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 مقدمه

خصوصی شجاری که موضوع تخصیص ارز با نرخ رسمی به تمام نیازهای ارزی مطرح شد، بخاز فروردین ماه سال

ز استا یکی اشود. دراین رساز رانت، فساد و هدر رفتن منابع ارزی کشور میبارها تاکید کرد که این اقدام زمینه

اخته شد و رسمیت شن رز بهدر تیر ماه امسال، بازار دوم ا ترین خواسته آنها تعمیق بازار دوم ارز بود. بعد از آنکهمهم

 ۲۰مان تنها زر آن ترین انتقاد وارده به آن محدود بودن سطح معامالت بود؛ چراکه دفعالیت خود را آغاز کرد، مهم

ندگان اردکنتوانستند ارز حاصل از صادرات خود را به وخصوصی با پایه غیرنفتی میدرصد از صادرکنندگان بخش

 ،از سوی دیگر گروه کاالیی سوم )کاالهای مصرفی( عرضه کنند. از این جهت دامنه این بازار بسیار محدود بود.

دانستند که مینود و صادرکنندگان و واردکنندگان رسانی از سازوکارهای فعالیت بازار دوم چندان شفاف نباطالع

ما در امله نشد. م معاتوجهی در بازار دوچگونه باید یکدیگر را در این بازار شناسایی کنند. در نهایت نیز رقم قابل

عنوان بازار هخصوصی بود، لحاظ شده است و این بازار ببسته جدید ارزی تعمیق بازار دوم که خواسته اصلی بخش

ز نوسات اود و شود و قرار است از طریق عرضه ارز صادراتی با نرخ توافقی، این بازار تقویت شصلی شناخته میا

ازار در ب گذاری دستوریخصوصی بود، عدم نرخارزی جلوگیری کند. نکته مهم دیگر که همواره مورد تاکید بخش

زارش پیش گث در حال با توجه به این مباح شد. دوم بود و تعیین قیمت کامال براساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد

 رو به مقایسه و بررسی نقاط ضعف و قوت دو بسته ارزی دولت می پردازیم. 

 

 دو بسته ارزی برمروری  -1

 (22/01/1397) ارزی اولبسته بررسی -1-1

 شیب در ارز بازار که زمانی درآمد؛ اجرا به و شد فروردین ماه سال جاری رونمایی ۲1 در اولین بسته ارزی دولت 

تومان افزایش یافت و دولت در نهایت به یکباره تصمیم به اجرایی کردن  6۰۰۰ به دالر نرخ و گرفت قرار نوسان تند

این در حالی بود که در تصمیمی غیر  .داشت قرار کارشناسان انتقاد مورد شدت به ابتدا همان از سیاستی گرفت که

های موجود در بازار آزاد و معامالت آن را به رسمیت منتظره، معاون اول رئیس جمهور اعالم کرد که دیگر نرخ

شود. در عین حال که اعالم شد دالر از این پس برای تمامی واردات و نشناخته و این بازار قاچاق محسوب می

 ن خواهد شد.تومان تامی ۴۲۰۰نیازها با 

http://www.isna.ir/news/97012106340
https://www.isna.ir/news/97031908004
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 د و تمامیشاندازی ای بود که سامانه نظام یکپارچه ارزی )نیما( راهدر بسته اول ارزی روال تامین ارز به گونه 

عامالت شکل متومانی دالر  ۴۲۰۰درصد از صادرکنندگان وارد آن شدند و بر اساس نرخ  ۸۰واردکنندگان و حدود 

در  ز معامالتاها که ها، صادرکننده و واردکننده بودند و صرافیبانک گرفت. در این بازار در ابتدا فعاالن اصلیمی

ها کمی نمه فضای آر ادابازار آزاد منع شده بودند، با وجود حضور در سامانه نیما تقریبا هیچ فعالیتی نداشتند اما د

 بازتر شد و توانستند به عنوان واسطه بین صادرکننده و واردکننده قرار گیرند.

 ارزی عامالتم بودند نوشته خود هایویترین روی هاصرافی تمامی اینکه وجود با آزاد بازار در  دیگرسویی  از 

ی امالت مخفت، معدارند، اما در هر حال با توجه به تقاضاهایی که برای آنها در سیاست دولت تعریفی وجود نداشن

برای هر دالر  تومان  1۲۰۰۰ها در بازار آزاد تا و غیرشفاف شکل گرفت و با افزایش تقاضای کاذب به مرور قیمت

ایی که تا ج د داشت، موجب ایجاد رانت و فساد شدپیش رفت. این اختالف قیمتی که بین دالر رسمی و آزاد وجو

 سازی در این رابطه شد.خواستار شفاف رئیس دولت

 یم بهبا توجه به شرایطی که ایجاد شد، سرانجام بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( تصم 

روه گنجام شد، ابندی که در اولویت بندی کاالها گرفته و حتی واردات بیش از هزار قلم کاال را ممنوع کردند.اولویت

کرد مان پرداخت میتو ۳۸۰۰تومانی شدند که البته واردکننده  ۴۲۰۰اول به عنوان کاالهای اساسی و حیاتی شامل ارز 

 شد.التفاوت آن به عنوان یارانه از سوی دولت پرداخت میو مابه

 تومانی و از  ۴۲۰۰رخ نها و تولید قرار داشت که با نهاما در گروه دوم، کاالهای وارداتی از جمله مواد اولیه کارخا

ند که ی بودشد. گروه سوم هم کاالهای غیرضرورها و گروه فلزات تامین میمحل ارز ناشی از صادرات پتروشیمی

انه نیما نبودند، درصد صادرات غیرنفتی که تا آن زمان در سام ۲۰ها از محل قرار شد به بورس وارد شده و ارز آن

ر در ثانویه بازا مین شود؛ ولی به هر صورت جریان به نحوی پیش رفت که انتقال این ارز به بورس منتفی و واردتا

 سامانه نیما شد.

 هایی، ارز دیتمحدو های خدماتی از جمله مسافران، بیماران، دانشجویان و ... نیز با تعیین سقف ودر مورد ارز بخش

دی درگیر ها تا حد زیاشد و در مجموع در سیاست اول بانکرخ رسمی تامین میهای عامل با نها از کانال بانکآن

 مسائل ارزی شدند.
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 (16/05/1397) جدید دولتارزی بسته بررسی  -1-2

  آزاد  ین ارز و بازارها در زمینه تام، با برخی تفاوتدرآمدمرداد به مرحله اجرا  16شنبه از سهبسته جدید ارزی که

ی کاالهای تومانی به تمام ۴۲۰۰اولین موضوع مورد اشاره آن است که دیگر قرار نیست ارز همراه شده است. 

ز مستقیم ا دارو شوند، بلکه تامین ارز کاالهای اساسی وبندی نمیوارداتی اختصاص پیدا کند و کاالها دیگر گروه

ورد تایید می واردکنندگان مشود و در سوی دیگر تماتومان تامین و پرداخت می ۴۲۰۰سوی دولت با نرخ دالر 

ه بز صادرات اصل احتوانند ارز خود را تامین کنند؛ با این تفاوت که ارز وزارت صمت با ورود به بازار ثانویه می

ک مجموعه یدرصد صادرات غیر نفتی در  ۲۰ها، فلزات و شود؛ یعنی پتروشیمیغیر از نفت به این بخش وارد می

 ه بود.هایی انجام شدبندیکنند، در حالی که پیش از این بین این دو گروه نیز طبقهمی گرد آمده و ارز خود را ارائه

  تروشیمی ه صنایع په ویژبعمده راهکارهای بسته عبارتند از: تبعیت بازار ثانویه ارز از طریق اجبار کلیه صادرکنندگان

ای اساسی و دارو، تومان ارز دولتی برای کااله ۴۲۰۰و فلزات به عرضه ارز خود ازطریق بازار ثانویه، تثبیت نرخ 

رای ارت بمجوز خرید و فروش ارز توسط صرافی ها و در نهایت عزم دولت برای مبارزه با فساد و افزایش نظ

 جلوگیری از رانت های ارزی.

  در بازار تعالیفتعمیق بازار ثانویه و آزاد گذاشتن صنایع پتروشیمی و صنایع فلزی و صادر کنندگان عمده برای 

پذیر و  آسیب ثانویه، آزادی صرافی ها در خرید و فروش ارز، حمایت از کاالهای اساسی و دارو و توجه به قشر

 جامعه از شی بهاهتمام دولت به اعمال نظارت و مبارزه با فساد و رانت خواری و ایجاد فضای روانی و آرامش بخ

 نقاط قوت این بسته است.

  د قبول و و مور عرضه و تقاضا برای کشف قیمت ارز )و حتی دیگر کاالها( مکانیسمی علمیهرچند بازار و مکانیسم

م ازار فراهباین  اجماع خبرگان اقتصادی است اما تجربه های مکرر نشان داده است که اگر ملزومات و پیش نیازهای

نی آن، ر گردامرکزی و بازانباشد، اهداف مد نظر محقق نخواهد شد. پیش بینی می شود بدون حضور دولت و بانک 

ل خود ا به دنباصاد رارز در قیمتی باالتر از قیمت واقعی خود داد و ستد خواهد شد و در نهایت بازار سکه و کل اقت

د، این بازار قتصاد آزاعار اخواهد کشاند. دولت نمی تواند از زیر بار تعیین قیمت ارز در بازار ثانویه شانه خالی و با ش

 د رها کند.را به حال خو
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 تحادیه ا و ابخشی از اقتصاد ما متاثر از موضع گیری ها و سیاست ها و اقدامات دیگر کشورها به خصوص آمریک

یار مام عاروپاست. اظهارات اخیر ترامپ و اقدام وی در بازگرداندن بخشی از تحریم ها نشان از یک جنگ ت

چار دسکه  وضع گیری خارجی، شاخص های بازار ارز اقتصادی دارد. باید تمهیداتی اندیشیده شود که با یک مو

 تالطم نشود که احتمال تحقق آن در مدل ارائه شده کم است.

 هر چند که رئیس کل بانک مرکزی هیچ نرخی به طور  گردد؛در بازار ثانویه یکی از مسائل مهم به تعیین نرخ برمی

اما قرار بر این است که یک نرخ توافقی در بازار شکل گرفته و معامالت روزانه بر  خص در این باره اعالم نکردمش

گیرد قابل تغییر بوده و ثابت نخواهد بود، ولی به هر صورت اساس آن انجام شود. این نرخ در رقابتی که شکل می

نرخ در بازار ثانویه  گزارشها حاکی از این داشت که؛تومان نیست و با آن اختالف دارد. پیش از این برخی  ۴۲۰۰

 تومان تعیین خواهد شد که البته از سوی بانک مرکزی تایید نشده است. ۸۰۰۰احتماال تا 

 اچاق سته اول قبدر  رز بود کهیکی دیگر از تغییرات مهمی که در بسته جدید رخ داد، مربوط به باز شدن بازار آزاد ا

جه به توانند با توها نیز میشد. که این روش اشتباه بوده و بازار آزاد و صرافیاعالم شده و به رسمیت شناخته نمی

ها رافییست صنمنابع ارزی که کافی و مناسب است، فعالیت کنند. هرچند با توجه به مصوبه هیات وزیران، قرار 

مالت خرد م معاها در چارچوب انجادر بازار داشته باشند اما باید یادآور شد که صرافی مانند قبل حضور فعالی

 توانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی اقدام کنند.می

 ررات بق مقها مشروط به این است که برای مصارف خدماتی و مسافرتی مطااما درمقابل، فروش ارز توسط صرافی

ینکه اتوجه به  رسد بای بانک مرکزی با ثبت مدرک و مستندات الزم انجام شود؛ بنابراین با این مصوبه به نظر میارز

 ان انتظاره بتواند اما به معنی این نیست کها نسبت به قبل از فضای بازتری برای معامالت برخوردار شدهصرافی

 ین نرخ براد که ها باید یادآور شه با قیمت ارز در صرافیها داشت. همچنین در رابطخرید و یا فروش عمده از آن

 اساس همان قیمت تعیین شده در بازار ثانویه بوده و پنج درصد باالتر از آن است.

 سافران مله مقیمت از برخی خدمات از جاز تغییرات دیگر در سیاست جدید ارزی باید به حذف ارز رسمی و ارزان

با  رز مسافریمین اهای بسیاری همراه شده بود ولی از این پس تازنیشایعات و گمانه اشاره کرد که در مدت اخیر با

 ها تعیین خواهد شد.گذاری صرافیشود بلکه نرخ آن بر اساس قیمتنرخ رسمی انجام نمی

https://www.isna.ir/news/97051407704
https://www.isna.ir/news/97051407704
https://www.isna.ir/news/97051407704


 
 
 
 

 
 

5 

 

 ودیت ن محدهمچنین در بسته جدید ارزی شرایطی هم برای ورود ارز به صورت اسکناس و طال به داخل کشور بدو

افزوده  ر ارزشب مالیاتمطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی تعیین شده که از کلیه حقوق، عوارض قانونی و و 

 معاف است.

 بسته دوم بسته اول 

 16/05/1397 22/01/1397 زمان

کاال و 

خدمات 

 مشمول

 و اولویت اول به کاالهای اساسی

 ضروری

اولویت دوم شامل مواد اولیه و کاالهای 

 ایای و سرمایهواسطه

 اولویت سوم برای کاالهای مصرفی

  ... مسافران، بیماران، دانشجویان و

 کاالهای اساسی و دارو

توسط  مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی

 صرافی ها

نحوه 

خرید و 

 فروش

 سامانه نیما سامانه نیما

 صرافی ها )محدود(

نتیجه 

 نهایی

ی در بازار تارزی که با التهاباسیاست اول 

همراه و موجب انتقادات بسیاری شده 

های بود، چندان ماندگار نشد و در هفته

اخیر با تغییراتی که در ریاست کل بانک 

مرکزی ایجاد شد، دولت رسما برای تغییر 

در سیاست خود ورود کرد و این بسته 

 سرانجام مصوب و رونمایی شد.

 

در کوتاه مدت ممکن است یک فضای جدید به طور خالصه اجرای بسته 

 روانی در جامعه ایجاد کند و موجب ثبات نسبی بازار ارز در قیمت های

کشف شده در بازار ثانویه شود اما در میان مدت موجب افزایش تورم و 

رکود و آسیب در بخش کشاورزی و صنایع غذایی و کاالهای اساسی خواهد 

دراز مدت، مشکالت موجود را در حجم گسترده تری موجب می  شد و در

 شود و نسخه دایمی و اصولی برای برون رفت از آسیب های اقتصادی کشور

 هدیدنیست اما می توان با یک نگاه سیستمی و جامع و رفع نواقص و تبدیل ت

 تحریم به فرصت، این بسته را ارتقا بخشید.
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 ضمائم

  تومانی کاالهای اساسی ۴200مصوبه تامین ارز : 1پیوست 

های نامه هیئت وزیران در خصوص تامین ارز کاالهای فهرست گروه یک )شامل کاالمعاون اول رییس جمهور تصویب

 .اساسی، ضروری، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی( به نرخ رسمی را ابالغ کرد

ایران، تبصره  به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ۹۷مرداد سال  1۴هیئت وزیران در جلسه 

ی عالی هماهنگی شورا ۹۷مرداد  1۳و مصوبه جلسه مرداد  1۳۹۲مصوب  -قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ( ۷ماده )( ۳)

 :اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد

اسی، های اسی اسالمی ایران مجاز است نسبت به تامین ارز کاالهای فهرست گروه یک )شامل کاالبانک مرکزی جمهور -1

 .کند اقدام ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی اعالمی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمی ارز

مان و جهاد کشاورزی و بهداشت، دروزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های  -1تبصره 

می ایران ی اسالآموزش پزشکی نسبت به بازنگری و به روزرسانی فهرست کاالهای مذکور و اعالم آن به بانک مرکزی جمهور

 .اقدام کند

کنترل و  وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند -۲تبصره 

رد شده زشکی واپالزم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کاالهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات نظارت 

ر عرضه آن د اال تابر اساس فهرست پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود ک

 .سیدن به دست مصرف کننده( به عمل آورندشبکه خُرده فروشی )مراحل تامین، پخش، توزیع و ر

نامه، در بازار دوم ارز و از محل ارز این تصویب( 1تامین ارز برای واردات سایر کاالها غیر از کاالهای موضوع بند ) -۳تبصره 

فوالدی و  حصوالتمحاصل از صادرات کلیه کاالهای غیرنفتی به ویژه فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، سنگ آهن، 

انک مرکزی ظارت بها و صرافی های مجاز تحت نفلزات رنگی و خدمات انجام می گیرد. معامالت در این بازار از طریق بانک

 عیین شده وقاضا تجمهوری اسالمی ایران )سامانه معامالت ارزی( صورت می گیرد. نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و ت

 .اد ارز اطالع رسانی می شودبه نحو مناسب، به عنوان نرخ آز

ر ین موضوع ببرای ا کلیه صادر کنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و باید -۳

 .اساس دستور العمل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعهد بسپارند

فتی، پتروشیمی، محصوالت فوالدی و فلزات رنگی که از صادرکنندگان عمده شامل صادر کنندگان فراورده های ن -تبصره 

فروردین سال جاری تاکنون نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده اند. عالوه بر فروش ارز در بازار دوم  ۲۲تاریخ 



 
 
 
 

 
 

۷ 

 

بازار در روز  متعهد به پرداخت مابه التفاوت ریالی حاصل از تفاوت ارزش صادرات مربوط بر مبنای نرخ بازار رسمی و نرخ

تسویه خواهند بود. کارگروهی متشکل از وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و بانک 

 .مرکزی جمهوری اسالمی ایران میزان تعهدات را مشخص می نمایند. این تعهدات باید ظرف سه ماه به خزانه واریز شود

 وحقیقی  مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی به صورت اسکناس از اشخاص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران -۴

ه سپرده علقه بحقوقی از طریق بانکهای عامل اقدام نماید و حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود و پرداخت سود مت

  .های مزبور به صورت ارزی و همچنین کارمزد به بانک های عامل عمل کند

ها مه، ارز آنتصویبنا مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کاالهایی که تا زمان ابالغ اینسازمان حمایت  -5

های به جز کاال)یرفته های کاالیی اول و دوم( تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذبه صورت بانکی و یا در سامانه نیما )گروه

و با  "یمر تاریخ ترخنرخ ارز در بازار د"و  "تفاوت نرخ ارز زمان پرداختنامه( ضمن اخذ مابه الاین تصویب( 1موضوع بند )

 .رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند

حمل  رایه اسنادبت به انامه، واردکنندگان مکلفند ظرف سه ماه نسهای ارزی از تاریخ ابالغ این تصویبدر ارتباط با حواله -6

 .ب آن ظرف دو ماه نسبت به ترخیص کاال و ارایه پروانه گمرکی اقدام کنندبه بانک عامل و متعاق

ز عالمی ااوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است روند ثبت سفارش برای واردات را بر مبنای سیاست کالن ارزی  -۷

 .سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و تقاضای بازار تنظیم و کنترل کند

ایت س با رعمجاز می توانند در چهارچوب انجام معامالت خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکنا کلیه صرافی های -۸

 ات ارزی کهق مقررمقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی، اقدام نمایند. فروش ارز توسط صرافی های مجاز وف

 .استتوسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم می شود، امکان پذیر 

ی ی جمهورورود ارز به صورت اسکناس و طال به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکز -۹

بق طت خام اسالمی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. واردات طال به صور

 .است ق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معافضوابط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از کلیه حقو

ز ر بازار ارش ارز دبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مجاز است به منظور مدیریت و تنظیم بازار نسبت به خرید و فرو -1۰

 .اقدام کند

ن سال جاری و فروردی ۲۲ ه مورخ55۳۰ت ، ۴۳5۳نامه شماره تصویب( 15و )( 1۴، )(1۳، )(۷، )(6، )(5، )(۴بندهای ) -11

 .اصالحات بعدی آنها کان لم یکن تلقی می گردد

 



 
 
 
 

 
 

۸ 

 

 (موارد تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتیبخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی ): 2پیوست 

ی راستاک در ین بانای به شبکه بانکی موارد تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی را ابالغ کرد. ابانک مرکزی در بخشنامه

نکی ابالغ بکه بانامه هیات وزیران، موارد زیر را در خصوص تامین ارز مصارف ارزی خدماتی برای اجرا به شاجرای تصویب

 :کرد

های حساب های ارزی وارده یا موجودیخرید ارز از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی اعم از اسکناس و حواله (1

خش سوم ب« الف»بنا به درخواست مشتری و در چارچوب مقررات مندرج در قسمت ارزی )به جز ارز حاصل از صادرات( 

زی و رات ارمجموعه مقررات ارزی به نرخ بازار بالمانع است. ضمناً مصرف ارز خریداری شده در چارچوب مجموعه مقر

یت ی و با رعاآمار واهی ثبتاین بخشنامه و سایر پیروهای بعدی آن با هماهنگی اداره نظارت ارز این بانک به منظور اخذ گ

 .سایر ضوابط و مقررات بالمانع خواهد بود

تقاضیان، منیاز  در صورت عدم امکان انجام حواله ارزی از طریق آن بانک بابت تامین ارز جهت مصارف ارزی خدماتی مورد (۲

 .پذیر خواهد بودهای مجاز و به عاملیت آن بانک امکانهای آن بانک یا سایر صرافیاستفاده از خدمات صرافی

وی این بانک و سبخش سوم مجموعه مقررات ارزی، به نرخ روز اعالمی از « ب»( قسمت 1تامین ارز درمانی مندرج در بند ) (۳

ین ارز به نرخ تبصره: تام .بخش مذکور، به نرخ بازار بالمانع است« ب»بابت سایر مصارف ارزی خدماتی مندرج در قسمت 

اری و جحصیلی بت دانشجویان بورسیه و آزاد شاغل به تحصیل در خارج از کشور بابت ترم تاعالمی از سوی این بانک با

 .( با رعایت مقررات مربوطه بالمانع است1۳۹۷حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری )

با رعایت  انارسیملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پ هایتامین و پرداخت ارز مسافرتی )به صورت اسکناس( از طریق بانک (۴

به نرخ بازار  1۷/5/1۳۹۷مورخ  16۸۴۴۲/۹۷و  11/۲/1۳۹۷مورخ  ۳۹۸۴1/۹۷های های منتهی به شمارهترتیبات مندرج در نامه

ی نامه عموم ری مندرج دهای شرکت هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتتامین و انتقال ارز بابت هزینه -5بالمانع است.

 .به نرخ بازار بالمانع است ۲۲/۲/1۳۹۷مورخ  5۰۸۹۲/۹۷شماره 

ب یه صورتحسابل اراهای هواپیمایی و کشتیرانی ایرانی در مقاتامین و انتقال ارز بابت حق بیمه هواپیما و کشتی به شرکت (5

 .شرکت بیمه به نرخ بازار بالمانع است

ولتی و تحت ها، موسسات دانتقال ارز بابت حقوق و مزایای کارکنان خارجی دارای پروانه کار شاغل در وزارتخانهتامین و  (6

ایید ضا و تهای دولتی، نهادهای انقالب اسالمی و نهادهای عمومی غیر دولتی، تعاونی و خصوصی با تقاپوشش و شرکت

 .کارفرما به نرخ بازار بالمانع است



 
 
 
 

 
 

۹ 

 

یک مقیم های دیپلماتهای خارجی داخل کشور و نمایندگیرز بابت درآمد خالص ریالی کنسولی سفارتخانهتامین و انتقال ا (۷

 .ستامانع ایران با ارایه اسناد و مدارک مربوطه که به تایید وزارت امور خارجه رسیده باشد، به نرخ بازار بال

انتقال  امین وجی در چارچوب دستورالعمل چگونگی تهای هواپیمایی خارتامین و انتقال ارز بابت درآمدهای ریالی شرکت (۸

مورخ  5۰۸۹۲/۹۷های هواپیمایی خارجی پس از تبدیل به ارز )موضوع پیوست نامه عمومی شماره درآمدهای ریالی شرکت

های هواپیمایی خارجی، لی شرکتتبصره: تامین و انتقال ارز بابت درآمدهای ریا .( به نرخ بازار بالمانع است۲۲/۲/1۳۹۷

ر بن بخشنامه دور ایصها، تا قبل از چنانچه حسب تایید سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر اینکه ارایه خدمات اینگونه شرکت

ین بانک( از سوی مبنای نرخ روز اعالمی از سوی این بانک صورت پذیرفته است، کماکان به نرخ مزبور )نرخ روز اعالمی ا

 .ع خواهد بودبالمان

ست، ادرگردیده اهای این بانک صهای ارزی که بر اساس مقررات و دستورالعملتامین و انتقال ارز بابت مطالبه وجه ضمانتنامه (۹

 .نفع ضمانتنامه ارزی به نرخ بازار بالمانع استدر وجه ذی

ب مفاد چارچو المللی و ترانزیت درنقل بین پرداخت ارز )به صورت اسکناس( به رانندگان بخش حمل و /تامین و انتقال ا1۰

لت، سامان، ملی ایران، م هایاز طریق بانک ۸/5/1۳۹۷مورخ  15۳۹۹۴/۹۷و  ۲6/۲/1۳۹۷مورخ  5۸۰6۴/۹۷های شماره نامه

 .تجارت و پارسیان به نرخ بازار بالمانع است

ت آموزشی ها یا موسساپرداخت ارز )به صورت اسکناس( بابت فرصت مطالعاتی با ارایه درخواست دانشگاه /تامین و انتقال  (11

ور مالی و حساب یا مدیر اموابسته به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با امضای ذی

( به لحاظ ب موردهای مذکور )حسی مزبور پس از اخذ تاییدیه وزارتخانهها و موسسات آموزشمعاونت اداری و مالی دانشگاه

 .سامان و تجارت بالمانع است هایلزوم رعایت قوانین و مقررات مربوطه به نرخ بازار از طریق بانک

مین ر و تااز کشو های آموزشی و پژوهشی خارجپرداخت ارز )به صورت اسکناس( بابت شرکت در دوره /تامین و انتقال  (1۲

های دولتی و موسسات و شرکت /هاها، سازمانهای آموزشی داخل کشور با ارایه درخواست وزارتخانههای ارزی دورههزینه

بوطه توسط رات مرواحدهای وابسته و نهادهای انقالب اسالمی و نهادهای عمومی غیردولتی و منوط به رعایت قوانین و مقر

 .حساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی به نرخ بازار بالمانع استا امضای ذیمتقاضی و ب

ی داخل های آموزشهای ارزی دورههای آموزشی و پژوهشی خارج از کشور و هزینهارز بابت شرکت در دوره تامین و انتقال (1۳

ربط دانشگاه ذی /مندرج در آن، در وجه موسسه کشور با ارایه درخواست متقاضیان آزاد منضم به اصل صورتحساب به میزان

رخ بازار ند( به های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )حسب مورپس از اخذ تاییدیه وزارتخانه

 .بالمانع است



 
 
 
 

 
 

1۰ 

 

اپ مقاالت زینه چمحافل علمی و ه المللی وها و مجامع بینتامین و انتقال ارز بابت حق عضویت و حق ثبت نام در سازمان (1۴

در  قاضی وها، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی با ارایه درخواست کتبی متعلمی در خارج از کشور شرکت

ازار ن به نرخ بج در آربط حداکثر به میزان مندرقبال ارایه صورتحساب و پیش فاکتور مربوطه و تایید آن توسط وزارتخانه ذی

 .استبالمانع 

ام شرکت نی ثبت تامین و انتقال ارز بابت هزینه ثبت نام شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور و هزینه ارز (15

ج در آن و ن مندردر امتحانات علمی و تخصصی داخل کشور با درخواست کتبی متقاضی و ارایه فرم ثبت نام حداکثر به میزا

 .خ بازار بالمانع استارایه اسناد و مدارک مثبته مکفی به نر

ه ایه تاییدیورت ارصهای حقوقی مربوط به بخش دولتی، در تامین و انتقال ارز بابت حق الوکاله دعاوی خارجی و سایر هزینه (16

ردنظر قید رجی موالمللی جمهوری اسالمی ایران که در آن مبلغ حق الوکاله و موسسه خادفتر مرکز امور خدمات حقوقی بین

ارجی له دعاوی خالوکا حساب اعالم شده توسط دفتر مذکور به نرخ بازار بالمانع است. ضمناً در رابطه با حق گردیده، در وجه

صالت ل که ااشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی )بخش غیر دولتی( به میزان صورتحساب وکیل در خارج از کشور در وجه وکی

 .ستاالمانع بمورد نظر تایید شده باشد، به نرخ بازار و اعتبار آن توسط نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در کشور 

به دفاتر  ایران های وابسته به آن به داخل کشور جهت اتباع ایرانی مقیمتامین و انتقال ارز بابت حمل جنازه و هزینه (1۷

مور خارجه رت ازاوهای دولت جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور با ارایه درخواست از اداره کل امور مالی نمایندگی

 .به نرخ بازار بالمانع است

...( با وترز، گوگل ت، رویهای اطالعاتی و بازاریابی دیجیتال )اینترنتامین و انتقال ارز بابت هزینه اجاره و حق اشتراک شبکه (1۸

کثر به ت، حداارایه درخواست متقاضی غیردولتی منضم به اصل صورتحساب و با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطالعا

 .یورو یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ بازار بالمانع است ۸۰.۰۰۰میزان مندرج در آن تا سقف 

ها و نوارهالمللی و اعطای جوائز جشهای بینپرداخت ارز )به صورت اسکناس( بابت برگزاری همایش /تامین و انتقال (1۹

سالمی انقالب اهای دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای ها، موسسات و شرکتسازمان ها،مسابقات به درخواست وزارتخانه

 .است المانعحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی به نرخ بازار بو نهاد عمومی غیردولتی با امضای ذی

ها و نوارهالمللی و اعطای جوائز جشهای بینپرداخت ارز )به صورت اسکناس( بابت برگزاری همایش /تامین و انتقال (۲۰

 .ربط به نرخ بازار بالمانع استمسابقات با ارایه درخواست متقاضیان غیردولتی، با تایید دستگاه ذی
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و دریافت  ز کشورهای علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج اتامین و انتقال ارز در وجه ذینفع بابت هزینه انجام آزمایش ی۲1

 ب به میزانورتحساالمللی )استاندارد، کیفیت و ...( با ارایه درخواست متقاضیان غیردولتی منضم به اصل صینهای بگواهی

 .ربط به نرخ بازار بالمانع استمندرج در آن، با تایید دستگاه ذی

ها، گناز وا های ریلی بابت حق استفادهتامین و انتقال ارز برای شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران و سایر شرکت (۲۲

ناد ایه اصل اسابل ارمطالبات راه آهن سایر کشورها، تنخواه بازرسی و پرداخت ضروری ناشی از قراردادهای چند جانبه در مق

 .و مدارک مثبته و سیاهه به نرخ بازار بالمانع است

دی حساب موجو وط بر آنکههای ریالی افراد غیر مقیم در داخل کشور، مشرتامین و انتقال ارز بابت تبدیل موجودی حساب (۲۳

و  تبدیل -۲5.نع است)ریالی(، ناشی از تبدیل مجاز قبلی ارز به ریال از طریق سیسم بانکی بوده است، به نرخ بازار بالما

در داخل ی های خارجخارجی در ایران )از جمله دفاتر نمایندگی بانک های دفاتر نمایندگیپرداخت ارز بابت هزینه/انتقال

 .المانع استشده ب کشور(، مشروط بر آنکه ارز مورد نظر قبالً توسط دفاتر مذکور تامین شده باشد، از محل ارزهای تامین

اتیک مقیم های دیپلمهای خارجی داخل کشور و نمایندگیپرداخت ارز بابت ارایه خدمات کنسولی سفارتخانه/تامین و انتقال (۲۴

ر ارزی مستقر د POS هایهای ارزی متصل به دستگاهجمله خدمات اخذ روادید و کنسولی از محل حسابایران از 

 .ها به نرخ بازار بالمانع استها یا کنسولگریسفارتخانه

رهنگی، فیراث مپروانه فعالیت از سازمان /های خدمات مسافرتی و گردشگری )دارای مجوزتامین و انتقال ارز بابت شرکت (۲5

 .صنایع دستی و گردشگری( با ارایه صورتحساب و تاییدیه سازمان مذکور به نرخ بازار بالمانع است

های کشورهای ها و کنسولگریهای خارجی سفارتخانههای ریالی مامورین نمایندگیتامین و انتقال ارز بابت تبدیل دارایی (۲6

المانع رخ بازار ب، به نوطه که به تایید وزارت امور خارجه رسیده باشدخارجی در ایران به ارز، با ارایه اسناد و مدارک مرب

 .است

ی، پرداخت گران خارجهای بیمه اتکایی به بیمهتامین و انتقال ارز برای صندوق ضمانت صادرات ایران بابت پرداخت هزینه (۲۷

صول های حقوقی وی، پرداخت هزینههای اعتباری ارزی به صادرکنندگان و سیستم بانکها و ضمانتنامهنامهخسارت بیمه

نظور مهای خارجی به های اطالعات خریداران و بانکمطالبات خارجی به موسسات خارجی، پرداخت حق اشتراک بانک

صره: در خصوص تامین تب .اعتبارسنجی آنها، با تایید باالترین مقام صندوق ضمانت صادرات ایران به نرخ بازار بالمانع است

ق ضمانت ی، صندوهای اعتباری ارزی به صادرکنندگان و سیستم بانکها و ضمانتنامهنامهپرداخت خسارت بیمهارز به منظور 

 .کند اقدام های پرداختی و بازگرداندن عین ارز به نرخ بازارصادرات ایران موظف است نسبت به پیگیری وصول خسارت
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گذاری و رمایهزمان سگذاری خارجی در کشور با تایید ساسرمایه تامین و انتقال ارز بابت اصل، سود و تمامی عواید حاصل از (۲۸

 .های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار بالمانع استکمک

مهوری پست ج المللی برای شرکت ملیهای پستی بینهای حمل، ترانزیت و توزیع محمولهتامین و انتقال ارز بابت هزینه (۲۹

ید کور با تایرکت مذشریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت ر امور مالی و معاونت برنامهحساب یا مدیاسالمی ایران با امضاء ذی

الملل بین های فعال خدمات پستی سریعوزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و برای کاروران پستی غیر دولتی و شرکت

طات زارت ارتباوتایید  رادیویی( با ارایه اصل صورتحساب وپروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات /)دارای مجوز

 .و فناوری اطالعات از طریق پست بانک به نرخ بازار بالمانع است

ر بدیل ارز دی از تهای اضافی ناشپرداخت ارز به اتباع خارجی )جهانگردان خارجی( بابت تبدیل مجدد ریال/تامین و انتقال (۳۰

 .مانع استازار بالکشور با ارایه صورتحساب فروش ارز و حداکثر در سقف آن از محل منابع آن بانک به نرخ بسیستم بانکی 

 .مانع استهای کاالیی بالتامین ارز بابت کارمزد کارگزاران )اعم از بانکی یا صرافی( با توجه به نوع نرخ ارز تعرفه (۳1

رندگان از یالت گیاصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین( به تسهتامین ارز جهت بازپرداخت تسهیالت اعطایی )اعم از  (۳۲

 .نع استها در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و صندوق توسعه ملی به نرخ بازار بالمامحل منابع بانک

 یرندگان ازالت گیتامین ارز جهت بازپرداخت تسهیالت اعطایی )اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین( به تسه (۳۳

 .محل منابع حساب ذخیره ارزی به نرخ روز اعالمی از سوی این بانک بالمانع است

ادیه دین( اخیر تتالشرکه )آورده( و بازپرداخت تسهیالت ریفاینانس )اعم از اصل، سود و وجه التزام تامین ارز جهت سهم (۳۴

 .یا نرخ بازار بالمانع است حسب تعرفه کاالی وارداتی به نرخ روز اعالمی از سوی این بانک

ند جزو )د( ب منابع تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیالت اعطایی )اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین( از محل (۳5

کمیسیون  ۲۷/1۰/1۳۸۸ک مورخ ۴۳۳۰۴ت/۲116۰۷نامه شماره کل کشور )موضوع تصویب 1۳۸۸( قانون بودجه سال 6)

 .قانون اساسی( به نرخ بازار بالمانع است 1۳۸موضوع اصل 

ها و بانک انکنابع بالشرکه )آورده( متقاضی مرتبط با تسهیالت اعطایی به تسهیالت گیرندگان از محل متامین ارز بابت سهم (۳6

 .تانع اسدوق توسعه ملی به نرخ بازار بالمتوسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و صن

دین(  اخیر تادیهتزام تت اعطایی )اعم از اصل، سود و وجه الالشرکه )آورده( متقاضی و بازپرداخت تسهیالتامین ارز بابت سهم (۳۷

ل ارز حاص حل از مها در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور صرفاًبه تسهیالت گیرندگان از محل منابع بانک

 .هد بودسر خوااز صادرات کاال و خدمات، حساب ارزی واردکننده و بازار دوم ارز )سامانه نیما( یا به نرخ بازار می
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و بانک توسعه  (W.B) الشرکه )آورده( متقاضی مرتبط با تسهیالت اعطایی از محل منابع بانک جهانیتامین ارز بابت سهم (۳۸

ی های اقتصادی و فنگذاری و کمکمجموعه مقررات ارزی با تایید سازمان سرمایه در چارچوب بخش چهارم (IDB) اسالمی

 .ایران به نرخ بازار بالمانع است

های حرای طرهای تبعی اعتبارات اسنادی فاینانس خودگردان بتامین ارز بابت آورده متقاضی، پرداخت اقساط و هزینه (۳۹

ون ( قان6۲ه )اد مادتضمین سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و به استن های دولتی که دارایها، موسسأت و شرکتوزارتخانه

س ادی فاینانات اسننمایند، به نرخ بازار بالمانع است. در رابطه با سایر اعتبارمحاسبات عمومی کشور قرارداد منعقد می

نه ارز )ساما ار دومواردکننده، باز بایست از محل ارز حاصل از صادرات کاال و خدمات، حساب ارزیخودگردان، تامین ارز می

 .نیما( یا به نرخ بازار صورت پذیرد

بنی ز متقاضی ماکتبی  پرداخت ارز بابت کلیه مصارف ارزی خدماتی موضوع این بخشنامه، اخذ تعهد/در رابطه با تامین، انتقال (۴۰

 .بر خرید ارز صرفاً از یک منبع اعم از بانک یا صرافی مجاز معتبر الزامی است

مه از این بخشنا ابالغ پرداخت ارز بابت مصارف ارزی فوق الذکر، چنانچه وجه ریالی مربوطه تا قبل از تاریخ/تامین و انتقال (۴1

قررات بط و ممتقاضی اخذ گردیده و گواهی ثبت آماری آن توسط اداره نظارت ارز این بانک تایید شده باشد، وفق ضوا

 .عالمی از سوی این بانک بالمانع خواهد بودمربوطه به نرخ روز ا

بوده و در صورت  قابل مشاهده ets.pbn.net به آدرس پایگاه اینترنتی (ETS) نرخ بازار در سامانه معامالت الکترونیکی ارز (۴۲

 .هرگونه سوال در این ارتباط، مراتب را از طریق اداره صادرات این بانک استعالم و پیگیری کنند

رزی اوه تخصیص ارز بابت کلیه مصارف ارزی مندرج در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی و مصارف در رابطه با نح (۴۳

پذیرد، الزم های بعدی آن، ضمن اعالم اینکه تامین ارز مربوطه توسط این بانک صورت میموضوع این بخشنامه و پیروی

عملیات ارزی( به  /نظارت ارز /تعهدات ارزیربط این بانک )آمار و های الزم را با ادارات ذیاست حسب مورد هماهنگی

 .عمل آورند

 

  (22/01/1397بخشنامه ارزی اول ): 3پیوست  

( ۳و تبصره ) به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ۲۲/1/1۳۹۷هیئت وزیران در جلسه 

 :ز تصویب کردو به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ار -1۳۹۲ مصوب –قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ( ۷ماده )

دی ورودی ایر مباسصنعتی و ویژه اقتصادی و  -واردات کلیه کاالها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری -1

 .بدون ثبت سفارش ممنوع است
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قررات هارچوب مهای مجاز در چوصرافی ارز مورد نیاز کلیه کاالهای ثبت سفارش شده و خدمات از طریق سیستم بانکی -۲

 .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تأمین خواهد شد

اجرایی آن مجاز  نامهآیین( ۳۸واردات بدون انتقال ارز صرفاَ در چهارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ) -۳

 .است

 .جمهوری اسالمی ایران مجاز استثبت سفارش با ارز متقاضی در چهارچوب دستورالعمل بانک مرکزی  -۴

ریال تعیین ( ۴۲ر۰۰۰بر اساس هر دالر معادل ) ۲۲/1/1۳۹۷مصارف ارزی از تاریخ   طور یکسان برای همهنرخ ارز به  -5

گردد. می اعمال وشود و متعاقباً در چهارچوب نظام شناور مدیریت شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم می

ختلف های مههای مربوط و تکالیف دستگای جمهوری اسالمی ایران موظف است طرح عملیاتی شامل دستورالعملبانک مرکز

ن وع به ایشاگاه متبهای مذکور نیز مکلف به ارایه گزارش عملکرد دسترا به معاون اول رییس جمهور ارایه نماید و دستگاه

 .هستند

ران المی ایات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسکلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادر -6

 .شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانندمشخص می

ازمان دی و دارایی )سنامه مبنای اعمال معافیت مالیاتی توسط وزارت امور اقتصااین تصویب( 6اجرای تکلیف موضوع بند ) -۷

 .باشدامور مالیاتی کشور( می

ع تجارت و سامانه گمرک ، سامانه جام -1۳۹۲ مصوب –قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ( 1۳و )( 6، )(5استناد مواد )به  -۸

 وری اسالمیرک جمهو تبادل اطالعات بین آنها تا پایان ماه جاری به ترتیب با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و گم

ارت در سی و نظماه با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه بازرایران، شناسه و کد رهگیری کاالها ظرف سه 

ی به اه جارمسطح عرضه با همکاری وزارت اطالعات، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان 

 .طور کامل اجرایی شوند

قررات مربوط به منظام بانکیمکلف است ضوابط و  -1۳۸6 مصوب –در راستای تسریع در اجرای قانون مبارزه با پولشویی  -۹

ی رکزی جمهورمبانک  مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تمهیدات مربوط را در اسرع وقت اجرایی کند و

 .ندعهده دار ربمر را اسالمی ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مسئولیت پیگیری و نظارت بر اجرای این ا

رسال مینه ازاجرای توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطالعات و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در  

 .اطالعات به واحد اطالعات مالی به صورت کامل و مستمر الزامی است
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مهوری اسالمی ج)نیروی انتظامی  برعهده وزارت کشور (API) مسئولیت اجرایی کردن سامانه پیشرفته اطالعات مسافرین-1۰

ها دستگاه برداری آماده کند و تمامیربط را جهت بهرهایران( است. وزارت کشور موظف است ظرف دو ماه سامانه ذی

 .موظفند همکاری الزم را به عمل آورند

فند ری موظو گردشگ سازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستیسازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهر -11

ه معاون بک ماه اقدامات الزم جهت کاهش تقاضای ارز برای سفر به خارج از کشور را انجام و پیشنهادات مشخص را ظرف ی

 .جمهور ارایه کننداول رییس

 میوری اسالتواند تحت مقررات و نظارتبانک مرکزی جمهمنظور جلوگیری از خروج سرمایه، حواله ارزی صرفاً میبه-1۲

 .های مجاز صورت گیردها و صرافیایران توسط بانک

 ، قاچاقعملیات صرافی و معامالت ارزی خارج از چهارچوب مقررات ابالغی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران -1۳

 ایهشود و دستگاهیعالی امنیت ملی با آن رفتار ممحسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و مصوبات شورای

ا متخلفان یران( بربط )قوه قضائیه، وزارت کشور،وزارت اطالعات، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسالمی اذی

 .کنندبراساس قوانین و مقررات مربوط رفتار می

ولیت ئهی با مسنامه، کارگروبندی و جزییات اجرایی مربوط به این تصویببه منظور مشخص نمودن نحوه اجرا، زمان -1۴

ر و رت، کشوهای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجابانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و عضویت وزارتخانه

 خواهد بود ایران گردد. دبیرخانه کارگروه یادشده در بانک مرکزی جمهوری اسالمیسازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل می

ا به رنامه ت. کارگروه موظف است به صورت هفتگی گزارش اجرای این تصویبو معاون ارزی این بانک دبیر کارگروه اس

 .جمهور و دبیر ستاد اقتصادی دولت ارایه نمایدجمهور، معاون اول رییسرییس

االهای اساسی و دارو، ریال به ازای هر دالر( جهت تأمین ک( ۴ر۰۰۰التفاوت نرخ ارز )چهار هزار )به منظور تأمین مابه -15

. یابدمی تخصیص ارز نرخ سازییکسان از حاصل درآمد محل از  ریال( ۳۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰سی هزار میلیارد )مبلغ 

 و تتجار و معدن صنعت، هایوزارتخانه و ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک و کشور بودجه و برنامه سازمان

ود کاال و ارایه اعتبار در زمان ور تخصیص که کنند تنظیم نحوی به را موضوع این اجرایی سازوکار موظفند جهادکشاورزی

 ی ارایههای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزاسناد حمل صورت پذیرد. فهرست کاالهای مربوط توسط وزارتخانه

 .خواهد شد

 شتر در صورتبیبالغ مورود ارز همراه مسافر تا سقف مبلغ ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز است و ورود  -16

 .اظهار طبق ضوابط اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بالمانع خواهد بود
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 (16/05/1397بخشنامه ارزی جدید ): ۴یوست پ 
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