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چکیده
بانــک مرکــزی ایــران، بــازوی مالــی حکومــت ایــران، بــا نبــرد دشــواری رو بــه رو 
اســت و مــی کوشــد تــا بــا ارائــه سیاســت هایــی از عهــده مشــکالت اقتصــاد 
متزلــزل کشــور برآیــد. در توافــق هســته ای ســال ۲۰۱۵ بــا قــدرت هــای جهــان، 
کــه بــا نــام برجــام شــناخته مــی شــود، ایــران برنامــه هســته ای مناقشــه برانگیــز 
خــود را در ازای کاهــش تحریــم هــا محــدود کــرد. امــا در ســال ۲۰۱۸، دولــت 
ترامــپ نظــام تحریــم هــا علیــه ایــران را پــس از خــروج از توافــق هســته ای 
ــران معکــوس شــد و دولــت  ــد موفقیــت اقتصــادی نســبی ای ــد. رون بازگردان
ــار گذاشــت. عبدالناصــر همتــی  ــه ســیف، را کن ــی الل رییــس بانــک مرکــزی، ول
جایگزیــن او شــد. در اکتبــر ۲۰۲۰، ایــاالت متحــده بانــک هــای عمــده ای کــه 

تحــت بانــک مرکــزی فعالیــت مــی کردنــد تحریــم کــرد. 
در میــان تحریــم هــای ســخت ایــاالت متحــده، بانــک مرکــزی ایــران نــه مســتقل 
از دولــت، بلکــه بــه طــور فزاینــده ای بــه عنــوان بخشــی از دولــت ایــران عمــل 
مــی کنــد، و تــالش مــی کنــد بــا اتخــاذ سیاســت هایــی، مشــکل کمبــود بودجــه 
کشــور را حــل کنــد و بــه دولــت پــول قــرض بدهــد. تحریــم ها علیــه بانک مرکزی 
ایــران – پــس از آنکــه ایــن نهــاد در پــی حملــه علیــه تاسیســات نفتــی آرامکــو در 
عربســتان ســعودی در ســال ۲۰۱۹، میلیاردهــا دالر بــه ســپاه پاســداران داد – 
موجــب شــد تــا ایــن نهــاد وظایفــی را برعهــده گیــرد تــا فعالیــت دولــت ایــران 

و نیروهــای مســلح را امــکان پذیــر کنــد. 
ــد  ــان ادامــه خواهن ــا مــدت نامشــخصی همچن ــم هــا ت ــن فــرض کــه تحری ــا ای ب
یافــت، بانــک مرکــزی ایــران بــا گســترش گزینــه هــای رســمی و غیــر رســمی 
بــرای انجــام تجــارت بیــن المللــی، نیازهــای فــوری بــازار را بــرآورده کــرده اســت. 
ــر  ــی غی ــران، تعامــالت مال ــات ای ــی ثب ــی ب ــه بازارهــای تجــاری و مال ــا توجــه ب ب
ــازار ســیاه، و همچنیــن سیاســت هــای  شــفاف بیــن بانــک مرکــزی و دالالن ب
متضــاد بــازار کــه تحــت کنتــرل حکومــت قــرار دارد، بایــد اذعــان داشــت کــه 
سیاســت هــای اخیــر بانــک مرکــزی چنــدان چنگــی بــه دل نمــی زنــد. در بخــش 
هــای زیــر، ایــن پژوهــش چالــش هــا و فرصــت هــای سیاســتی پیــش روی بانــک 
مرکــزی را بررســی خواهــد کــرد، زیــرا ایــن نهــاد بازارهــای مالــی و تجــاری ایــران 

را در مــاه هــای آینــده تنظیــم مــی کنــد.
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مقدمه
بانــک مرکــزی ایــران سیاســت هــای پولــی و اعتبــاری را طراحــی و اجــرا مــی 
کنــد تــا ارزش پــول ملــی ایــران، ریــال، را حفــظ کنــد. از آغــاز تحریــم هــای ســخت 
ایــاالت متحــده علیــه ایــران در ســال ۲۰۰۶، بانــک مرکــزی ۲۸۰ میلیــارد دالر 
صــرف حفــظ ارزش ریــال کــرده اســت. در ســپتامبر ۲۰۱۹، بانــک مرکــزی ایــران بــه 
دلیــل داشــتن مناســبات مالــی بــا دولــت ایــران و ســپاه پاســداران، مــورد تحریــم 
ایــاالت متحــده قــرار گرفــت.۱ پــس از تحریــم هــای اخیــر، پیــش بینــی صنــدوق 
بیــن المللــی پــول نشــان مــی دهــد کــه ذخایــر ارزی بانــک مرکــزی ایــران، کــه در 
ســال هــای اخیــر حــدود ۱۳۰ میلیــارد دالر تخمیــن زده مــی شــد، بــه حــدود ۶۹ 
میلیــارد دالر ســقوط کــرده اســت.۲ بــا توجــه بــه تنــزل ســریع ارزش پــول ملــی 
ایــران، ممکــن اســت در صــورت تصویــب مجلــس ایــران، ریــال بــه واحــد پولــی 

مــورد اســتفاده در بــازار ایــران، یعنــی تومــان، تبدیــل شــود. 
دولــت ایــران بانــک مرکــزی را موظــف کــرده اســت تــا تــراز پرداخــت هــا و 
همچنیــن سیاســت هــای پولــی مرتبــط بــا برنامــه توســعه پنــچ ســاله کشــور را 
عمدتــًا از طریــق تامیــن مالــی تجــاری و اعتبارنامــه حفــظ کنــد. بــه دلیــل تحریــم 
هــا، بانــک مرکــزی ایــران مجبــور شــد تــا دســت بــه تســهیل معامــالت بخــش 
بانکــی بزنــد و همیــن امــر منجــر بــه ظهــور بانــک هــای خصوصــی متعــددی در 
ایــران شــد و همچنیــن چالــش هایــی در رابطــه بــا تولیــد پــول بــرای نظــام هــای 
مالــی و بانکــی کشــور بــه وجــود آورد. در کنــار تحریــم هــا، ایــن رونــد تســهیل، 
سیاســت هــای بانــک مرکــزی را بــرای حمایــت از مبــادالت مالــی و همچنیــن 
اطمینــان حاصــل کــردن از رشــد عمومــی بازارهــای مالــی، اقتصــادی و تجــاری 

ایــران بــه چالــش کشــید.
بــه رغــم ایــن چالــش هــا، بانــک مرکــزی ایران همچنان اســکناس و ســکه منتشــر 
مــی کنــد، بــر بانــک هــای ملــی و نهادهــای اعتبــاری در ایــران نظــارت دارد، 
سیاســت هــای مربــوط بــه داد و ســتدهای خارجــی و مبــادالت را تدویــن مــی 
کنــد،  و همچنیــن مبــادالت طــال و ســایر فلــزات قیمتــی را نیــز تنظیــم مــی 
کنــد. عــالوه بــر ایــن، بانــک مرکــزی بــه عنــوان بانــک دولــت، حســاب هــای مالــی 
ــه تشــکیالت حکومتــی، بانــک هــا و ســازمان  ــد، ب ــز اداره مــی کن دولتــی را نی
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هــا وام و اعتبــار اعطــا مــی کنــد، و اوراق مشــارکت دولتــی را خریــد و فــروش 
مــی کنــد.۳  

در اثــر تحریــم هــای ایــاالت متحــده و پاندمــی ویــروس کرونــا، صــادرات ایــران 
بــه طــور موقــت متوقــف شــد و همیــن امــر منجــر بــه بســتن مرزهــای کشــور 
شــد؛ در نتیجــه بانــک مرکــزی مجبــور شــد بــه سیاســت هــای جدیــدی بــرای 
ثبــات بخشــیدن بــه بازارهــای تجــاری و مالــی ایــران رو آورد. امــا ایــن سیاســت 
ــرای کمبــود  ــران را برطــرف کننــد، راه حلــی ب هــا نتوانســتند نیازهــای مالــی ای
بودجــه شــدید کشــور ارائــه و تــورم بیــش از حــد بــاال را متوقــف کنــد. در نتیجــه، 
در ســال ۲۰۲۰، اقتصاد ایران بین ۷.۵ درصد تا ۱۱ درصد کوچکتر شــده اســت. 
تحریــم هــا بــه تنهایــی منجــر بــه افــت چشــمگیر درآمدهــای نفتــی شــده انــد 
کــه از ۱۰۰ میلیــارد دالر در ازای فــروش ۲.۸ میلیــون بشــکه نفــت خــام در روز و 
ســایر محصــوالت نفتــی پــس از امضــای توافــق هســته ای، بــه ۸ میلیــارد دالر 
در ســال ۲۰۱۹ رســید. طبــق برآوردهــا، کاهــش کلــی درآمــد ســاالنه ایــران پــس 
از ازســر گیــری تحریــم هــای آمریــکا، حــدودًا ۵۰ درصــد بــوده اســت.4 پاندمــی 
ویــروس کرونــا منجــر بــه از دســت رفتــن تقریبــًا ۶.۵ میلیــون شــغل شــد. بــه 
همیــن خاطــر، بانــک مرکــزی ایــران نتوانســته اســت راه حلــی بــرای کمبــود 
شــدید بودجــه بیابــد و اقتصــاد در حــال کوچــک شــدن کشــور را در حــال ثبــات 

نگهــدارد. و همیــن امــر باعــث بــاال رفتــن نــرخ تــورم شــده اســت.۵ 
در حــال حاضــر، بانــک مرکــزی مســئول حمایــت از مصــرف کننــدگان از طریــق 
مقابلــه بــا بحــران عظیــم کمبــود بودجــه اســت. بانــک مرکــزی ایــران قــول داده 
اســت در تنظیــم نــرخ ارز و نوســانات بــازار مالــی نقــش فعالــی برعهــده بگیــرد. 
امــا فعالیــت هــای ایــن نهــاد کامــاًل شــفاف نیســتند. در واقــع، بخشــی از 
ســرمایه تولیــد شــده از ســوی بانــک مرکــزی مــی توانــد از طریــق شــیوه هــای 

غیــر قانونــی یــا غیــر متعــارف در بــازار ایجــاد شــده باشــد.
همچنیــن، قــرار گرفتــن ایــران در فهرســت ســیاه گــروه ویــژه اقــدام مالــی 
)FATF( – نهــاد بیــن دولتــی کــه اســتانداردهای بیــن المللــی بــرای جلوگیــری 
از فعالیــت هــای مالــی غیرقانونــی را تعییــن مــی کنــد – از فعالیــت هــای بانــک 
مرکــزی بــا محــدود کــردن مبــادالت پولــی بیــن المللــی ایــران جلوگیــری مــی 
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کنــد. ایــن امــر بانــک مرکــزی و دولــت ایــران را تشــویق مــی کنــد تــا بــا شــیوه 
ای بــه شــدت غیــر شــفاف فعالیــت هــای تجــاری و مالــی خــود را انجــام دهنــد. 
بخــش هــای زیــر بــه بررســی چالــش هایــی مــی پــردازد کــه بانــک مرکــزی ایــران 
بــرای تنظیــم بازارهــای تجــاری و مالــی ایــران بــا آن مواجــه اســت و همچنیــن بــه 
گزینــه هایــی مــی پــردازد کــه بانــک مرکــزی بــرای تنظیــم بازارهــا در مــاه هــای 

آینــده خواهــد داشــت.
يک – چالش تنظیم بازارهای تجاری و مالی بی ثبات

FATF 1_ مقررات
چشــم انــداز بهبــود آینــده اقتصــاد ایــران بــه تــوان ایــن کشــور بــه پیــروی از مفــاد 
 FATF .بســتگی دارد FATF توافــق هســته ای و تبعیــت از ملزومــات قانونــی
از ایــران مــی خواهــد تــا بــه پولشــویی، ســود بــردن از بــازار ســیاه بیــن المللــی و 

همچنیــن تامیــن مالــی تروریســت هــا خاتمــه دهــد. 
در ســال ۲۰۱۸، شــبکه اجرايــی جرایــم مالــی )FinCEN( – یکــی از ادارات وزارت 
خزانــه داری ایــاالت متحــده – بــه شــیوه هایــی پرداخــت کــه دولــت ایــران بــرای 
 FinCEN .دسترســی بــه نظــام هــای مالــی بیــن المللــی اســتفاده مــی کنــد
ــر  ــن کشــور از راه هــای غی ــک مرکــزی ای ــران و در نتیجــه بان هشــدار داد کــه ای
قانونــی بــرای بهــره بــردن از نظــام هــای مالــی از جملــه پولشــویی، داللــی و 
دیگــر برنامــه هــای گمــراه کننــده ســود مــی بــرد. مخفــی کــردن مبــادالت غیــر 
قانونــی از طریــق بانــک مرکــزی شــامل ایــن مــوارد مــی شــود: سوءاســتفاده 
از صرافــی هــای داخلــی و کشــور ســوم و شــرکت هــای تجــاری، ایجــاد شــبکه 
هــای خریــد کــه از شــرکت هــای صــوری اســتفاده مــی کننــد، مشــارکت در 
فرســتادن محموالت غیر قانونی، و اســتفاده از فلزات قیمتی و ارز دیجیتال 
بــرای فــرار از تحریــم هــا. از برخــی از ایــن فعالیــت هــا بــرای تامیــن مالــی ســپاه 
پاســداران اســتفاده شــد و بــه همیــن دلیــل ایــاالت متحــده رییــس ســابق بانــک 

مرکــزی ایــران، ولــی اللــه ســیف را تحریــم کــرد.۶ 
ــن  ــان از چندی ــران همچن ــک مرکــزی ای ــکا، بان ــه داری آمری ــه وزارت خزان ــه گفت ب
شــرکت تجــاری بــرای مخفــی کــردن مبــادالت مالــی بــرای خریدهــای نظامــی 
ایــران اســتفاده مــی کنــد. از آنجــا کــه درآمدهــای نفتــی ایــران معمــواًل بــه 
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ــز مــی شــود و ایــن بانــک حســاب هایــی در خــارج از کشــور  بانــک مرکــزی واری
دارد، نظــارت بــر نقدینگــی بانــک مرکــزی، نیازمنــد بــه رســیدگی موشــکافانه در 

ســطح جهــان بــرای مبــارزه بــا جرایــم مالــی آن بــوده اســت.۷
در فوریــه ۲۰۲۰، بــه گفتــه FATF، ایــران بــه دلیــل عــدم اجــرای کنوانســیون 
هــای پالرمــو و تامیــن مالــی تروریســم، همچنــان در فهرســت ســیاه FATF یــا 
کشــورهای بــا ریســک بــاال باقــی مــی مانــد. تــا ایــن تاریــخ، مجلــس ایــران فقــط 
دو الیحــه را از چهــار الیحــه  مــورد نظــر FATF تصویــب کــرده اســت: یکــی 
در خصــوص الحــاق ایــران بــه کنوانســیون ســازمان ملــل علیــه جرایــم ســازمان 
یافتــه بیــن المللــی و دیگــری در ارتبــاط بــا اصــالح قانــون مقابلــه بــا تامیــن 

ــران.  مالــی تروریســم از ســوی ای
اینکــه FATF ایــران را کشــوری بــا »ریســک بــاال« مــی خوانــد بــدان معناســت 
کــه ایــن کشــور از نظــام هــای بانکــی و مالــی بیــن المللــی و ســایر سیســتم 
هــای الزم بــرای تســهیل ســرمایه گــذاری هــای خارجــی کــم خطــر کنار گذاشــته 
خواهــد شــد. در ایــن شــرایط، حتــی شــرکای تجــاری دیرینــه ایــران از جمله ترکیه، 
هندوســتان، چیــن و روســیه از ارائــه فرصــت هــای ســرمایه گــذاری عمــده بــه 
تهــران خــودداری کــرده انــد. در نتیجــه، متخصصــان هشــدار داده انــد کــه قــرار 
گرفتــن ایــران در فهرســت ســیاه FATF، افــزون بــر تحریــم هــای ســخت ایــاالت 

متحــده، مــی توانــد منجــر بــه ســرعت گرفتــن ســقوط اقتصــاد ایــران شــود.۸ 
اگرچــه ایــران ادعــا مــی کنــد کــه قانــون ضدپولشــویی داخلــی را کــه از ســوی 
FATFمقــرر شــده بــه اجــرا گذاشــته اســت، امــا ایــن کشــور در فعالیــت هــای 
پولشــویی بیــن المللــی مشــارکت دارد. هرچنــد کــه اقــدام FATF منجــر بــه 
اعمــال تحریــم هــا علیــه ایــران نمــی شــود، امــا ایــن تــوان را بــه ایــن نهــاد بیــن 
ــا اقدامــات  ــا از همــه کشــورهای عضــو خــود بخواهــد ت ــی مــی دهــد ت الملل
موثــر همســوی بــا توصیــه هــای  FATF اجــرا کننــد و دسترســی ایــران بــه 

ــد.۹ بازارهــای مالــی و بانــک هــای بیــن المللــی محــدود کن
آنچــه ذکــر شــد موجــب مــی شــود ایــران از مقــررات FATF پیــروی نکنــد، هرچند 
کــه روابــط خــود بــا ایــن نهــاد را بــرای رســیدگی بــه موضــوع عــدم انطبــاق 
ایــران همچنــان حفــظ خواهــد کــرد. همچنیــن، ایــران همچنــان گــروه هــای شــبه 
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ــه  ــد. در فوری ــان را تامیــن مالــی مــی کن ــه لبن ــد حــزب الل نظامــی مســلح مانن
تامیــن کننــده مالــی  را در فهرســت ســیاه کشــورهای  ایــران   FATF  ،۲۰۲۰
ــران  تروریســم قــرار داد؛ ایــن موضــوع پــس از آن رخ داد کــه در ســال ۲۰۱۶، ای
پــس از توافــق هســته ای، پیــش از موعــد از ایــن فهرســت خــارج شــده بــود.۱۰ 
ایــن اقــدام چنــد مــاه پــس از آن رخ داد کــه بانــک مرکــزی ایــران از مجلــس ایــران 
خواســته بــود تــا بــه FATF بپیونــدد. ایــن خواســته در واکنــش بــه هشــدارهایی 
از ســوی شــرکای تجــاری ایــران – یعنــی چیــن و روســیه – مطــرح شــد، بــا ایــن 
ــه  ــران از مقــررات FATF پیامدهایــی شــدیدی ب ــروی ای مضمــون کــه عــدم پی

دنبــال خواهــد داشــت.۱۱   
رییــس جدیــد بانــک مرکــزی ایــران، عبدالناصــر همتــی، قــرار گرفتــن در فهرســت 
ســیاه FATF را کــم اهمیــت خوانــد و چنیــن اســتدالل کــرد کــه تاثیــری بــر بــازار 
ارز ایــران نخواهــد داشــت زیــرا ۹۰ در صــد از مبــادالت تجــاری آن از طریــق کانــال 
هــای مالــی غیــر قابــل تحریــم صــورت مــی پذیــرد کــه ایــران بــرای انجــام تجــارت 
خارجــی فراهــم آورده اســت.۱۲ در حالیکــه FATF نمــی توانــد ایــران یــا ســایر 
کشــورها را مــورد تحریــم قــرار دهــد، امــا مقــررات ســنگین فرامــرزی و همچنین 
مجــازات هــای تعییــن شــده از ســوی ایــن نهــاد بــرای تجــارت با ایــران و همچنین 
اقدامــات تنبیهــی جمعــی از ســوی کشــورهای عضــو از جملــه ایــاالت متحــده 
ــران  ــده در ای ــد از ســرمایه گــذاری هــای آین ــی، مــی توان و قــدرت هــای اروپای

جلوگیــری کنــد.۱۳
2_ نوسانات ارزی، سقوط پول ملی، و اختالالت در تجارت خارجی

ــد نوســانات ارزی ســریعی را  ــران اصــرار داشــت کــه مــی توان ــک مرکــزی ای بان
کــه پــس از فــروش دالر آمریــکا بــه قیمــت ۱۹ هــزار تومــان رخ داد کنتــرل کنــد؛ 
ایــن موضــوع پــس از تصویــب قطعنامــه ای از ســوی آژانــس انــرژی اتمــی 
بیــن المللــی اتفــاق افتــاد کــه خواســتار بازرســی از ســایت هــای هســته ای 
مشــکوک ایــران در ژوئیــه ۲۰۲۰ بــود.۱4 طــی دو مــاه بعــد، ارزش دالر آمریــکا 
در بازارهــای ایــران دچــار نوســان شــد و در بــازار آزاد بــه حــدود ۳۰ هــزار تومــان 
رســید؛ ایــن در مقایســه بــا ارز دولتــی کــه بــه صادرکننــدگان بــا قیمــت هــر دالر 
4۲۰۰ تومــان اختصــاص داده مــی شــد افزایــش قیمــت ســریعی بــه شــمار مــی 
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رفــت. تــا مــاه اکتبــر، بانــک مرکــزی قــول داد کــه حــدود ۱۹ میلیــارد دالر از ارز 
را کــه در کشــورهای ثالــث نگهــداری مــی شــد بــرای کنتــرل نوســانات ارزی 
جــاری بــه کشــور بــاز خواهــد گردانــد.۱۵ همچنیــن بانــک مرکــزی ایــران از دفاتــر 
ارزی وابســته بــه خــود بــرای تزریــق ارز بــه بازارهــای ایــران اســتفاده مــی کنــد. 
در عیــن حــال، گمانــه زنــی هایــی در ایــن خصــوص وجــود دارد کــه دولــت ایــران 
اجــازه داده اســت تــا نــرخ ارز بــاال بــرود تــا از مبــادالت ارزی در بــازار ســیاه ســود 
ببــرد و بــه ایــن ترتیــب قیمــت هــای بــازار بــورس بــه طــور مصنوعــی بــاال رفــت 

و اختــالالت تجــارت خارجــی نیــز افزایــش یافــت.۱۶
بــه طــور مشــخص مــی تــوان گفــت کــه افزایــش ناگهانــی ناشــی از تصمیــم 
دولــت در خصــوص تزریــق پــول نقــد بــه بــازار بــورس داخلــی از طریــق مجموعــه 
ای از سیاســت هــای قانونــی و غیــر قانونــی اســت کــه بــه دلیــل افزایــش 
تقاضــا بــرای ارز و پــول نقــد، بــه افزایــش شــدید نقدینگــی و نــرخ تــورم بــاال 
ــران در توجیــه سیاســت هــای خــود مــی گویــد کــه ایــن  منجــر شــد. دولــت ای
سیاســت هــا بــرای جبــران کمبــود بودجــه ای کــه در اثــر تحریــم هــا و پاندمــی 

ــا بــه وجــود آمــده اســت ضــروری هســتند.۱۷  ویــروس کرون
بــه طــور همزمــان، بانــک مرکــزی ایــران از صادرکننــدگان ایرانــی خواســته اســت 
کــه ارزی را کــه بــا نــرخ پاییــن تــر بــه آنهــا داده شــده بــه اقتصاد ایران بــاز گردانند. 
بانــک مرکــزی از همــه نهادهایــی کــه اخیــرًا از نوســانات ســریع بــازار ایــران ســود 
بــرده بودنــد خواســت تــا بــا ســرمایه گــذاری مجــدد ســود خــود در بــازار بــورس 
داخلــی، ارزش آن را تقویــت کننــد. بانــک مرکــزی اصــرار دارد کــه بــازار بــورس بــه 
ســرمایه گــذاران کوچــک و بــزرگ نیــاز دارد تــا ضمــن نجــات دادن اقتصــاد ایــران، 

از گــردش پــول در بازارهــای داخلــی طــی تحریــم هــا اطمینــان حاصــل شــود.۱۸ 
امــا صادرکننــدگان ایرانــی پــس از ســود بــردن از صــادرات، از بازگردانــدن ارز 
ــر بــه آنهــا داده شــده اســت خــودداری مــی  ــا قیمــت پاییــن ت صاداراتــی کــه ب
کننــد. بــه گفتــه بانــک مرکــزی ایــران، پاندمــی ویــروس کرونــا دلیــل اصلــی بــود 
کــه صادرکننــدگان ارز صادراتــی را بــه ایــران بــاز نگرداندنــد.۱۹ امــا واقعیــت امــر 
ایــن اســت کــه بــه دلیــل افزایــش ناگهانــی در نــرخ ارز در ایــران، صادرکننــدگان 
تصمیــم گرفتنــد ســود ارزی را بــرای خــود نگهدارنــد. وقتــی کــه صادرکننــدگان 
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ارز را بــا نــرخ کمتــر بــرای صــادرات کاالی خــود دریافــت مــی کننــد، آنهــا یــا ســود 
خــود را در حســاب هــای بانکــی خــود در خــارج از کشــور نگــه مــی دارنــد، یــا آن 

را بــه نــرخ باالتــر در بازارهــای ســیاه داخلــی مــی فروشــند.۲۰   
در اثــر ایــن شــیوه متــداول، حــدود ۲۰ میلیــارد دالر ارز صادراتــی بــه بانــک 
هــا،  تحریــم  دور  آخریــن  از  پیــش  اســت.۲۱  نشــده  بازگردانــده  ایــران  مرکــزی 
بــه صادرکننــدگان ایرانــی ۳۰ روز مهلــت داده شــد تــا ارز را پــس از دریافــت 
ســود صادراتــی بــه ایــران بازگرداننــد تــا از معافیــت مالیاتــی برخــوردار شــوند. 
ــا  ــه دلیــل تحریــم هــا منجــر شــد ت ــران ب ــه ای مشــکالت موجــود در انتقــال ارز ب
ــا ایــن همــه، از مجمــوع 4۰ میلیــارد  ایــن مــدت بــه چهــار مــاه افزایــش یابــد. ب
دالر صــادرات غیــر نفتــی، فقــط ۱۰ میلیــارد دالر بــه ایــران بازگشــته اســت. ۳۰ 
میلیــارد باقــی مانــده هرگــز بــه ایــران – چــه بــه صــورت کاالی وارداتــی چــه پــول 

ــده نشــد.۲۲   ــران بازگردان ــه ای نقــد – ب
3_ نقدینگی افسارگسیخته و کسرى بودجه

دولــت ایــران بــرای جبــران کســری بودجــه شــدید خــود از بانــک مرکــزی ایــران 
پــول قــرض کــرده اســت. ایــن اســتقراض، بانــک مرکــزی را وادار کــرده اســت 
مقــررات جدیــدی را در بــازار بــرای توزیــع پــول بــه اجــرا گــذارد، هرچنــد کــه این کار 
بــدون پشــتوانه اقتصــادی کافــی صــورت گرفتــه اســت. بــا بــه گــردش درآوردن 
پــول، بانــک مرکــزی ایــران و دولــت پــول بــه چرخــه هــای مالــی تزریــق کــرده انــد 
ــدون ایجــاد رشــد اقتصــادی  ــورم ب ــرخ ت ــه خــود موجــب افزایــش ن ــه نوب کــه ب
شــده اســت. طبــق اکثــر تخمیــن هــای موجــود، رشــد نقدینگــی ایــران در پنــج 
ماهــه نخســت امســال ۱۲ درصــد بیشــتر از همیــن دوره پنــج ماهــه در ســال 

گذشــته بــوده اســت.۲۳
متعاقــب ایــن موضــوع، بــازار بــورس داخلــی شــاهد رشــد بــود، هرچنــد کــه 
عملکــرد ایــن بــازار در اوایــل ســال جــاری ضعیــف بــود. کارشناســان هشــدار 
دادنــد کــه احتمــااًل ارقــام بــازار بــورس ایــران غیــر واقعــی هســتند و اینکه بدون 
مداخلــه دولــت، ایــن بــازار ممکــن اســت ســقوط کنــد.۲4 آنچــه محــرز اســت ایــن 
اســت کــه توزیــع نقدینگــی بــرای مبــارزه بــا تحریــم هــا امــری اساســی اســت. 
بانــک مرکــزی ایــران در توجیــه ایــن سیاســت گفتــه اســت ایــن کار باعــث خواهــد 
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شــد چرخــش پــول در بازارهــای تحــت نظــارت ایــران صــورت بگیــرد و نــه از طریــق 
فعالیــت هــای اقتصــادی کــه بــدون نظــارت دولــت انجــام مــی شــود. امــا 
بــازار ایــران بــه ایــن اســتدالل بــازار مرکــزی اعتمــاد نــدارد. در حالیکــه نــرخ تــورم 
رســمی کــه از ســوی بانــک مرکــزی ارائــه مــی شــود کمتــر از ۱۸ درصــد اســت، 
نــرخ هــای غیــر رســمی تــورم بســیار باالتــر و بــه 4۳ درصــد مــی رســد. ایــن بــه 
رغــم پیــش بینــی هــای قبلــی بانــک مرکــزی بــود کــه حداکثــر نــرخ تــورم را ۲۲ 

درصــد اعــالم کــرده بــود.۲۵
ــد، پــس از آنکــه  ــی بیشــتر افزایــش یاب ــران حت ــورم در ای ــرخ ت انتظــار مــی رود ن
برنامه های اخیر دولت در خصوص معرفی بســته های اقتصادی گشایشــی 
از طریــق پیــش فــروش نفــت در بــازار بــورس شکســت خــورد؛ اقدامــی کــه 
ــد پشــتوانه  ــران مــی شــود و بانــک ملــی بای موجــب افزایــش بدهــی ملــی ای
مالــی ایــن بدهــی را تامیــن کنــد.۲۶ در ســال ۲۰۱۹، بانــک مرکــزی اعــالم کــرد کــه 
ایــران بــا کســرى بــی ســابقه ای بودجــه– حــدود ۱۰,۷۳ میلیــارد دالر – مواجــه 
اســت زیــرا درآمدهــای نفتــی و مالیاتــی کاهــش یافتــه اســت. ارقــام بانــک 
مرکــزی نشــان داد کــه ۷۱ درصــد از درآمدهــای مالیاتــی پیــش بینــی شــده 
تحقــق یافتــه اســت و بــه همیــن دلیــل، بانــک مرکــزی بــه دشــواری مــی توانــد 

مقــداری از ســود حاصــل از درآمدهــای نفتــی ذخیــره کنــد.۲۷ 
دو – گزینه های موجود برای تنظیم بازارهای تجاری و مالی

1_ اداره بدهی های دولتی 
ایــران تــالش مــی کنــد تــا دارایــی هــای خــود را کــه در کشــورهای خارجــی نگــه 
داشــته مــی شــود بازپــس گیــرد تــا بدهــی هــای دولــت را راحــت تــر بپــردازد. از 
زمــان از ســرگیری تحریــم هــای ایــاالت متحــده در ســال ۲۰۱۸، دارایــی هــای 
ایــران در خــارج از کشــور بــه حــدودًا ۸۵ میلیــارد دالر رســیده اســت، و طبــق 
گــزارش منتشــر شــده از ســوی کنگــره آمریــکا، تهــران مــی توانــد فقــط بــه 
۱۰ درصــد آن دسترســی داشــته باشــد.۲۸ اخیــرًا بانــک مرکــزی ایــران بــا اتــاق 
بازرگانــی کــره جنوبــی مشــغول مذاکــره بــوده اســت تــا حــدود ۶.۵ میلیــارد تــا ۹ 
میلیــارد دالر از طلــب هــای ایــران بازگردانــده شــود.۲۹ در حرکتــی جداگانه، بانک 
مرکــزی ایــران بــا انجــام اقدامــات قانونــی مــی کوشــد تــا از مصــادره دارایــی 
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هــای ایــران در بــازار بــورس آلمــان از ســوی آمریــکا جلوگیــری کنــد، و همچنیــن 
امــکان پذیــر بــودن کانــال پیشــنهادی از ســوی ســوییس بــرای تســهیل کمــک 
هــای بشردوســتانه بــه ایــران را ارزیابــی مــی کنــد.۳۰ بــا ایــن همــه، بانــک مرکــزی 
آلمــان برداشــت 4۰۰ میلیــون دالر پــول نقــد از بانــک تجارتــی ایــران و اروپــا 
)Europaische-Iranische Handlesbank( را کــه بخشــی از آن متعلــق 

بــه ایــران اســت بلوکــه کــرده اســت.۳۱
بانــک مرکــزی ایــران بــرای افزایــش ذخایــر پــول خارجــی محــدود خــود، بــه قاچاق 
غیــر قانونــی پــول، طــال و ســایر وجوهــات - یــا پرداخــت هــای غیــر نقــدی - از 
ســایر کشــورها از جملــه افغانســتان بــه درون ایــران رو آورده اســت. در ســال 
۲۰۱۹، رییــس بانــک مرکــزی افغانســتان خلیــل صدیــق - کــه در حــال کناره گیری 
بــود - افشــا کــرد کــه هــر روز ده هــا هــزار دالر از طریــق مســیرهای هوایــی و 
زمینــی بــه ایــران منتقــل مــی شــود.۳۲ در ســال ۲۰۲۰، ایــران از ونزوئــال معــادل 
ــا خطــوط هوایــی  حــدودًا ۵۰۰ میلیــون دالر شــمش طــال دریافــت کــرد کــه ب
تحریــم شــده ماهــان بــه کشــور منتقــل شــد.۳۳ ایــاالت متحــده ســایر کشــورها 
ماننــد پاکســتان، ارمنســتان، قطــر، و ترکیــه را تحــت فشــار قــرار داده اســت تــا 
انتقال پول نقد و طال به ایران را متوقف کنند. ارمنســتان کوشــید تا در برابر 
فشــار ایــاالت متحــده بــرای قطــع روابــط بیــن بانــک هــای خصوصــی ارمنســتان 
و ایــران مقاومــت کنــد امــا موفــق نشــد.۳4 حداقــل یــک تبعــه پاکســتان، عضــو 
ســازمانی بــه عنــوان »نبــض اســالم«، در یکــی از دادگاه هــای ایــاالت متحــده 
متهــم شــد کــه پــول نقــد جمــع آوری شــده تحــت عنــوان خمــس را بــه ایــران 

منتقــل کــرده اســت.۳۵
از آنجــا کــه امــارات متحــده عربــی معامــالت بانکــی و کانــال هــای انتقــال پــول 
بــا ایــران را در ســال ۲۰۱۸ تعطیــل کــرد، تهــران امیــدوار بــود تــا از قطــر و ترکیــه 
بــرای انتقــال پــول نقــد و طــال اســتفاده کنــد. بانــک هــای ایرانــی از جملــه بانــک 
پارســیان و بانــک ملــی در بانــک ملــی قطــر حســاب بــاز کردنــد.۳۶ امــا در ســال 
۲۰۲۰، کیفرخواســت عمــده آمریــکا علیــه هــال بانــک، کــه متعلــق بــه دولــت 
ترکیــه اســت، و همچنیــن تحریــم دو شــرکت مســتقر در امــارات متحــده، باعــث 
توقــف عملیــات پولشــویی و معامــالت طــال از ســوی ایــران در کشــور ثالــث 
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شــد. ایــن گونــه عملیــات پیشــتر از طریــق شــرکت هــای ثبــت شــده ایرانــی در 
ــه بســتن  ــا اینکــه ایــاالت متحــده اقــدام ب امــارات متحــده انجــام مــی شــد، ت
آنهــا کــرد. بانــک مرکــزی ایــران همچنیــن مــی کوشــد تــا از طریــق ســایر بانــک 
هــا و شــرکت هــای ثبــت شــده در خاورمیانــه، چیــن، کانــادا، و آســیای مرکــزی، 

پــول نقــد جــا بــه جــا کنــد.۳۷
بــرای مقابلــه بــا بحــران بدهــی هــا، بانــک مرکــزی ایــران قانونــی را کــه از ســوی 
بــه  کــه  کــرد  تمدیــد  بــود  در ســال گذشــته تصویــب شــده  ایــران  مجلــس 
تولیدکننــدگان داخلــی امــکان بازپرداخــت بدهــی هــای دولتــی را مــی داد. ایــن 
قانــون ۹۰۰۰ بدهــکار داخلــی را تشــویق مــی کــرد تــا بدهــی خــود را بــه بانــک 
مرکــزی بازپرداخــت کننــد.۳۸ در ژوئــن ۲۰۲۰، بانــک مرکــزی اقــدام به فروش ۵۸۸ 
ــن بانکــی  میلیــون دالر از اوراق قرضــه دولتــی »مرابحــه« در بســتر تجــاری بی
ایــران کــرد. ایــن بانــک اعــالم کــرد کــه اوراق بیشــتری را بــه ارزش ۸.۸ میلیــارد 
دالر خواهــد فروخــت. هــدف ایــن اقــدام جمــع آوری ۶.4 میلیــارد دالر از طریــق 
بــازار بدهــی هــا بــود.۳۹ در طــول تابســتان، بانــک مرکــزی ایــران بــرای جلوگیــری 
از کاهــش بیشــتر ارزش پــول ملــی و همچنیــن بــرای افزایــش میــزان اعتمــاد 
صاحبــان حســاب هــا و ســپردن پــول بــه بانــک هــای داخلــی، اوراق ودیعــه 
منتشــر کــرد. در عــوض، پــول در بانــک هــا باقــی مــی مانــد و امــکان برداشــت 
آن تــا موعــد سررســید وجــود نــدارد. امــا در صــورت کاهــش ارزش پــول ملــی در 
مقایســه بــا نــرخ تــورم، صاحــب حســاب مــی توانــد پــول خــود را برداشــت کنــد 

و بانــک مرکــزی مبلــغ اضافــی بــه او پرداخــت خواهــد کــرد.4۰ 
2_ توسعه طرح های پولی برای تشویق تجارت

هــدف طــرح هــای بانــک مرکــزی در خصــوص معامــالت پولــی و بانکــی دور 
زدن تحریــم هاســت. ایــن طــرح هــا شــامل یــک نظــام تهاتــری بــا همراهــی 
وزارت صنایــع و اداره گمــرک مــی شــوند تــا در زمانــی کــه همــه کانــال هــای 
پولــی خارجــی نزدیــک روی ایــران بســته شــده انــد، تجــارت را تســهیل کنــد. 
همچنیــن بانــک مرکــزی ایــران تــالش هــای خــود را بــرای ایجــاد مکانیســم هــای 
ــا شــرکای  ــا کشــورهای دوســت و همســایه افزایــش داده اســت و ب مالــی ب
تجــاری و کشــورهای منطقــه ای و غیــر منطقــه ای در حــال مذاکــره بــرای 
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یافتــن راه هایــی جهــت دور زدن محدودیــت هــای موجــود اســت.4۱ حــدود ۸۰ 
درصــد مرزهــای ایــران و ۷۵ درصــد از بازارهــای مــرزی از زمــان شــیوع پاندمــی 
ویــروس کرونــا بازگشــایی شــده انــد تــا مبــادالت پولــی و تجــاری فرامــرزی را 

میســر کنــد.4۲
ــازار  ــت نوســانات ب ــران شــامل مدیری ــک مرکــزی ای ــی بان ســایر طــرح هــای پول
ارز از طریــق یــک بــازار ارز تنظیــم شــده  داخلــی بــه نــام »نیمــا« مــی شــود کــه 
ســامانه ای بــرای صادرکننــدگان اســت تــا بتواننــد درآمدهــای ارزی خــود را بــه 
قیمتــی پاییــن تــر از نــرخ بــازار آزاد بفروشــند. هــدف این ســامانه بهبــود صادرات 
غیرنفتــی و بازگردانــدن درآمدهــای حاصــل از صــادرات بــه چرخــه اقتصــاد ایــران 

اســت.4۳
بانــک مرکــزی ایــران مــی گویــد کــه ســامانه نیمــا بایــد بــه مرکــز بــورس هــاى 
ایــران و بــازار ارز تبدیــل شــود و اقداماتــی را بــرای تقویــت مبــادالت در ســامانه 
نیمــا اتخــاذ کــرده اســت. »بــازار ســاز« یکــی از ابزارهــای ایــن اقدامــات اســت 
کــه بــا تزریــق پــول بــه ســامانه نیمــا، مــی کوشــد تــا از ســودجویی جلوگیــری 
کنــد و ارز مــورد نیــاز را در اختیــار مشــتریان قــرار دهــد. بانــک مرکــزی ایــران 
همچنیــن شــبکه دفاتــر ارزی دولتــی مجــاز را در سرتاســر ایــران گســترش داده 
اســت تــا بــه ایــن ترتیــب، مبــادالت در ســامانه نیمــا بــه طــور شــفاف تــر صــورت 
پذیــرد. در ســپتامبر ۲۰۲۰، مبــادالت انجــام شــده در ســامانه نیمــا بیــش از یــک 
میلیــون یــورو بــود کــه نشــان مــی دهــد صادرکننــدگان پــول نقــد در نظــام ارزی 
ــرًا در ســامانه نیمــا مبادلــه شــده  ــد. حجــم معامالتــی کــه اخی تزریــق کــرده ان

اســت باالتــر اســت و تقریبــًا بــه ۱۰۰ میلیــون دالر مــی رســد.44  
در حــال حاضــر بانــک مرکــزی و ســامانه نیمــا ارز مــورد نیــاز ایــران را تامیــن مــی 
کننــد.4۵ اقداماتــی کــه پیشــتر ذکــر شــد بــه گونــه ای طراحــی شــده انــد تــا 
ــا، از تامیــن نیازهــای دارویــی  طــی تحریــم هــا و بحــران پاندمــی ویــروس کرون
اطمینــان حاصــل شــود و همچنیــن کارخانــه هــای داخلــی بتواننــد بــه مــواد 
خــام دسترســی داشــته باشــند و تولیــد اقــالم پزشــکی مــورد نیــاز را افزایــش 
دهنــد. در همیــن جهــت، بانــک مرکــزی ۱۵ میلیــارد دالر بــراى تضميــن واردات 
در ســال جــاری اختصــاص داده اســت.4۶ بــرای کمــک بــه ایجــاد ســرمایه بــرای 
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تولیدکننــدگان و شــرکت هــای تجــاری، بانــک مرکــزی در ۲۰۱۸-۲۰۱۹، ۳۰.۳۱ 
میلیــارد دالر اضافــه تخصیــص داده بــود.4۷ افــزون بــر ایــن، بانــک مرکــزی نــرخ 
بهــره بانکــی را افزایــش داد، هرچنــد کــه ســه مــاه پیــش از آن، به دســتور دولت 
ایــن نــرخ هــا را کاهــش داده بــود.4۸ در بــازار بــورس، ایــن اقــدام ایــن امــکان را 
بــرای بانــک مرکــزی فراهــم آورد تــا رشــد ســهام صنعتــی را ۱.۵ درصــد افزایــش 

داده و بــه ۲.۷ درصــد در ژوئیــه برســاند.4۹ 
ابــزار حمایــت از مبــادالت تجــاری )اینســتکس( کــه بــرای حفــظ برجــام در برابــر 
اســتراتژی فشــار حداکثــری آمریــکا علیــه ایــران طراحــی شــده بــود در ســال 
ــران و در  ــا ای ــادالت اقتصــادی ب ــا شــد. هــدف اینســتکس حفــظ مب ۲۰۲۰ احی
عیــن حــال متعهــد بــودن بــه نظــام تحریمــی آمریــکا اســت و مــی خواهــد ایــن 
کار را بــا تمرکــز بــر فرســتادن کمــک هــای بشردوســتانه بــه ایــران و گســترش 
تدریجــی مبــادالت بــا ایــن کشــور در بخــش نفــت و کاالهــای مصرفــی انجــام 
دهــد. مقــررات اتحادیــه اروپــا کــه از ســال ۱۹۹۶ بــه بعــد بــه اجــرا گذاشــته 
شــده اســت از برخــی از شــرکت هــای اروپایــی در برابــر تحریــم هــای ایــاالت 
متحــده حمایــت مــی کنــد؛ بــا ایــن همــه، بــه دلیــل پیــروی اروپایــی هــا از نظــام 
تحریمــی ســخت ایــاالت متحــده، اینســتکس را مــی تــوان بــه طــور تدریجــی 
فعــال کــرد. در آوریــل ۲۰۱۹، ایــران »ســازوکار ویــژه تامیــن مالــی و تجــارت« 
ــا اینســتکس ایجــاد کــرد.  ــادالت بانکــی و مالــی ب ــرای تســهیل مب )STFI( را ب
در مــارس ۲۰۲۰، اینســتکس نخســتین مبادلــه خــود را انجــام داد و حــدود ۵4۰ 
هــزار دالر اقــالم دارویــی بــه ایــران فرســتاده شــد.۵۰ تحریــم هــای اخیــر ایــاالت 
متحــده علیــه بانــک هــای ایــران در اکتبــر ۲۰۲۰، موجــب خواهــد شــد تــا بانــک 
مرکــزی ایــران بــه دنبــال یافتــن کانــال هــای مالــی جایگزیــن بــرای فراهــم آوردن 
نیازهــای پزشــکی ایــران باشــد، کــه برخــی از آنهــا همچنــان از طریــق کانــال هــای 
کمــک هــای بشردوســتانه اینســتکس کــه از تحریــم هــا معــاف هســتند تامیــن 

خواهــد شــد.۵۱
3_ پمپاژ نقدینگی و مهار نرخ تورم باال

در اواخــر تابســتان، بانــک مرکــزی ایــران سیاســت تزریــق نقدینگــی بــه بازارهــای 
ایــران را از طریــق تنظیــم مجــدد بــازار بــورس تشــدید کــرد. ایــن اقدامات شــامل 
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تزریــق پــول نقــد بــه چرخــه اقتصــادی و همچنیــن بازگردانــدن بخشــی از ســود 
کارگــزاران بــازار بــورس بــه بــازار مــی شــد. همچنیــن بانــک مرکــزی نیــز اوراق 
قرضــه دولتــی بــا مشــوق هــای اقتصــادی متفــاوت منتشــر کــرد و ایــن اوراق 
ــز کــردن  ــن، واری ــر ای ــه شــد. عــالوه ب ــداران فروخت ــه خری در اواســط تابســتان ب
اوراق قرضــه دولتــی بیــش از حــد مــورد نیــاز بــه ســه بانــک عمــده – بانــک 
ملــت، بانــک تجــارت، و بانــک صــادرات – بــه تضمیــن چرخــش نقدینگــی کمــک 
کــرد.۵۲ در نتیجــه، بانــک هــای ایــران تقاضــای بیشــتری بــرای دریافــت اوراق 
قرضــه دولتــی در مــاه ســپتامبر نداشــتند و ایــن بــدان معناســت کــه در حــال 
حاضــر میــزان نقدینگــی بــرای بــرآوردن نیازهــای بــازار کافــی اســت. در غیــر ایــن 
صــورت، فــروش اوراق قرضــه مــی توانســت ذخایــر نقــدی بانــک مرکــزی را 

کاهــش و نــرخ بدهــی هــای بیــن بانکــی را افزایــش دهــد.۵۳ 
هــدف از انتشــار اوراق ودیعــه بانــک مرکــزی در ســال جــاری حفــظ قــدرت 
خریــد مصــرف کننــدگان بــه رغــم تــورم ۱۷.۸ درصــدی طبــق آمــار رســمی بــود.۵4 
همچنیــن بانــک مرکــزی ایــران عملیــات بــازار آزاد را کلیــد زده اســت تــا امــکان 
خریــد و فــروش اوراق بهــادار در بــازار آزاد را بــه وجــود آورد و بتوانــد میــزان پول 
موجــود را افزایــش یــا کاهــش دهــد، میــزان تــورم را کنتــرل کنــد، و نــرخ بدهــی 
ــران توانســته  ــک مرکــزی ای ــرد. در نتیجــه، بان ــن بب ــز از بی ــن بانکــی را نی هــای بی
اســت میــزان نقدینگــی را ۱۲ درصــد کنتــرل و از بــه اصطــالح انفجــار نقدینگــی 
جلوگیــری کنــد؛ ایــن کار از طریــق تشــکیل کمیتــه داخلــی بــرای مدیریــت میــزان 

نقدینگــی و پرداختــن بــه نگرانــی هــای مربــوط بــه ابرتــورم صــورت گرفــت.۵۵
سه – نتیجه گیری

بــا توجــه بــه اختــالالت گســترده در بــازار، فســاد، و نظــام هــای بانکــی توســعه 
نیافتــه در ایــران، پیــش بینــی مقیــاس کامــل فاجعــه مالــی قریــب الوقــوع 
ــا ایــن  ــا پیامدهــای سیاســت هــای بانــک مرکــزی ایــران در مقابلــه ب در ایــران ی
 FATF موضــوع، امــری بســیار دشــوار اســت. آژانــس انــرژی اتمــی بین المللــی و
فشــارهای خــود بــر ایــران بــرای پیــروی از ایــن دو نهــاد افزایــش داده انــد و 
ــا  ــازار در داخــل کشــور شــود. ب ــی بیشــتر ب ــی ثبات ــد موجــب ب ــن مــی توان همی
توجــه بــه غنــی ســازی بیــش از حــد مجــاز اورانیــوم در برجــام از ســوی ایــران و 
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همچنیــن تامیــن مالــی عملیــات تروریســتی در خــارج از مرزهــای کشــور، احتمال 
درمــان ســریع بازارهــای مالــی ایــن کشــور بســیار کــم اســت. 

بانــک مرکــزی ایــران اگرچــه بــرای بهینــه ســازی عملکــرد بازارهــای مالــی ایــران 
چنــدان گزینــه ای نــدارد، امــا همچنــان بــه ایجــاد ســرمایه در داخــل کشــور ادامه 
خواهــد داد و از شــرکای بیــن المللــی مشــتاق بــرای تجــارت و ســرمایه گــذاری 
دعــوت خواهــد کــرد. امــا بایــد صبــر کــرد و دیــد ایــران تــا چــه زمــان خواهــد 
توانســت فشــار تحریم ها را تحمل کند. میزان کمبود بودجه کاماًل مشــخص 
نیســت. در ســال جــاری، انتظــار مــی رود اقتصــاد ایــران بــدون درآمدهــای نفتی 
رشــد منفــی ۱.۷ درصــد و بــا برخــی از درآمدهــای نفتــی رشــد منفــی ۳.۵ درصــد 
ــی هــای رســمی، واقعیــت هــا را منعکــس  ــن پیــش بین داشــته باشــد. امــا ای
نمــی کنــد. در واقعیــت، بانــک مرکــزی از ارائــه نــرخ دقیــق تــورم خــودداری 
کــرده اســت تــا در بــازار ایجــاد وحشــت نکنــد. امــا قیمــت کاالهــای اساســی در 

ایــران نشــان مــی دهــد کــه نــرخ تــورم قابــل کنتــرل نیســت. ۵۶
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. https://bbc.in/۳nFMzVT،۲۰۲۰ ســی فارســی، ۵ ژوئیــه ۲۰۲۰، تاریــخ بازدیــد: ۱۲ اکتبــر

22- »افزایــش قیمــت ارز؛ حــدود ۲۰ میلیــارد دالر ارز صادراتــی بــه ایــران بازنگشــته«، بــی بــی 
. https://bbc.in/۳nFMzVT،۲۰۲۰ ســی فارســی، ۵ ژوئیــه ۲۰۲۰، تاریــخ بازدیــد: ۱۲ اکتبــر

23- آرش حســن نیــا، »انفجــار یــا کنتــرل؛ رشــد نقدینگــی در پنــج ماهــه امســال رکــورد دهــه 
۹۰ را شکســت«، بــی بــی ســی فارســی، ۲۲ آگوســت ۲۰۲۰، تاریــخ بازدیــد: ۱۲ اکتبــر ۲۰۲۰، 

https://bbc.in/۳۶TqkWI
24- »بــازار ایــران؛ ادامــه افزایــش نــرخ ارز و افــت متوالــی بــورس«، بــی بــی ســی فارســی، ۱۷ 

 https://bbc.in/۳jRTzNl،۲۰۲۰ مــه
25- »بانــک مرکــزی ایــران بــرای کاهــش نقدینگــی اوراق ودیعــه منتشــر مــی کنــد«، بــی 
بــی ســی فارســی،  ۱۵ ژوئیــه https://bbc.in/۳۳Oh۲Jt،۲۰۲۰ ؛ »بانــک مرکــزی ایــران بــرای 
اولیــن بــار در تاریــخ خــود هــدف تورمــی اعــالم کــرد«، بــی بــی ســی فارســی، ۲۶ مــی ۲۰۲۰، 

.https://bbc.in/۳۳OIkfd zn
26- »طــرح گشــایش اقتصــادی منتفــی شــد؛ دولــت نفــت را پیــش فــروش نمــی کنــد«، 
https://bbc. ،۲۰۲۰ بــی بــی ســی فارســی، ۱۳ ســپتامبر ۲۰۲۰، تاریــخ بازدیــد: ۱۲ اکتبــر

۲SNaYe۸/in
27- دالغــا خاتیــن اوغلــو، »بانــک مرکــزی ایــران کمبــود بــی ســابقه ای بودجــه را اعــالم کــرد«، 

 https://bit.ly/۳nJe4۰M،۲۰۲۰ رادیــو فــردا، ۱۱ فوریــه ۲۰۱۹، تاریــخ بازدیــد، ۱۲ اکتبــر
28  »تحریــم هــای ایــران«، اداره پژوهــش هــای کنگــره، ۵۲، ۲۳ ژوئیــه ۲۰۲۰، تاریــخ بازدیــد: 

 https://bit.ly/۳jQRwZZ،۲۰۲۰ اکتبــر   ۱۲
29- »همزمــان بــا افزایــش نــرخ ارز؛ روحانــی از بانــک مرکزی خواســت متخلفان ارزی را معرفی 
https://bbc. ،۲۰۲۰ کنــد«،  بــی بــی ســی فارســی، ۲۱ ژوئیــه ۲۰۲۰، تاریــخ بازدیــد: ۱۲ اکتبــر

in/۳jQxheF.
30- »اقدامــات قانونــی بــرای جلوگیــری از مصــادره دارایــی هــای بانــک مرکــزی ایــران در بــازار 
https://bit. ،۲۰۲۰ بــورس هلنــد از ســوی ایــاالت متحــده«، فایننشــال تریبــون، ۳۰ آگوســت
۳dvlq۳D/ly ؛ »بانــک مرکــزی ایــران امــکان پذیــر بــودن کانــال پرداختــی ســوییس را بررســی 

https://bit.ly/34IFCLe
https://bbc.in/3jRTzNl
https://bbc.in/3jRTzNl
https://bit.ly/2SOilSE
https://bbc.in/33NETsM
https://bbc.in/33NETsM
https://bbc.in/3nFMzVT
https://bbc.in/3nFMzVT
https://bbc.in/36TqkWI
https://bbc.in/3jRTzNl
https://bbc.in/33Oh2Jt؛
https://bbc.in/33Oh2Jt؛
https://bbc.in/33OIkzn
https://bbc.in/2SNaYe8
https://bbc.in/2SNaYe8
https://bbc.in/2SNaYe8
https://bit.ly/3nJe40M
https://bit.ly/3jQRwZZ
https://bbc.in/3jQxheF
https://bbc.in/3jQxheF
https://bit.ly/3dvlq3D
https://bit.ly/3dvlq3D
https://bit.ly/3dvlq3D
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 https://bit.ly/2SNb6u8،۲۰۲۰ مــی کنــد«، فایننشــال تریبــون، ۹ مــارس
31- »تحریــم هــای ایــران«، اداره پژوهــش هــای کنگــره، ۵۲، ۲۳ ژوئیــه ۲۰۲۰، تاریــخ بازدیــد: ۱۲ 

۳jQRwZZ/https://bit.ly ،۲۰۲۰ اکتبر
32- »بانــک مرکــزی قاچــاق پــول بــه ایــران را تاییــد کــرد«، طلــوع نیــوز، ۱۹ ژوئــن ۲۰۲۰، تاریــخ 

https://bit.ly/۳jRG۹۳T ،۲۰۲۰ ــر بازدیــد: ۱۲ اکتب
33- پاتریشــا الیــا و بــن بارتنســتاین، »ایــران از گاوصنــدوق هــای تقریبــًا خالــی ونزوئــال شــمش 
https:// ،۲۰۲۰ دریافــت مــی کنــد«، بلومبــرگ، ۳۰ آوریــل ۲۰۲۰، تاریــخ بازدیــد: ۱۲ اکتبــر

bloom.bg/۲GG۱r۶k
34- آنــی میلومیــان، »تحریــم هــای ایــاالت متحــده علیــه ایــران، ارمنســتان را هــدف قــرار 
https://bit. ،۲۰۲۰ مــی دهــد«، اوراســیانت، ۲۶ ســپتامبر ۲۰۱۹، تاریــخ بازدیــد: ۱۲ اکتبــر

ly/۳dnFAMD
35- »دو شــهروند آمریکایــی و یــک تبعــه پاکســتانی بــه انتقــال پــول آمریــکا بــه ایــران متهــم 

 https://bit.ly/۳۳O۲nOw،۲۰۲۰ شــدند«، دادگســتری ایــاالت متحــده، ۱۹ آگوســت
36- طوقــا خالــد و انــدرو تورچیــا، »در دبــی، تحریــم هــای ایــاالت متحــده مناســبات تجــاری 
 https://reut. ،۲۰۱۸ ــا ایــران را تحــت فشــار قــرار مــی دهــد«، رویتــرز، ۱۹ نوامبــر تاریخــی ب
rs/34NmRGn ؛ هــاورت ساســونیان، »کیفرخواســت ایــاالت متحــده علیــه هــال بانــک 
ترکیــه بــه دلیــل انتقــال غیرقانونــی میلیاردهــا دالر بــه ایــران«، هفتــه نامــه ارمنســتان، ۵ آوریــل 
https://bit.ly/2FkHHEo،۲۰۲۰  ؛ ســعید قاســمی نــژاد و ورشــا کودایــاور، »تحلیــل: قطــر 
بهــای ارتباطــات مالــی بــا ایــران را خواهــد پرداخــت«، بنیــاد دفــاع از دمکراســی هــا، ۲ ژوئیــه 

 https://bit.ly/3iPOcNa ،۲۰۲۰ ۲۰۱۸، تاریــخ بازدیــد: ۱۲ اکتبــر
37- »پیگیــری قانونــی بانــک عمــده ترکیــه در پرونــده بــی ســابقه فــرار از تحریــم هــای ایــران«، 
دیدبــان ایــران، ۳۱ مــارس ۲۰۲۰،؛https://bit.ly/۳۶UXBkg  آمانــدا ماســیاس، »تحریــم های 
ایــاالت متحــده علیــه دو شــرکت مســتقر در امــارات متحــده، بــرای کمــک بــه بزرگتریــن خــط 
 https://،۲۰۲۰ هوایــی ایــران«، ســی ان بــی ســی، ۱۹ آگوســت ۲۰۲۰، تاریــخ بازدیــد: ۱۲ اکتبــر

cnb.cx/2IdAyH0.
38- »همتــی خبــر داد: قانــون تســهیل بدهــی تولیدکننــدگان بــه بانــک ها تمدید می شــود«، 
https://bit.ly/۲GPrWWH ،۲۰۲۰ خبرگزاری مهر، ۸ سپتامبر ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر

ــران: نخســتین فــروش اوراق قرضــه در ۲ ژوئــن«، اقتصــاد آنالیــن، ۳۰  39- »بانــک مرکــزی ای
https://bit.ly/3iS7aD1  ،۲۰۲۰ مــه ۲۰۲۰، تاریــخ بازدیــد: ۱۲ اکتبــر

40- »بانــک مرکــزی ایــران بــرای کاهــش نقدینگــی اوراق ودیعــه منتشــر مــی کنــد«،  بــی بــی 
https://bbc.in/33Oh2Jt  ،۲۰۲۰ ســی فارســی، ۱۵ ژوئیــه ۲۰۲۰، تاریــخ بازدیــد: ۱۲ اکتبــر

41- »بانــک مرکــزی ایــران در جســتجوی راه هایــی بــرای دور زدن تحریــم هــا«، فایننشــال 
تریبــون، ۱۲ ســپتامبر https://bit.ly/۳4LR۸W۵;،۲۰۲۰ ؛ »بانــک مرکــزی ایــران در تــالش 
بــرای یافتــن راه هایــی بــرای دور زدن تحریــم هــا«، اقتصــاد آنالیــن، 4 مــه ۲۰۱۹، تاریــخ بازدیــد: 

 https://bit.ly/3djtoMR،۲۰۲۰ اکتبــر  ۱۲
42- »افزایــش قیمــت ارز؛ حــدود ۲۰ میلیــارد دالر ارز صادراتــی بــه ایــران بازنگشــته«، بــی بــی 
ســی فارســی، ۵ ژوئیــه https://bbc.in/۳nFMzVT ،۲۰۲۰;؛ »افزایــش قیمــت مســکن؛ نــرخ 
تــورم شــهریور مــاه در ایــران بــه حــدود 4۳ درصــد رســید«، بــی بــی ســی فارســی، ۲۲ ســپتامبر 

https://bit.ly/2SNb6u8
https://bit.ly/3jQRwZZ
https://bit.ly/3jQRwZZ
https://bit.ly/3jRG93T
https://bloom.bg/2GG1r6k
https://bloom.bg/2GG1r6k
https://bit.ly/3dnFAMD
https://bit.ly/3dnFAMD
https://bit.ly/33O2nOw
https://reut.rs/34NmRGn
https://reut.rs/34NmRGn
https://bit.ly/2FkHHEo
https://bit.ly/3iPOcNa
https://bit.ly/36UXBkg؛
https://cnb.cx/2IdAyH0
https://cnb.cx/2IdAyH0
https://bit.ly/2GPrWWH
https://bit.ly/3iS7aD1
https://bbc.in/33Oh2Jt
https://bit.ly/34LR8W5;؛
https://bit.ly/34LR8W5;؛
https://bit.ly/3djtoMR
https://bbc.in/3nFMzVT
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.https://bbc.in/۳jRYbTF ،۲۰۲۰ ۲۰۲۰،  تاریــخ بازدیــد:  ۱۲ اکتبــر
43- »بانــک مرکــزی ایــران در تــالش بــرای یافتــن راه هایــی بــرای دور زدن تحریــم هــا«، اقتصــاد 

 https://bit.ly/3djtoMR،۲۰۲۰ آنالیــن، 4 مــه ۲۰۱۹، تاریــخ بازدیــد: ۱۲ اکتبر
44- »تامیــن تقاضــای بــازار ارز، پرقــدرت ادامــه دارد؛ حجــم تقاضــای روزانــه بــازار رســمی 
اســکناس بیــن ۵ تــا ۸ میلیــون دالر«، بانــک مرکــزی ایــران، ۱۷ ســپتامبر ۲۰۲۰، تاریــخ بازدیــد: ۱۲ 

. https://bit.ly/۲FlKBJ۳،۲۰۲۰ اکتبــر
45- »تــالش آمریــکا بــرای ایجــاد بــی ثباتــی در بازارهــای پولــی و ارزی تازگی نــدارد«، خبرگزاری 

.https://bit.ly/۲Iew۷f۶ ،۲۰۲۰ مهر، ۸ آگوست ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر
46- »بانــک مرکــزی اعــالم کــرد: بانــک هــای غیردولتــی مجاز به افتتاح حســاب بــرای نیروهای 
https:// ،۲۰۲۰ مســلح نیســتند«، خبرگــزاری مهــر، ۳ ســپتامبر ۲۰۲۰، تاریــخ بازدیــد: ۱۲ اکتبــر

.۲Ip۷NHL/bit.ly
47- »بانــک مرکــزی ایــران در تــالش بــرای یافتــن راه هایــی بــرای دور زدن تحریــم هــا«، اقتصــاد 

https://bit.ly/3djtoMR ،۲۰۲۰ آنالیــن، 4 مــه ۲۰۱۹، تاریــخ بازدیــد: ۱۲ اکتبر
48- »بانــک مرکــزی ایــران بــرای کاهــش نقدینگــی اوراق ودیعــه منتشــر مــی کنــد«،  بــی بــی 

https://bbc.in/33Oh2Jt  ،۲۰۲۰ ســی فارســی، ۱۵ ژوئیــه ۲۰۲۰، تاریــخ بازدیــد: ۱۲ اکتبــر
49- »رییس بانک مرکزی خبر داد: رشد ۲.۸ درصدی شاخص صنایع بورسی در مرداد ماه«، 

. https://bit.ly/۳lEWXvA،۲۰۲۰ خبرگزاری مهر، ۷ سپتامبر ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر
https://bit. ،۲۰۲۰ 50- »تحریــم هــای ایــران«، اداره پژوهــش هــای کنگــره، ۵۲، ۲۳ ژوئیــه

۳jQRwZZ/ly
51- »واکنــش همتــی بــه تحریــم تــازه بانــک هــای ایرانــی«، فــرارو، ۸ اکتبــر ۲۰۲۰، تاریــخ بازدیــد: 

. https://bit.ly/۳۳UFxVL،۲۰۲۰ ۱۲ اکتبر
52- »عبدالناصــر همتــی: افزایــش موقتــی تــورم در مــاه هــای ابتدایــی ســال کنتــرل شــده 
اســت«، خبرگــزاری مهــر، ۲۸ آگوســت https://bit.ly/۳۱۰dsKK; ،۲۰۲۰ ؛ »خبــر مهــم وزیــر 
https:// ،۲۰۲۰ اقتصــاد بــرای ســهامداران«، فــرارو، ۱۷ مهــر ۱۳۹۹، تاریــخ بازدیــد: ۱۲ اکتبــر

.۳nGHuN۹/bit.ly
53- »۵۷۳ هــزار میلیــارد ریــال اوراق بدهــی دولتــی خریــداری شــد«، خبرگــزاری مهــر، ۲۸ 
آگوســت https://bit.ly/۳۶XtoB۸;،۲۰۲۰  ؛ »کفایــت نقدینگــی در بــازار بیــن بانکــی هفتــه 
https://bit. ،۲۰۲۰ ــر ــد: ۱۲ اکتب ــخ بازدی گذشــته«، خبرگــزاری مهــر، ۲۶ آگوســت ۲۰۲۰، تاری

.۲In۰yzV/ly
54-  »بانــک مرکــزی ایــران بــرای کاهــش نقدینگــی اوراق ودیعــه منتشــر مــی کنــد«،  بــی بــی 
ســی فارســی، ۱۵ ژوئیــه ۲۰۲۰، تاریــخ بازدیــد، ۱۲ اکتبــر https://bbc.in/33Oh2Jt  ،۲۰۲۰؛ 
»بانــک مرکــزی ایــران بــرای اولیــن بــار در تاریــخ خــود هــدف تورمــی اعــالم کــرد«، بــی بــی ســی 

https://bbc.in/33OIkzn  ،۲۰۲۰ فارســی، ۲۶ مــی ۲۰۲۰، تاریــخ بازدیــد: ۱۲ اکتبــر
55- »بانــک مرکــزی ایــران در تــالش بــرای یافتــن راه هایــی بــرای دور زدن تحریــم هــا«، اقتصــاد 

 https://bit.ly/3djtoMR،۲۰۲۰ آنالیــن، 4 مــه ۲۰۱۹، تاریــخ بازدیــد: ۱۲ اکتبر
56- »رشــد اقتصــادی ایــران در فصــل بهــار؛ بــا نفــت ۳.۵- درصــد، بــی نفــت ۱.۷- درصــد«، 
https://bbc.  ،۲۰۲۰ اکتبــر   ۱۲ بازدیــد:  تاریــخ   ،۲۰۲۰ ســپتامبر   ۱ فارســی،  بــی ســی  بــی 

in/۳۰Z۹۸v۵.

https://bbc.in/3jRYbTF
https://bit.ly/3djtoMR
https://bit.ly/2FlKBJ3
https://bit.ly/2Iew7f6
https://bit.ly/2Ip7NHL
https://bit.ly/2Ip7NHL
https://bit.ly/2Ip7NHL
https://bit.ly/3djtoMR
https://bbc.in/33Oh2Jt
https://bit.ly/3lEWXvA
https://bit.ly/3jQRwZZ
https://bit.ly/3jQRwZZ
https://bit.ly/3jQRwZZ
https://bit.ly/33UFxVL
https://bit.ly/310dsKK
https://bit.ly/3nGHuN9
https://bit.ly/3nGHuN9
https://bit.ly/3nGHuN9
https://bit.ly/36XtoB8
https://bit.ly/2In0yzV
https://bit.ly/2In0yzV
https://bit.ly/2In0yzV
https://bbc.in/33Oh2Jt؛
https://bbc.in/33Oh2Jt؛
https://bbc.in/33OIkzn
https://bit.ly/3djtoMR
https://bbc.in/30Z98v5
https://bbc.in/30Z98v5
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