
تا به حال، تزریق اسکناس بانک مرکزی در بازار از  «
طریــق یــک ســری صرافی هــای خــاص انجام می شــده 
ضمانــت  و  فســاد  بــروز  از  جلوگیــری  بــرای  اســت. 
دسترســی همــه بــه ارز بانــک مرکــزی بایــد بــازاری بــرای 
معامــات اســکناس بــه وجــود می آمــد. بازار متشــکل 
ارزی ایــن شــانس را نیــز دارد کــه مرجعیــت نــرخ گذاری 

کنــد. ارز را از دوبــی بــه تهــران منتقــل 

بــازار ســاماندهی  « هــدف از تشــکیل ایــن 
و توســعه بــازار نقــدی ارز و افزایــش شــفافیت 
معامــات و فعالیــت بازیگــران ارزی مــی باشــد.

حذف معامات لفظی)کاهش نوسانات نرخ ارز و نه لزوما کاهش نرخ ارز( «
حذف سبزه میدان و سایر بازارهای غیر رسمی در فرآیند نرخ گذاری «
کشف قیمت ارز در چارچوبی مشخص «
امــکان نقــش آفرینــی و مداخلــه بانــک مرکــزی در بــازار ارز به منظــور هدایت نرخ ها   «

در کانــال هــدف گذاری شــده
انجام معامات در بستر الکترونیکی و به صورت کارگزار محور «
کارایی اطاعاتی برای صرافان و تسهیل عملیات تهاتر بدهی-بستانکاری آنان «
تامین بخشی برای معامات صرافی)ایجاد مصونیت مالیاتی و قضایی( «
افزایــش درخواســت مجــوز تاســیس صرافــی بــرای فعالیــت دالالن ارزی و افزایــش  «

نظــارت بــر آنــان

کلیه صرافی های مجاز و صرافی بانک های عامل «
شرکت فرابورس ایران «
بانک مرکزی «
تمام بازیگران موظف به معرفی حســاب ارزی به بانک  «

مرکزی هستند.

کــم(: خــرده  « ایجــاد ســه نــرخ بــه ترتیــب قیمتــی )زیــاد بــه 
فروشــی، متشــکل و نیمــا در بــازار بــه وجــود مــی آیــد.

کاهــش نوســانات در پــی کاهــش شــکاف میــان خریــد و  «
کاهــش تاطم هــای ارزی فــروش و خــروج تقاضاهــای و 

شــفافیت نــرخ ارز )کل عرضــه و تقاضــای بــازار ارز در یــک  «
پلتفرم جمــع می شــود.(

نرخ هــای صرافــی،  « تعــداد  کاهــش  بــرای  زمینه ســازی 
ســنا، بانکــی، غیررســمی و …
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