
 

 

                       

بازار متشکل ارزی چیست؟ بستری برای کوتاه کردن 
 ها و دالالندست واسطه

ی کشور ما بوده است. چرا که دالالن و نشده نرخ ارز همیشه یکی از معضالت حل

های این بازار به نفع خود بهره ببرند و اند تا از نوسانها همیشه به دنبال آن بودهواسطه

اندازی زند. به همین خاطر است که مسئوالن با راههمین امر تالطم بازار ارزی را رقم می

ای اند تا این نرخ را در محدودهلفی همچون نیما و سنا به دنبال آن بودههای مختسامانه

اندازی بازار متشکل مشخص هدایت کنند و از ایجاد بازار سیاه جلوگیری کنند. هدف از راه

رسانی شفاف در آن حرف اول را ارز ایران، تشکیل بازاری متمرکز بوده است که اطالع

در این مقاله ضمن توضیح اینکه بازار متشکل ارزی چیست، ثبت نام  اخبار بورس .زندمی

 .کنددر سامانه بازار متشکل ارزی و تعیین نرخ ارز در این بازار را نیز بررسی می
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 بازار متشکل ارزی چیست؟
تواند با توافق رود که میترین مسائل در بازارهای مالی به شمار مییکی از مهم قیمت کشف

دیگر تبادل ها با یکطرفین معامله انجام شود. تا پیش از تشکیل بازار متشکل ارزی هم صرافی
پرداختند. اما مسئله اینجا بود که این اطالعات تنها کردند و به خرید و فروش ارز میاطالعات می

توانستند از این مسئله مطلع شوند. ها نمیشد و سایر صرافطرفین معامله رد و بدل می میان
شد. چرا که به ایجاد معامالت رسانی آفتی است که باید برطرف میاین عدم شفافیت و اطالع

 .زددالالنه و سوداگرانه دامن می
توان گفت داد. پس به شکل خالصه میبازار به شکل غیرمتمرکز به کار خود ادامه می آن زماندر 

کند که صرافان همیشه از آن طریق مبادالت خود را یبازار متشکل ارزی همان مسیری را دنبال م
توانند به شکلی متمرکز این کار را دادند؛ با این تفاوت که اکنون در حضور این بازار، میانجام می

 .انجام دهند
ست. پس خبر خوش آن است که تقاضا و عرضه ترین عنصر در یک بازار مشکل،مهم

گران قیمت در این بازار تنها مجاز به در این بازار خبری نیست. تنظیم دستوری گذاریقیمت از
های غیرمتعارف جلوگیری ای مشخص هستند که همین امر از ایجاد نوسانتغییرات قیمت در بازه

ها در بازارهای آزاد معضلی کند. وجود دالالن و واسطههای بیش از اندازه را کنترل میو تالطم
کند که عرضه و تقاضای ارز بدون ر متشکل ارزی این امکان را فراهم میهمیشگی است و بازا

ها انجام شود. این بازار در واقع یک بازار تهاتری بین بدهکار و بستانکار است. حضور این واسه
 .شودشده انجام میهای تعیینمعامالت در این بازار، در ساعاتی مشخص و در محدوده

 :اند ازمعامالت ارز ایران عبارت سهامداران شرکت مدیریت بازار متشکل

 های دولتیشورای هماهنگی بانک 
 های خصوصیکانون بانک 
 کانون صرافان ایران 
 رانیبورس ااشرکت فر 
 شرکت ملی انفورماتیک 

 بررسی سازوکار بازار متشکل ارزی
است و  فردایی بازار متشکل ارز ایران یک بازار نقدی شبیه بورس اوراق بهادار است. این بازار نه

دهد. مثل بازار بورس، مبادالت عمده ؛ بلکه به صورت اسپات و آنی کار خود را انجام میحواله نه
ی است که شود. در این بازار نقش صراف مشابه نقشارزی در ساعات خاصی در این بازار انجام می
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ی مهم این است که این بازار قرار نیست نرخ ارز را کاهش کند. نکتهکارگزار در بازار بورس ایفا می
 .دهد. بلکه به دنبال کاهش اختالفات نرخ ارز است و توجه به این مسئله بسیار مهم است

دهند. در گذشته می کنند و مبادالت ارزی را انجامها در این بازار با هم فعالیت میصرافان و بانک
دانستند دادند و میها به صورت تلفنی و بدون اطالع از یکدیگر مبادالت خود را انجام میصراف

کننده هستند و حجم باالیی ارز در اختیار دارند. اما در بازار متشکل ارزی چه کسانی در بازار عرضه
یش کارایی باز خواهد شد که شود. این امر موجب افزااین اطالعات به صورت شفاف منتشر می

شود تفاوت میان نرخ خرید و فروش خود عاملی است مثبت و مهم. افزایش اطالعات موجب می
کم شود. این امر موجب کاهش تقاضای سوداگرانه و سالمت بستر معامالت ارزی خواهد شد. در 

 .نتیجه شاهد تعادل میان عرضه و تقاضا و ثبات خواهیم بود

های خصوصی، شرکت های دولتی، کانون صرافان ایران، بانکاین بازار بانکبازیگران عمده 
فرابورس و شرکت ملی انفورماتیک هستند. این عوامل حتما باید دو حساب ریالی و ارزی داشته 

ها ارز موردنظرشان را خریداری باشند که در بازار متشکل ارزی ثبت شده باشد. زمانی که صرافی
شود. اهمیت این امر در آن است که اداره نظارت ت در سامانه سنا ثبت میکنند، این عملیامی

ها را ردیابی کند تا هر گونه تخلف را در ی خرید ارز از سوی صرافیتواند پروسهبانک مرکزی می
توانند معامله کنند و باید مطابق گذشته برای این مسیر شناسایی کند. در این بازار افراد عادی نمی

 یازهای ارزی خود به صرافی مراجعه کنند. این بازار صرفا محلی برای انجام معامالت عمدهتامین ن
 .است

 شرایط و ضوابط فعالیت کارگزاران
ها برای فعالیت در بازار متشکل ارز ایران، باید قوانین و مقررات این بستر را رعایت کنند. از صرافی

توانند ها نمیاست. صرافی های بازم پوزیشنترین قوانین این بازار، توجه به حججمله مهم
توانند بیش از مدتی معین ها را نمیهایی بیش از مقدار مشخص باز کنند و این موقعیتپوزیشن

هزار یورو پوزیشن باز  ۵۰۰توانند بیشتر از ها در هر لحظه مجموعا نمیباز نگه دارند. در واقع آن
ده باید ظرف مدت سه روز کاری یا در قالب مصارف خاص چنین ارز خریداری شداشته باشند. هم

مشخص فروخته شود و یا در بازار متشکل ارزی عرضه شود. در صورتی که سفارش خرید یا 
 .شودفروشی باز بماند، به صورت خودکار در پایان جلسه معامالتی بسته می

 

. ٪۵برابر است با  ۱۴۰۰ماه دی ۱۵چنین دامنه نوسان در آخرین اصالحیه دستورالعمل در تاریخ هم
البته در شرایط خاص امکان تغییر این دامنه از جانب مدیریت بازار وجود دارد. در این بازار هم 

 .دارد عهده به را ارز رسمی نرخ  تعیین وظیفه ارزری متشکل بازار
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ر خریدار چنین کارگزامثل بازار بورس، حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی ارز اهمیت دارد. هم
باالتر از قیمت پایانی که در مرحله  ٪۱اجازه دارد ارز خریداری شده از بازار متشکل را حداکثر 

 .فروشی به فروش برساندشود، در بازار خردهای مشخص میدقیقه ۱۵های معامالت پیوسته در بازه

و مقررات را نیز  کنند، باید این قوانینهایی که در این بازار فعالیت میمشخص است که صرافی
  .بپذیرند و بر آن اساس معامله کنند

 نحوه تعیین نرخ ارز در بازار متشکل ارزی
 :شودی زیر انجام میمعامالت در بازار متشکل ارز ایران طی سه مرحله

 توانند معامالت شود که در آن کارگزاران میاین مرحله قبل از آغاز بازار انجام می :گشایش پیش
 .شودای انجام نمیخود را ثبت، ویرایش و یا حذف کنند. در این مرحله هیچ معامله

 اند، در این مرحله گشایش ثبت شدههای موجود در سامانه که در مرحله پیشسفارش :گشایش
 .شوندپردازش می

 شوند و مبادالت صورت ها بر اساس مکانیزم حراج انجام میسرانجام سفارش :پیوسته حراج
 .پذیرندمی

توانید نگاهی به برای اینکه بهتر متوجه شوید سازوکار و مکانیزم بازار متشکل ارزی چیست، می
 .فایل زیر بیندازید و توضیحات الزم را مطالعه کنید

 ایران ارز متشکل بازار در معامالت انجام نحوه دستورالعمل دانلود

کنند و اگر سفارشی با درخواست های خود را ثبت میدر این بازار، خریداران و فروشندگان سفارش
گران با توجه به اینکه سفارش پیشنهادهای معاملهامله صورت خواهد گرفت. ها مچ شود، معآن

های فروش از کمترین قیمت به بیشترین قیمت سفارششوند. خرید است یا فروش مرتب می
شوند. سپس های خرید از بیشترین قیمت به کمترین قیمت چیده میشوند و سفارشمرتب می

 .شوند و کشف قیمت در ابتدای روز انجام خواهد شدط با هم تطبیق داده میهای مرتبسفارش

 

 

 

 روزهای به و شودمی انجام معامالتی جلسه ساعت پایان در معامالت تسویه که آنجا از
 .است متفاوت نیما سامانه با بازار این شود،نمی موکول بعدی
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 اهداف بازار متشکل ارزی
توان ین اهداف تشکیل بازار متشکل ارزی چیست. در این باره میترایم که مهمتاکنون متوجه شده

 :به موارد زیر اشاره کرد

 کاهش نوسان قیمت و کمک به ثبات نرخ ارز 
 سازی نرخ ارزتالش برای یکسان 
  کشف نرخ 
 ها و دالالنحذف واسطه 
 برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا 
 افزایش شفافیت اطالعاتی و کارایی 
 اعتمادسازی 
 تبدیل شدن به بستری مرجع 
 توسعه بازار نقدی ارز 
 تشکیل بستری امن برای تسویه وجوه معامالت ارزی 
 ساماندهی بازیگران عمده ارزی 

اصلی در صورت لزوم نقش بازارگردان  باالست. چرا که بازیگران نقدشوندگی چنین در این بازارهم
شود ارز دهند. این بازار موجب میکنند و برای تعادل بازار اقدامات الزم را انجام میرا ایفا می

 .حاصل از صادرات مجددا به داخل کشور برگردد
 
 

 ه برخط بازار متشکل ارزآموزش خرید ارز از سامان
آید که پس تکلیف خریداران حقیقی که جایی در بازار متشکل ارزی حاال سوالی این جا پیش می

توانند از سامانه ندارند چیست. به منظور دسترسی آسان به تامین ارز این افراد، متقاضیان می
 my.ice.ir ه باید به آدرسبرخط بازار متشکل ارزی استفاده کنند. برای خرید ارز از این سامان

 ارز خرید مراجعه کنید. به این امر توجه کنید که این سامانه در حال حاضر صرفا برای
 .طراحی شده است مسافرتی

برای ثبت نام در این سامانه ابتدا با ورود به سایت، کد ملی و شماره همراه خود را وارد کنید. 
توانید مشخصات خود را در شود. پس از آن میتان ارسال میسپس کد تاییدی به شماره همراه

 .دانست نیما سامانه برای جایگزینی تواننمی و نباید را متشکل بازار
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 چنین برایتان را در سامانه بارگذاری کنید. همسایت وارد کنید و عکس پشت و روی کارت ملی
 .تکمیل احراز هویت باید ویدیویی ارسال کنید

ای سفر رسد. باید مشخص کنید که از طریق چه شیوهبا تایید اطالعات، نوبه به درخواست ارز می
تواند هوایی، ریلی، زمینی یا دریایی باشد. در این مرحله سامانه برخط متشکل ارزی کنید که میمی

ی خود را کند. سپس عکس ویزا و بلیط و گذرنامهه سنا میخود اقدام به استعالم گرفتن از سامان
های نزدیک به خود را مشاهده و یکی را توانید فهرستی از صرافیکنید. در این مرحله میارسال می

 .انتخاب کنید

ها تایید تان بررسی و صحت آنکار شما به پایان رسیده است. حاال باید منتظر باشید تا مدارک
رسد. صرافی این درخواست را تایید کند، این امر از طریق پیامک به اطالع شما می شود. زمانی که
توانید از زمان مراجعه به صرافی مطلع شوید. با در دست داشتن کارت ملی در زمان در پیامک می

 .توانید ارز موردنظرتان را دریافت کنیدمقرر، می

 نیما در کنار بازار متشکل ارزی
دهد و به کار خود ادامه می نیما سامانه برطرف کرد که بازار متشکل ارزی در کنار باید این شبهه را

این دو تداخلی با هم ندارند. سامانه نیما مربوط به خرید و فروش ارز است که در قالب حواله 
 .ی اسکناس ارز مربوط است و با آن سروکار داردبازار متشکل ارزی، به مبادلهشود ولی انجام می

 
 
 

 منتقدان بازار متشکل ارزی چه کسانی هستند؟
آغاز به کار این سیستم به گوش  هایی در مورددر همان روزهای ابتدایی که حرف و حدیث

کردند. مخالفان معتقد بودند که این بازار مکانیزمی را برخی با طرح آن مخالفت می رسید،می
که از دسته از افراد  کند. در سمت مقابل آنکند که راه را برای مداخله بانک مرکزی باز میایجاد می

تواند به متشکل دانستند که میبازار نامتمرکز و نامتشکل ارزی گالیه دارند، این بازار را امکانی می
 .و متمرکز شدن بازار کمک کند

ی سومی هم وجود داشت که معتقد بودند این بازار چندان اثری روی قیمت ارز هرچند دسته
مند کردن مبادالت زار متشکل ارزی چارچوبنخواهد گذاشت. دلیل این افراد آن است که رسالت با

شود تعادلی پویا در بازار است و قرار نیست نرخ ارز را کاهش دهد. بلکه شفافیت موجب می

 عمل وارد هابانک حالت این در باشد، تقاضا از بیش ارزی متشکل بازار در عرضه اگر
 .شوندمی ظاهر خریدار نقش در و شوندمی
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گران و ضرر دالالن خواهد بود. هرچند باید گفت همین مسئله هم ایجاد شود که به نفع معامله
 .تواند به نوعی در کاهش نرخ ارز اثرگذار باشدمی

 ل روسیه در بازار متشکل ارز ایرانروب
و همزمان با سفر والدیمیر  ۱۴۰۱تیرماه  ۲۸بعد از ارزهای رایجی چون یورو و درهم و دالر، در روز 

قابل معامله شد. از این پس متقاضیان  ارزی متشکل بازار در روسیه روبل پوتین به ایران بود که
لایر را نیز در این بازار دادوستد کنند. این اتفاق برای کاهش -توانند نماد معامالتی روبلمی

ی ارزهای جهانی نظیر دالر و یوروست و قرار است به مرور ارزهای دیگری نیز به جمع سلطه
 .در این بازار اضافه شوند ارزهای ارائه شده

 جمع بندی
داند که از طریق چه منبعی ها به حجم زیادی ارز نیاز داشته باشد، معموال میوقتی یکی از صرافی

ها این امکان را تواند این نیاز را برطرف کند. بازار متشکل ارزی بستری است که به صرافیمی
یی کنند و معامالت خود را به شکل شفاف انجام ی ارزی را شناسادهد که بتوانند منابع عمدهمی

و تالطم این بازار نیز کاهش پیدا  شود نوسانات قیمت ارز کمتر شودای که باعث میدهند. مسئله
ی این اطالعات هستند و کامال در جریان وقایع کند. چرا که تمام صرافان مجاز قادر به مشاهده

ها هم مشابه نقش کارگزاران س است و نقش صرافیگیرند. این بازار چیزی شبیه بورقرار می
چنان باید به کنند و متقاضیان خرد همبورسی است. در این بازار تنها مشتریان عمده فعالیت می

 .ها مراجعه کنندصرافی
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 سواالت متداول با پاسخ های کوتاه
 ؟چیست ارزی متشکل بازار

شود. یعنی به صورت رضه و تقاضا انجام میبستری برای معامالت آنی و اسپات ارز که بر اساس ع
 .گیردفردایی یا حواله نیست و در همان لحظه معامله صورت می

 ؟است بوده چه ایران ارز متشکل بازار ایجاد از هدف

ها را ایجاد ها و دالالن آنهای باالیی که واسطهکشف قیمت واقعی ارز و جلوگیری از نوسان
 .کنندمی

 ؟چیست ارزی متشکل بازار مزایای

ها، شفافیت و کارایی بیشتر، اعتباربخشی به سازی نرخ ارز، جلوگیری از فعالیت واسطهیکسان
 .ی ارزی، اعتمادسازی و سهولت در تامین منابع ارزیبازیگران عمده

 ؟شودمی تعیین چگونه ارزی متشکل بازار در ارز نرخ 

کنند و نرخ ارز بر اساس عرضه و ر ثبت میهای خود را در این بازاخریداران و فروشندگان سفارش
 .شودتقاضا مشخص می

 ؟نیماست سامانه جایگزین ارزی متشکل بازار آیا

ها آنی و نقدی است. خیر. معامالت نیما به صورت حواله است اما در بازار متشکل ارزی پرداخت
 .کنند و منافاتی با هم ندارنداین دو سامانه در کنار هم فعالیت می

 ؟شوند مندبهره متشکل بازار از توانندمی چطور خرد خریداران

توانند با مراجعه به سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران اقدام به دریافت ارز در حال حاضر تنها می
 .مسافرتی کنند
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