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 معاونت بررسی های اقتصادی

 

 1398یبهشت دتا ار 1397تومانی از فروردین  4200کنندگان ارز دریافت
 

  13در قالب  انیتوم 4200ارز حقیقی و حقوقی  شخص 9090، 1398اردیبهشت  11تا  1397فروردین  1طی بازه زمانی 

 (1)جدول  اند.دریافت کرده نوع ارز مختلف

  (1)جدول ت. میلیارد دالر بوده اس 30ارزش دالری مجموع ارزهای دریافت شده طی بازه زمانی مذکور، حدود 

  ،دهد مارها نشان میآچنانچه تمامی ارزهای دریافت شده طی بازه زمانی مذکور، بر اساس ارزش دالری محاسبه گردد

 4200یمی از مجموع ارزنمیلیارد دالر بوده که بیش از  15بیشترین ارز دریافتی مربوط به یورو به ارزش دالری حدود 

پرداخت  مدیران ازیخودروس شرکتباالترین سهم از این مبلغ به دهد. تشکیل میتومانی دریافت شده طی این دوره را 

 (1)جدول شده است. 

 خود اختصاص داده است.  میلیارد دالر( را به 6.5ترین ارزش دالری ارزهای دریافتی )حدود ، یوان چین بیشپس از یورو

 شده رداختپ خودروسازی هایشرکت به مبلغ این از توجهی قابل نسبتآً بخشدهد آمارهای بانک مرکزی نشان می

 (1)جدول  .است

  وسسه خیریه پرداخت میلیون دالر بوده که تمامی آن به یک م 7حدود دالر  قالبتومانی اعطا شده در  4200ارزهای

 (1)جدول شده است. 

 45  دفتررصد از آن توسط د 66تومانی پرداخت شده در قالب دینار عراق بوده که  4200میلیون دالر از مجموع ارزهای 

 (1)جدول  .مقام معظم رهبری دریافت شده است

 20  دریافت ،  1398بهشت اردی 11تا  1397فروردین  1زمانی تومانی را طی بازه  4200شرکتی که بیشترین میزان ارز

 نشان داده شده است.  2اند، در جدول کرده

 25.4 های شرکت شرکت پرداخت شده است که 20کور، به های پرداخت شده طی مدت مذدرصد از ارزش دالری ارز

 «صبا تجارت آوا»و  «مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران»، «کرمانشاه ماهیدشت نباتی روغن و صنعت و کشت مجتمع»

 اند. بیشترین سهم را داشتهدرصد  ،درصد ، درصد با سهم به ترتیب 
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 1398 اردیبهشت تا 1397 فروردین از تومانی 4200 ارز کنندگانوضعیت دریافتای از خالصه -1جدول 

 دریافتیارز 
ارزش

)براساس نوع ارز دریافتی(   
 ارزش

 (دالر)براساس  
تعداد اشخاص حقیقی 

کنندهو حقوقی دریافت  
مالحظات

 یورو
 حقیقی و  نفر شخص

حقوقی

 کت یشترین میزان یورو دریافتی طی این مدت را شرب
درصد  1.6خودروسازی مدیران دریافت کرده است )

از کل این مبلغ(. 
    ا به ردرصد از این مبلغ  1.3شرکت بهستان دارو نیز

 خود اختصاص داده است. 

 یوان چین
  نفر شخص حقیقی و

حقوقی

 سهم بیشترین کشاورزی حمایتی خدمات شرکت 
 .است داده اختصاص خود به را مبلغ این از( 1.8%)
  درصد از این مبلغ را شرکت پارس خودرو 1.5حدود 

دریافت کرده است. 
  به غمبل این از توجهی قابل نسبتآً بخش کلی، طور به 

  .است شده پرداخت خودرو بخش

شخص حقیقی و حقوقی  روپیه هند
  سبز درصد این مبلغ به شرکت طبیعت  10حدود

درصد آن به شرکت شرکت آریا  9میهن و حدود 
 تجارت سده پرداخت شده است.

 لیر جدید ترکیه
  نفر شخص حقیقی و

حقوقی

  ًیر درصد مبلغ کل ل 15شرکت آواتجارت صبا تقریبا
را دریافت کرده است. 

  کیه یی تردرصد از این مبلغ به شرکت هواپیما 4حدود
 پرداخت شده است. 

روبل جدید 

 روسیه
 نفر شخص حقوقی

  درصد( توسط شرکت  7باالترین مقدار )بیش از
 تولیدی و توزیع محصوالت کشاورزی فواکه دریافت

 شده است. 

حقیقی و حقوقی  شخص 1194 وون کره جنوبی
  بیشترین مبلغ از این میزان وون کره جنوبی به

از  شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا )با سهم بیش
 درصدی( اختصاص داشته است.  10

 ین ژاپن
  نفر شخص حقیقی و

حقوقی

  درصد این مبلغ به شرکت های بهمن  25بیش از
بهمن موتور پرداخت شده است!دیزل و 

  ردهشرکت دریافت ک 14بیش از نیمی از این مبلغ را
 اند.

شخص حقوقی فرانک سوئیس
  درصد این مبلغ به شرکت فجر اعتبار  73حدود

 پرداخت شده است. 

شخص حقوقی  ریال عمان 
  درصد این مبلغ به شرکت الین شیمی  35بیش از

پرداخت شده است. 

نفر شخص حقوقی  دینار عراق 
 66  درصد این مبلغ توسط دفتر مقام معظم رهبری

.دریافت شده است

نفر شخص حقوقی  درهم امارات 
  ین فیوچر بانک بحردرصد این مبلغ توسط  32بیش از

.دریافت شده است

نفر شخص حقوقی  دالر امریکا
  کل این مبلغ را خیریه تعلیماتی و تحقیقاتی علمی و

  1 ب امیر المومنین دریافت کرده استدینی مکت

شخص حقوقی  کرون دانمارک
  کل این مبلغ را شرکت مادر تخصصی دارویی و

تجهیزات پزشکی کشور دریافت کرده است. 

 29,728,183,579 مجموع ارزش دالری

                                                   
جاری نداشته و مبالغ ذکر شده در  دریافت ارز به منظور واردات در سال ، موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین اقدامی برای23/02/1398مورخ  طبق اطالعیه بانک مرکزی  1

 .بوده است 1386تا  1385سال های  محل حساب ذخیره ارزی طی این بانک صرفاً برای خرید ارز بابت تسویه بخشی از تسهیالت دریافتی این موسسه از لیست انتشار یافته

 ا.ا.ج مرکزی بانک: هاداده منبع
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 

 1398تا اردیبهشت  1397فروردین  1تومانی را طی بازه زمانی  4200 که بیشترین میزان ارز شرکت 20 -2جدول 

  اند( را دریافت کردهیدالر اساس ارزشبر)

 ارزش دالری شناسه ملی نام متقاضی

سهم از 

مجموع ارز 

 دریافت شده  

  شرکت مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه

  مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت 

  شرکت آوا تجارت صبا

  شرکت طبیعت سبز میهن

  شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور

  شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن

  شرکت کرمانشاه دانه

  شرکت کلهر دانه جنوب

  شرکت فجر اعتبار

  بهستان دارو

  شرکت آریا تجارت سده

  شرکت کوبل دارو

  شرکت صنعت غذایی کورش

  شرکت خودروسازی مدیران

  شرکت توسعه کشت و صنعت اکسون

  شرکت صبا پیشرو کاال

  شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام

  شرکت کرمان موتور

  ایرانی تولید اتومبیل سایپا

  شرکت غالت میهن

 ها: بانک مرکزی ج.ا.امنبع داده


