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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدی
ﺷﺎﭘﺮک در آذرﻣﺎه  ۹۷ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻫﺰار و ۸۵۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎارزش دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۱۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺷﺒﮑﻪ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺮدازشﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﺑﺎن ﻣﺎه
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ۳.۳۸درﺻﺪی و  ۶۰۶ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ارزش
ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  ۹.۶۳درﺻﺪی و اﻓﺖ ﺑﯿﺶ از  ۲۱۳ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
رﯾﺎﻟﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،اﯾﻦ آﻣﺎر
ارزی رﺋﯿﺲﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻘﻒ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ
ﺑﺎﮐﺎرت ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﮐﺎرتﺧﻮانﻫﺎ و درﮔﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﻃﻮل ﯾﮏ
ﺷﺒﺎﻧﻪروز اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺷﺎﭘﺮﮐﯽ در آذرﻣﺎه ﻧﺸﺎن داده،

ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐﻪ ﺑﺎوﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ در ﺣﺪود ۴
ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻏﯿﺮ آﺑﺎن ﻣﺎه روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی
ﺷﺎﭘﺮﮐﯽ در آذرﻣﺎه ﺑﺎ اﻓﺖ ﺑﻪ ارزش
درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﺑﺎن ﻣﺎه ﻫﻤﺮاه

درﺻﺪی در ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ ﮐﻪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی
 ۲۱۳ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺎ ۹
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺎﻫﺶ  ۶۱۶ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎﻟﯽ ارزش ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺷﺎﭘﺮﮐﯽ در آﺑﺎن و
آذرﻣﺎه
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺒﻠﻐﯽ در ارزش ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺷﺎﭘﺮﮐﯽ در
آذرﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺑﯿﺶ از  ۱۵درﺻﺪی ﺑﺎارزش  ۴۰۳ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺷﺎﭘﺮﮐﯽ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﻬﺮﻣﺎه رخداده ﮐﻪ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﻧﯿﺰ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ
ﮐﺎرتﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.
از اﯾﻦ رو ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ دو ﺳﯿﺎﺳﯿﺖ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در آﺑﺎن و
ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  ۶۱۶ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در ارزش ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎی
آذرﻣﺎه
ﺷﺎﭘﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻫﻤﺘﯽ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﮑﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را در دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺖ آراﻣﺶ ﺑﻪ ﺑﺎزار ارز ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﭘﻮلﺷﻮﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮوش در ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﻠﯽ را در ﺣﻮزه اﺑﺰارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻋﻤﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار ارز ﺑﺎ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮوش
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ و ﮐﺎﻫﺶ در ﺣﺪود  ۵۰درﺻﺪ ﻧﺮخ دﻻر ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ
در راﺳﺘﺎی اﺻﻼﺣﺎت در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ
در  ۱۰آﺑﺎن ﻣﺎه ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﻫﺎی آن ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎ
ﻫﺮ ﮐﺎرتﺑﺎﻧﮑﯽ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ،اﻟﺰام
ارﺳﺎل ﮐﺪ ﻣﻠﯽ دارﻧﺪه ﮐﺎرت در ﺗﻤﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﮐﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﺳﺦ
و اﻟـﺰام ﺑـﻪ درج »ﺑـﺎﺑﺖ« در ﺗﻤـﺎم دﺳـﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖﻫـﺎی ارﺳـﺎﻟﯽ در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﺗﻨﺎ و ﭘﺎﯾﺎ اﺳﺖ ،اﺑﻼغ ﺷﺪ.
اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﮐﺎرﺗﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ
رﺋﯿﺲﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در اﻗﺪاﻣﯽ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دﺳﺖ ﺳﻮد
ﺟﻮﯾﺎن در دﺧﺎﻟﺖ در ﺑﺎزار ارز و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﻮلﺷﻮﯾﯽ از

اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻘﻒ ﺧﺮﯾﺪ در ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﮐﺎرﺗﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ
در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن را از  ۱۷آذرﻣﺎه
اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ  ۲۱۳ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎﻟﯽ رﻗﻢ
ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺷﺎﭘﺮﮐﯽ در آذرﻣﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻼغ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﮏﻫﺎی ﺗﻀﻤﯿﻦﺷﺪه
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در  ۱۱آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺑﻼغ ﮐﺮد ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﺻﺪور و اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﮏﻫﺎی
ﺗﻀﻤﯿﻦﺷﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭼﮏﻫﺎی
ﺗﻀﻤﯿﻦﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در وﺟﻪ ذﯾﻨﻔﻊ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد و درج ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﯾﻨﻔﻊ
ﺑﺮ روی ﺑﺮگ ﭼﮏ اﻟﺰامآور ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻫﺪف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،ﺛﺒﺎت ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزهﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ،ارزی
و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺣﺬف زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ارﺗﮑﺎب
ﺟﺮاﺋﻢ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ،اﻋﻤﺎلﺷﺪه اﺳﺖ.
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