی جم وری اسالمی ایران

نسبت به ماه
مشابه سال
قبل

12منتهی به خرداد22
نسبت به  12ماهه منتهی
به خرداد22

4197
9491
8394
8191
9191
2997
1193
3799
8191
78999

-993
-198
2394
2391
2
-791
7397
798
-192
197

11
21
2191
9192
-79
-4392
4199
71

7294
192
7192
491
198
9991
2797
397

تصق مرغ ،برنج ارداتی ،گوشت ارمی(گوسااله گوسا بدی) چاای نیای باا ترین
تغییر ایمت را در تیرماه سای  7931در مقایسه با تیر ساای گذشاته داشاته اناد.
همانطور که مشاهده می شود برنج در برنامه تصییم ارز باا نارخ د لتای هاق در
بسته ا ی حمایتی هق در بسته د م ارزی ارار داشته ارز مورد نیاز این گر ه باا
نرخ  4211تومان به اال ه  411تومان یارانه تامین شاده اسات .بباابراین افایایش
ایمت آن نشان می دهد که ایمت ها بد ن توجه به نرخ ارز تعلم گرفتاه متااثر
از بازار تغییر می یاببد .براین اساس ،رصاد هییباه کارد ارز د لتای در اردا نیای
مشک تغییر ایمت ها در بازارهای داخلی را مرت ع نصواهد کرد .اواما مصتل ای
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چون تغییر ایمت کا های ارد شده با ارز آزاد ،مباس ا سیاسی کشاور ،افایایش
دستمیدها ،افیایش کرایه حم این کا هاا  ...باه تعیاین ایمات در باازار مب ار
خواهد شد .تصییم ارز باا نارخ ترجیحای  4211توماان بارای اردا کا هاای
اساسی در بسته ی جدید ارزی نیی ادامه دارد براساس ااالم بانک مرکیی تعاداد
کا های اساسی از  41الق به  21الاق تقلیا یافتاه اسات .باا توجاه باه شاواهد
مشاهده از ت ربه ی بسته ا ی ارزی  ،در صاورتی بساته ی جدیاد ارزی موفقیات
ام خواهد نمود که کا های اساسی با نرخ ترجیحی د ر به دست میرف کببده
ن ایی برسد نه نرخ های تعیین شده در بازار ثانویه ارز .اختیاص ارز ترجیحای باه
بازار ا لیه تب ا در صورتی از تورم کا های اساسی میون خواهد ماناد کاه نظاار
د لت بر ایمت کا های اساسی در حلقه آخر فر

کا ها ااماای شاود .در غيرر

اينصورت يكي از آسيب هاي اين بسته همانطور که در بخش قبرل نيرپ پريش
بيني شد افپايش قيمت ها در کاالهاي اساسي بدون توجه به منشرا ترامين ارز
اتفاق خواهد افتاد.
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جدول -1درصد تغيير برخی اقالم اساسی خوراکی از زير مجموعه
شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در تير ماه
)1331=144(1331
دوره
اقالم
لبنیات
ماست غیر ااستورییه
ماست ااستورییه
ابیر غیر ااستورییه
ابیر ااستورییه
کره ااستورییه
شیر ااستورییه
تخم مرغ
تصق مرغ
برنج
برنج ارداتی
برنج داخله درجه یک
برنج داخله درجه د
حبوب
نصود
لپه نصود
ادس
لوبیا چیتی
لوبیا ارمی
گوشت قرمز
گوشت گوس بد با استصوان
گوشت گا گوساله بی استصوان
گوشت مرغ
گوشت مرغ
قند وشکر
ابد
شکر
چای
چای خارجی
روغن نباتی
ر غن ن اتی جامد
ر غن ن اتی مایع
ماخذ :بانک مرکیی جم وری اسالمی ایران

نسبت به
ماه قبل

نسبت به ماه
مشابه سال
قبل

12منتهی به خرداد 22نسبت به
 12ماهه منتهی به خرداد22

997
299
798
191
398
792

7794
7192
7793
1
9399
391

198
7793
392
199
2392
1

-491

1891

4193

191
191
297

4197
299
3

2191
191
391

197
192
199
792
191

-194
-491
-291
791
991

197
493
-198
7491
7293

191
294

28
21

2993
7897

991

792

192

791
2

191
891

7
192

994

2197

7191

4
993

7191
7192

7191
199
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- 2جمع بندی
م ق ترین مساله ایش ر ی این گیار

بررسی سیاسات هاای ارزی د لات باوده

است .ارایه د بسته ی ارزی در بازه زمانی  4ماهه ،تالطاق باا ی باازار نیااز باه
مدیریت بازار در کشور را نشان می دهد .همانطور که اباوان شاد بساته ا ی ارزی
در ابتدای سای جاری با هدف کبتری نوسان های شدید در باازار ارز ت یاه بارای
اجرا ابالغ شد که به دلی

جود کاستی های فارا ان اادم اایش بیبای شارایط

اجرایی ناکام ماند .ناکارایی بسته ا ی ادامه تالطما ارزی تاثیر آن ایمت کا ها
خدما

مطال ا مردم در خیوص مدیریت صحیح بازار ارز مب ار باه ت یاه

تبظیق بسته د م ارزی در کمتر از  9ماه از تیویب بسته ا ی ارزی شد .بساته د م
ارزی با رفع نواام بساته ا ی ارزی تغییار اابا مالحظاه ای را در سااختار ارزی
کشور ای اد نمود .همانطورکه ابوان شد دراین بساته ااال ه بار اگاذاری تعیاین
ایمت ارز به جریان بازار(ارضه تقاضای ارز) فعالیت صرافی ها ،ضوابط تصیایم
ارز تغییر ف رست کا های اساسی مشموی تامین ارز د لتی نیی نس ت باه بساته
ا ی با تغییرا اساسی همراه شد .اال ه بربررسی م اد بسته های ارزی ارایه شاده،
نواام کاستی های این بسته مواردمشاهده شده در اما در بساته ارزی ا ی
نشان داد برنامه رییی شتابیده در شرایط یژه ی ااتیادی کشور نه تب ا کمکی به
ح مشک نصواهد کردبلکه بحران های ارزی ااتیادی را نیی امیم تار خواهاد
نمود .همانطور که بسته ا ی ارزی اال ه بر ای ااد مشاکال فارا ان بارای اردا ،
ادم کبتری ایمت ها در بازار ارز سایر بازارهاا مشاک رانات فسااد را نیای باه
مشکال ااتیادی کشور تحمی نمود.
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- 2منابع
 .7سایت بانک مرکیی جم وری اسالمی ایرانwww.cbi.ir ،
 .2سایت مرکی آمار ایرانwww.amar.org.ir ،

 .9حیدری ،حسن؛ اریانی ،ب اره( ،)7939ت ربه بحران ارزی مکییاک(درس هاایی بارای
ایران) ،دفتر مطالعا ااتیادی(گر ه بازارهای ماالی) ،مرکای ااژ هش هاای م لاس
شورای اسالمی ،شماره مسلس .79879
 .4نیلی ،مسعود( ،)7932تحلی

ضعیت ااتیاادی کشاور .2چاالش هاای تولیاد ملای؛

نوسانا ارزی ایامدهای آن ،دفتر مطالعا ااتیادی(گر ه حقوق ااتیااد) ،مرکای
اژ هش های م لس شورای اسالمی ،شماره مسلس .79214
 .1حیدری ،حسان؛ اریاانی ،ب ااره( ،)7939ت رباه بحاران ارزی کاره جباوبی در دهاه
(7331درس هایی برای ایران) ،دفتر مطالعا ااتیادی(گر ه بازارهای ماالی) ،مرکای
اژ هش های م لس شورای اسالمی  ،شماره مسلس .79121
 .1حیاادری ،حساان؛ اییاای نااژاد ،صاامد( ،)7934بررساای د یاا نوسااانا ارزی در
ایااران( ،)7932-7931بانیاااهی بااه ت ربااه کشااورهای مبتصااب ،دفتاار مطالعااا
ااتیادی(گر ه بازارهای مالی) ،مرکی اژ هش های م لاس شاورای اساالمی ،شاماره
مسلس .74971
 .1اور ش ابی ،فرشید؛ حیدر اور افشین( ،)7934ارائه مدلی بارای ساب ش بحاران ارزی
در ااتیاد ایران ،دفتر مطالعا ااتیادی(گر ه مطالعا کسب کار) ،مرکی ااژ هش
های م لس شورای اسالمی  ،شماره مسلس .74117
 .8حیدری،حسن؛ اییی نژاد ،صمد(  ،)7931تحلی نوسانا نرخ ارز در مااه هاای اخیار،
دفتر مطالعا ااتیادی(گر ه بازارهای مالی) ،مرکای ااژ هش هاای م لاس شاورای
اسالمی ،شماره مسلس .71211
 .3ببی ط ا ،سید م دی؛ حسیبی د لت آبادی ،سید م دی( ،)7931تحلیلی بار ضاعیت
بااازار ارز ،بررساای ااااداما د لاات ارائااه ایشااب ادهای تکمیلاای ،دفتاار مطالعااا
ااتیادی(گر ه بازارهای مالی) ،مرکی اژ هش های م لاس شاورای اساالمی ،شاماره
مسلس .71811
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- 2پیوست ها
پیوست -1تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص ساماندهی بازار ارز
هیا

زیران در جلسه  7931/17/22به استباد اص یکید سی هشتق ااانون

اساسی جم وری اسالمی ایران ت یره ( )9ماده ( )1اانون م ارزه با ااچاق کا
ارز  -میوب  -7932به مبظور ساماندهی مدیریت بازار ارز تیویب کرد:
 -7اردا کلیه کا ها به صور ت اری باه کشاور اااق از مبااطم آزاد ت ااری -
صبعتی

یژه ااتیادی سایر م ادی ر دی بد ن ث ت س ار

 -2ارز مورد نیاز کلیه کا های ث ت سا ار

ممبو است.

شاده خادما از طریام سیساتق

بانکی صرافی های م از در چ ارچوب مقررا بانک مرکایی جم اوری اساالمی
ایران تأمین خواهد شد.
 -9اردا بد ن انتقای ارز صرفا در چ ارچوب اانون مقررا صاادرا

اردا

ماده ( )98آییننامه اجرایی آن م از است.
 -4ث ت س ار

با ارز متقاضی در چ ارچوب دستورالعم بانک مرکیی جم اوری

اسالمی ایران م از است.
 -1نرخ ارز به طور یکسان برای همه میارف ارزی از تاریخ  7931/7/22بر اسااس
هر د ر معادی (111ر )42ریای تعیاین مای شاود متعاا ااً در چ اارچوب نظاام
شبا ر مدیریت شده توسط بانک مرکیی جم وری اساالمی ایاران اااالم ااماای
میشود .بانک مرکیی جم وری اسالمی ایران موهف است طارح املیااتی شاام
دسااتورالعم هااای مربااوط تکااالیف دسااتیاههااای مصتلااف را بااه معااا ن ا ی
رییس جم ور ارایه کبد دستیاه های مذکور نیی مکلف به ارایاه گایار
دستیاه مت و به ایشان هستبد.

املکارد
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 -1کلیه صادرکببدگان مکل بد ارز حاص از صادرا را مطابم ترتی اتی که توساط
بانک مرکیی جم وری اسالمی ایران مشصم میشود ،به چرخه ااتیاادی کشاور
بازگردانبد.
 -1اجرای تکلیف موضو ببد ( )1این تیویبنامه م بای ااماای معافیات مالیااتی
توسط زار امور ااتیادی دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) میباشد.
 -8به استباد مواد ( )79( )1( ،)1اانون م اارزه باا ااچااق کاا
 ،-7932سامانه جامع ت ار

ارز  -میاوب

سامانه گمرک ت ادی اطالاا بین آن ا تاا اایاان

ماه جاری به ترتیب با مسئولیت زار صبعت ،معدن ت ار

گمرک جم وری

اسالمی ایران ،شباسه کد رهییری کا هاا هارف ساه مااه باا مسائولیت زار
صبعت ،معدن ت ار

سامانه بازرسی نظاار در ساطح ارضاه باا همکااری

زار اطالاا  ،ساز مان تعییرا حکومتی

زار صابعت ،معادن ت اار تاا

اایان ماه جاری به طور کام اجرایی شوند.
 -3در راستای تسریع در اجرای اانون م ارزه با اولشویی  -میاوب  -7981نظاام
بانکی مکلف است ضوابط مقررا مربوط به م ارزه با اولشویی م ارزه با تاأمین
مالی تر ریسق تم یدا مربوط را در اسر

ات اجرایای کباد باناک مرکایی

جم وری اسالمی ایران با همکاری زار امور ااتیادی دارایای نیای مسائولیت
ایییری نظار بر اجرای این امر را بر ا ده دارند.
اجرای توافام زار اماور ااتیاادی دارایای ،زار اطالااا

باناک مرکایی

جم وری اسالمی ایران در زمیبه ارسای اطالاا به احد اطالاا مالی به صاور
کام

مستمر الیامی است.

 -71مسئولیت اجرایی کردن سامانه ایشرفته اطالاا مساافرین ( )APIبار ا اده
زار کشور (نیر ی انتظامی جم وری اسالمی ایران) است .زار کشاور موهاف
است هرف د ماه ساامانه ذیرباط را ج ات ب ارهبارداری آمااده کباد تماامی
دستیاهها موه بد همکاری زم را به ام آ رند.

تحلیلی بر سیاست های ارزی ب مراه بررسی شواهد بازار در شرایط جدید ارزی
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 -77ساازمان برناماه بودجاه کشاور ،زار راه ش رساازی ساازمان میارا
فرهبیی ،صبایع دستی گردشیری موه بد ااداما

زم ج ت کااهش تقاضاای

ارز برای س ر به خارج از کشور را ان ام ایشب ادا مشصم را هرف یک ماه باه
معا ن ا ی رییسجم ور ارایه کببد.
 -72به مبظور جلوگیری از خار ج سارمایه ،حوالاه ارزی صارفاً مایتواناد تحات
مقررا

نظار بانک مرکیی جم وری اسالمی ایران توسط بانکها صرافیهای

م از صور گیرد.
 -79املیا صرافی معامال ارزی خارج از چ اارچوب مقاررا ابالغای باناک
مرکیی جم وری اسالمی ایران ،ااچاق محساوب شاده ط ام ااانون م اارزه باا
ااچاق کا

ارز میوبا شاورای ااالی امبیات ملای باا آن رفتاار مایشاود

دستیاههای ذیربط ( اوه اضائیه ،زار کشور ،زار اطالاا  ،زار دادگستری
نیر ی انتظامی جم وری اسالمی ایران) با متصل ان براسااس ااوانین مقاررا
مربوط رفتار میکببد.
 -74به مبظور مشصم نمودن نحوه اجرا ،زمان ببدی جیییا اجرایی مربوط باه
این تیویب نامه ،کارگر هی با مسئولیت بانک مرکیی جم اوری اساالمی ایاران
اضویت زارتصانه های امور ااتیادی دارایی ،صبعت ،معادن ت اار  ،کشاور
سازمان برنامه بودجه کشور تشکی میگاردد .دبیرخاناه کاارگر ه یااد شاده در
بانک مرکیی جم وری اسالمی ایران خواهد باود معاا ن ارزی ایان باناک دبیار
کارگر ه است .کاارگر ه موهاف اسات باه صاور ه تیای گایار

اجارای ایان

تیویبنامه را به رییسجم ور ،معا ن ا ی رییسجم اور دبیار ساتاد ااتیاادی
د لت ارایه کبد.
 -71به مبظور تأمین مابه الت ا

نرخ ارز (چ ار هیار (111ر )4ریاای باه ازای هار

د ر) ج ااات تاااأمین کا هاااای اساسااای دار  ،م لااار سااای هااایار میلیاااارد
(111ر111ر111ر111ر )91ریای از مح درآمد حاص از یکسان ساازی نارخ ارز
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تصییم می یابد .سازمان برنامه بودجه کشور بانک مرکیی جم وری اساالمی
ایران

زارتصانه های صبعت ،معدن ت ار

ج ادکشا رزی موه باد سااز کار

اجرایی این موضو را به نحوی تبظیق کببد که تصییم اات ار در زمان ر د کا
ارایه اسباد حم صور اذیرد .ف رست کا های مربوط توساط زارتصاناههاای
صبعت ،معدن ت ار

ج ادکشا رزی ارایه خواهد شد.

 -71ر د ارز همراه مسافر تا سقف م لر  71هیار یور یا معادی آن به سایر ارزهاا
م از است

ر د م الر بیشتر در صور اه ار ط م ضوابط ااالمی بانک مرکایی

جم وری اسالمی ایران بالمانع خواهد بود.
معا ن ا ی رئیسجم ور این میوبه را به زار امور ااتیاادی دارایای ،صابعت،
معدن ت ار – زار راه ش رسازی ،اطالاا  ،کشور ،دادگستری ،فرهباگ
ارشاد اسالمی ،سازمان برنامه بودجه کشاور ،ساازمان میارا فرهبیای ،صابایع
دستی گردشیری ،بانک مرکیی جم وری اسالمی ایران ،سازمان صدا سایمای
جم وری اسالمی ایران ،س تاد مرکیی م ارزه با ااچاق کا
االی مباطم آزاد ت اری -صبعتی

ارز ،دبیرخانه شاورای

یژه ااتیادی ابالغ کرده است.
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-2سایر اولویت های بانک مرکزی برای تخصیص ارز در بسته اول ارزی
ایوست -2سایر ا لویت های تصییم ارز براساس میوبه بانک مرکیی-بسته ا ی ارزی
شماره
اولویت ها

1
2
3
4
5
2
2
2
2
13
11
12
13
14
15
12
12
12
12
23

21
22
23

نوع اولویت
ارز مسافرتی
ارزدرمانی
ارز ماموریت
ارزدانش ویی
ارز بابت فرصت های مطالعاتی هییبه های درمانی ااضای هیئت المی
ارز بابت حم اضویت حم ث ت نام در سازمان ها م امع بین المللی محاف
المی چاپ مقا المی
هییبه شرکت در نمایشیاه های خارج از کشور
هییبه برگیاری نمایشیاه های بین المللی
حم الوکاله در داا ی خارجی
اص سود سرمایه گذاری خارجی
کارمیدهای اات ارا اسبادی ،حواله ها ضمانت نامه های ارزی
هییبه دفاتر خارج از کشور
هییبه اجاره اشتراک ش که های اطالااتی
هییبه ان ام آزمایش های المی فبی ،انتشار آگ ی در خارج از کشور دریافت
گواهی های بین المللی
هییبه خرید امتیاز اصش فیلق دریافت های ماهورهای ارت اطی
هییبه شرکت های بیمه ایرانی
فر ارز به شرکت های مبتصب برای اایام زائران به امره م رده ات ا
االیا (اراق)
هییبه شرکت در آزمون های بین المللی که توسط سازمان سب ش آموز کشور
در داخ کشور برگیار می شود.
هییبه ث ت نام در امتحانا المی تصییی خارج از کشور
باز ارداخت تس یال ااطایی از مح حساب ذخیره ارزی(د لتی خیوصی)
فایب انس غیر خودگردان ،بانک توسعه ت ار اکو ،بانک ج انی بانک توسعه
اسالمی
هییبه های سوخت ،نا بری ،هبدلیبگ ،لبدیبگ حقوق خدمه خارجی شرکت
های هواایمایی
هییبه حم بیمه هواایماها
حقوق میایای کارکبان خارجی در داخ کشور
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ایوست -2سایر ا لویت های تصییم ارز براساس میوبه بانک مرکیی –بسته ا ی ارزی (ادامه)
شماره
اولویت ها

نوع اولویت

24
25
22
22
22
22
33
31
32
33

هییبه های انتقای ارز بابت درآمد کبسولی س ارتصانه های خارجی
هییبه های انتقای درآمد ریالی شرکت های هواایمایی خارجی
هییبه های مطال ه ارز ضمانت نامه های خارجی
هییبه های رانبدگان حم نق بین المللی
هییبه های فرصت های مطالعاتی
هییبه شرکت در د ره های آموزشی خارج از کشور
هییبه های حم اضویت ث ت نامه در سازمان ها م امع بین المللی
هییبه های انتقای جسد از خارج از کشور هییبه های ابسته
هییبه های ارزی راه آهن شرکت های ریلی
هییبه های ت دی موجودی ریالی حساب های ایرانیان مقیق خارج از کشور

