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سیاست ارزی کشور با محوریت بانک مرکزی و
همکاری کلیه دســتــگــاههــای اجــرایــی و نظارتی
ذیربــط در جهت استحکامبخشی به سیاست
ارزی کشور.
 -4اعطای امتیازات قانونی ترجیحی به کسانی که
به انتقال ارز از خــارج به داخــل یا سرمایهگذاری
خارجی در کشور مبادرت میورزند.

 -15تــصــویــب قــانــون اعــطــای امــتــیــازات تشویقی به
معاملههای غیر دالری.
 -16ایــجــاد الــزامــات قانونی در جهت تنوعبخشی و
شکست انحصار دالر در معامالت از طریق گشایش
پیامرسانهای مالی داخلی دوجانبه و چندجانبه
بهخصوص پیامرسان مالی مبتنی بر بال کچین.
 -17تــصــویــب قــانــونــی هــمــراه بــا اف ــزای ــش اخــتــیــارات

 -5اعالم اقدامات منجر به ایجاد التهاب در بــازار ارز

ستاد کنترل ارزی کشور (سکا) متشکل از کلیه

بهعنوان مصادیق اخالل در نظام اقتصادی کشور

دستگاههای اجــرایــی و نظارتی ذیرب ــط شامل

و بــرخــورد قانونی شدید و قاطع بهمنظور قطع

بانک مــرکــزی ،وزارت اقتصاد و دارایـ ــی ،وزارت

دست دالالن و سودا گران از مبادالت ارزی کشور.

صنعت معدن و تجارت ،وزارت جهاد کشاورزی،

 -6برنامهریزی الزم در راستای لزوم اجرای قانون ارائه

وزارت اطــاعــات ،ســازمــان بــازرســی کــل کشور،

سند خرید ارزی از حد معینی به باال در چارچوب
قانون مبارزه با پولشویی مصوب  138۶مجلس

دادستان کل کشور و نیروی انتظامی و...
 -18بازرسی و پیگیری معامالت ارزی با اولویت بررسی

شورای اسالمی در مبادالت و معامالت ارزی.

ارزه ــای پــرداخ ـتشــده در ســال ج ــاری بــا هدف

 -7پیگیری قانونی و قضایی ساماندهی نظام آزاد

شناسایی متخلفین و معرفی آنهــا به دستگاه

مبادالت و معامالت ارزی بر پایه بــهــرهبــرداری از
سامانه الکترونیک ارزی کشور در جهت قطع
دست دالالن و سودا گران از نظام ارزی کشور.
 -8برخورد قضایی شدید با اعالم نرخ دالر و مبادالت
آن از رسانههای گروهی.
 -9اتخاذ تمهیدات قانونی و قضایی الزم در جهت
تأمین برنامهمحور ارز مورد نیاز سفرهای ضروری و

قضایی توسط ستاد کنترل ارزی کشور.
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بیشتر از کاالهای مبادلهای با دالر.
 -20ب ــرخ ــورد قــضــایــی بــا انــتــقــال غــیــرمــنــطـقـهای دالر
در کشور و لــزوم دخـلوخــرج منطقهای ارزهــای
خارجی بهخصوص دالر.
 -21تغییر قوانین و آییننامههایی که بهنوعی بر نقل

 -10اتخاذ ســازوکــار قانونی قــوی و کــارآمــد بر کنترل و

در این زمینه بــرای نمونه آییننامه تأمین مالی

مقابله همهجانبه بــا قــاچــاق ارز از کلیه مبادی

ص ـ ــادرات در «مـ ــاده  »3خ ــود بــا عــنــوان سقف

خروجی ارزی کشور.

فــردی تسهیالت تصریح کــرده اســت« :بــر اساس

 -11ن ــظ ــارت قــضــایــی ب ــر اع ــم ــال سـ ــازوکـ ــار دق ــی ــق و

بانک تسهیالتدهنده به استناد ارزیــابــی خود

برنامهمحور عملکرد صرافیها و تجدیدنظر قانونی

از متقاضی و طــرح مــورد نظر و حدا کثر تا سقف

در شرح وظایف و ضوابط صدور مجوز با رویکردی

پنج میلیون دالر ب ــرای اشــخــاص حقیقی و 20

نــو در جهت بــهــرهبــرداری هدفمند و کــارآمــد از

میلیون دالر برای اشخاص حقوقی اعم از دولتی

سامانه الکترونیک ارزی کشور.

و خصوصی مشروط به اینکه تسهیالت اعطایی

 -12تصویب قــانــون ارائ ــه تسهیالت ترجیحی بــرای

از پنج درصد سرمایه بانک تجاوز ننماید ،بالمانع

تأمین مــواد اولیه مــورد نیاز واحــدهــای تولیدی

اس ـ ــت» .اج ـ ــرای صــحــیــح ،فـ ــوری و دقــیــق ایــن

ارزبــر ،در قالب شرکتهای دانشبنیان در جهت

آییننامهها میتواند در راستای کاهش تقاضای

خوداتکایی در کشور.

دالر و در نتیجه کاهش بهای ریالی آن مؤثر باشد.

 -13تصویب قانون منع ورود کاالهای ارزبر غیرضروری

 -14اتخاذ تمهیدات قانونی الزم برای انجام معامالت
پــایــاپــای کـ ــاال ،در جــهــت ح ــذف دالر از چرخه
معامالت کشور.
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 -19اصالح نظام مالیاتی کشور در راستای اخذ مالیات

ایجاد شفافیت در مبادالت ارزی مسافرتی.

صیانت از ذخایر ارزی و رشد تولید ملی در کشور.

 -6در اواخر جنگ جهانی دوم ،قوانین روابط مالی و بازرگانی
میان کشورهای ایــاالت متحده آمریکا ،کــانــادا ،اروپــای
باختری ،استرالیا ،و ژاپــن را مشخص کــرد .نظام برتون
ً
وودز نخستین نمونه از یک نظام پولی کامال مشورتی
اس ــت کــه بــا ه ــدف کـنـتــرل روابـ ــط پــولــی مـیــان دول ــت-
ملتهای مستقل تأسیس شده اســت .در نظام برتون
وودز هر کشور باید سیاست پولی خود را چنان اتخاذ کند
که نرخ مبادله ارز خویش را به طال گره زده ،این نرخ را
ثابت نگه دارد .نقش صندوق بینالمللی پول نیز برطرف
کردن ناترازیهای موقتی در پرداختها است .همچنین
ایــن نظام باید به عــدم همکاری میان دیگر کشورها و
جلوگیری از ایجاد رقابت برای کاهش ارزش ارزها بپردازد.

 -12ب ــرای اطــاعــات بیشتر ر .ک ب ــهwww.bankina. :
 )2018/02/09 Last visit( 01/11/2017/irدر این راستا
میتوان به صحبتهای «فــرامــرز خالقی» ،مدیر عامل
شرکت دادهورزی ســداد بانک ملی ایــران اشــاره کرد که
گفته است :مبادالت مربوط به بیتکوین در حوزه تولید
پول قرار میگیرد و باید در چارچوب قوانین بانک مرکزی
در جهت جلوگیری از لطمه به اقتصاد کشور باشد.
 -13در این ارتباط میتوان به صحبتهای «ناصر حکیمی»،
یهــای نوین بانک مرکزی اشــاره کــرد :ارز
معاون فـنــاور 
دیجیتال بیتکوین فرصت بسیار مناسب برای توسعه
بخش دیجیتال است تا با استفاده از آن ،کسبوکارهای
نوپا و استارتاپها بتوانند در حوزه تجارت سریعتر فعالیت
تکــویــن در ایـ ــران فــرصــت اس ــت و بــه همین
کـنـنــد .بـیـ 
دلیل ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایــران بــرای این
ارز دیجیتال تا ســال  ،1397سیاست واحــدی انتخاب
میکند تا آینده ماینرها و فعاالن این حوزه معلوم شود.
در حال حاضر ،مسئله بیتکوین ملی مطرح و بهصورت
ً
جدی در حال بررسی است؛ اما اینکه آیا واقعا نیاز است
بیتکوین ملی برای نظارت بیشتر بانک مرکزی برای این
ارز دیجیتال در ایران استفاده شود ،هنوز مبهم است و
باید بررسی شود؛ اما در هر صورت نظارت برای این ارز
نیاز اســت و بیتکوین ملی در سایر کشورها هم قصد
نظارت دقیق و سریع برای این ارز دیجیتال را دارد( .برای
اطالعات بیشتر در این بــاره ن.ک به یاسینی ،ریحانه؛
بیتکوین مجازی؛ رقیب پول و ارز واقعی ،روزنامه ایران،
سال بیست و سوم ،شماره  14 ،6636آبان  ،1396ص
).5

و انتقاالت مالی در حــوزه دالر تأ کید میکنند؛

و کاالهای دارای مشابه ساخت داخــل با هدف
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