واﮐﻨﺶ ﺻﺮاﻓﺎن و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
ﻓﺮوش ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی-ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی دﯾﺮوز دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻓﺮوش ارز
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ را اﺑﻼغ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺻﺮاﻓﺎن اﺟﺮای آن را ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ از ﮐﺎرﻣﺰد ۱درﺻﺪی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺮای ﺣﻮاﻟﻪ ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی دﯾﺮوز ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮی را در ﺣﻮزه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ارزی ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ
ﮐﺮد .ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻧﺤﻮه ﻓﺮوش ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی ﮐﺸﻮر را روﺷﻦ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده ،ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات را ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ارزﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺛﺒﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎرت
ارز )ﺳﻨﺎ( ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﮑﻨﺎس ﯾﺎ ﺣﻮاﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺮخ ﻓﺮوش ارز از
ﺳﻮی ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار اﻋﻼم ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ دﻗﯿﻘﺎ ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار آزاد ارز
ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ اﻟﺒﺘﻪ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻬﺎده و ﻧﺮخ آن ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و ارز آﻧﻬﺎ
را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﺑﻼغ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺧﻮد ،اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ارز ﺣﺎﺻﻞ
از ﺻﺎدرات را ﺑﺮای واردات ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،دو روش
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ آن را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﺮخ آن اﮐﻨﻮن ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﺎزار آزاد اﺳﺖ و ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ ﻗﻄﻌﺎ ارز را ﺑﻪ ﻧﺮﺧﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﺎزار آزاد از
آﻧﻬﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؛ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺎزه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﮑﻨﺎس ارز ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺑﺖ
 ۲۳ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ از ﺳﻮی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺑﺮای آن ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺻﺮاﻓﯽ ،ﺧﺮﯾﺪ ارز
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺟﺬاﺑﯿﺘﯽ ﻧﺪارد؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺣﻮاﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش

ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ،ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺧﻮد را در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﺮخ آزاد ،ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻮاﻟﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ از ﺻﺮاﻓﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ واردﮐﻨﻨﺪه از ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز در ﻧﯿﻤﺎ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ
»ﺑﺮات ﺑﺪون ﺗﻌﻬﺪ« را ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،واردﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺎف ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺻﺮاﻓﯽ
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وی اﻓﺰود :در ﻓﺮﺿﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﻗﺮار
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﯾﺎﻓﺖ
را ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﻢ ،ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎ
ارﺳﺎل ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎ را
اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﺮخ آزاد ،اﺷﮑﺎل ﻣﻬﻤﯽ

ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﯾﺪ آن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﮐﺎرﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛
در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ

ﺣﻮاﻟﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺳﻮی ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮای »ﺑﺮات ﺑﺪون ﺗﻌﻬﺪ« ﯾﺎ »ﺗﺴﻮﯾﻪ وام ارزی« ﺧﻮد
از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪدﻧﺒﺎل ارزﻫﺎی ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺻﺮاف ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ارزﻫﺎ) ارز
ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار آزاد( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮار ﺑﻮده و ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ آﻧﻘﺪر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺮاﻓﯽ را ﻣﺠﺎب ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ
ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﮐﺎرﻣﺰدﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﻓﺮوش ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﺻﺪور اﯾﻦ
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد ﮐﺮده و اﻟﺒﺘﻪ ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ را اﻧﺪﮐﯽ آرام ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﮐﺎرﻣﺰد ﺧﺮﯾﺪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ از ﺳﻮی ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ اﺳﺖ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ارزﺷﺎن را ﮐﻤﯽ ارزاﻧﺘﺮ ﺑﻪ
ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ﭼﻮن ارﻗﺎﻣﺸﺎن ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ درﺻﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﺑﺖ
ﺣﻮاﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ازای
ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ اﺳﮑﻨﺎس دﻻر ﻧﯿﺰ ،ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ  ۱۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎرﻣﺰد از
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه  ۱۰۰ﻫﺰار دﻻر در
اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺑﺖ آن ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﻪ
ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﭙﺮدازد.

ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی ارزی ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﻣﺰد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای
ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ ،ﯾﮏ درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺣﻮاﻟﻪ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ
درﺻﺪ را از آﻧﻬﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﯿﻦ  ۳ﺗﺎ  ۵در ﻫﺰار رﻗﻢ
ﺣﻮاﻟﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺨﺖ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻞ ﺻﺎدرات اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﯾﮏ درﺻﺪ درآﻣﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﭙﺮدازد ،ﺧﯿﻠﯽ از ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺳﺨﺖ و ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﯿﺶ روی آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﻋﻄﺎی ﮐﺎر ﺻﺎدرات را ﺑﻪ ﻟﻘﺎﯾﺶ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ و ﺣﺮﻓﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از
ﺻﺎدرات در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﻪ در ﻣﻌﺮض ﺻﻔﺖ ﺧﺎﺋﻦ و
ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﺑﻮدن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﻪ ﻧﯿﺎزی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ارز ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻟﺘﻤﺎس
ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ،
ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﯿﺰان اﺳﮑﻨﺎس ﯾﺎ ﺣﻮاﻟﻪ ارزی ،ﯾﮏ ﻣﺒﻠﻎ
ﺛﺎﺑﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺪﻋﺖ ﺟﺪﯾﺪی
را در اراﯾﻪ ﮐﺎرﻣﺰد اﺳﮑﻨﺎس و ﺣﻮاﻟﻪ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ارز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاداﻧﻪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻏﯿﺮ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻧﺮﺧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺣﮏ ﺷﺪه را از ﺳﻮی ﺻﺮاﻓﯽ
ﺧﺮﯾﺪار ،درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺎر ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز در ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎ ،در
ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی ارزی ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود ،ﮐﺎرﻣﺰد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﯽآﯾﺪ،
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :اﮐﻨﻮن ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ارز ﺧﻮد را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ؛ اﯾﻦ آﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺟﺰ
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﺨﻮاﻫﺪ واﻗﻌﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ
واﻗﻌﺎ ﺑﺎ اﻟﺘﻤﺎس ارز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮی ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﺑـﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐـﺰی ﺑﺎﯾـﺪ ﭘﯿـﺶ از ﺻـﺪور ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫـﺎ و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻈﺮات و ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ذیﻧﻔﻌﺎن اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ را
ﺑﺸﻨﻮد و ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎدره ،در ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
اﺟﺮاﯾﯽ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

