ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ر واﺑ ﻂ ﻋ ﻤ ﻮ ﻣ ﻲ و ﺑ ﻴ ﻦ اﻟ ﻤﻠ ﻞ
 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۸۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮﮔﺰاری ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
 رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺣـﺞ و ز ﯾـﺎرت ﮔﻔﺖ :ﭼﻨـﺪ روز ﭘﯿﺶ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ از ﺳـﻮی ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺣﺮمﻫـﺎی ﻣﮑﻪ و ﻣـﺪﯾﻨﻪ اﻋﻼـم ﺷـﺪ ﮐﻪ دارای ﯾﮏ
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻮد و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺣﺞ اﺳﺖ.
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی  ۷۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﻓﺘﺘﺎح ﯾﮏ ﺑﺎﻧﺪ ﻗﻄﻌﻪ دوم آزادراه ﺷﻤﺎل ﺗﺎ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
 ﻧـﻮﺑﺨﺖ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﺳـﺎﺧﺖ اﯾـﻦ ﻗﻄﻌـﻪ  ۳۰۰۰ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﯽ ﻧﯿـﺎز دارد ،ﮔﻔـﺖ ۹۰۰ :ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن آن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ۲۱۰۰
اﺳﺐ ﺑﺨﺎر  ۷۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺧﻮدروﻫﺎی دﭘﻮ ﺷﺪه در ﮔﻤﺮک  ۳ﻣﺎه ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ
 ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾـﺪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺧﻮدروﻫﺎی دﭘﻮ ﺷﺪه و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ﮐﺎﻻﯾﯽ در ﮔﻤﺮﮐﺎت را
اﺑﻼغ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﮕﻮ  ۷۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان اﻋﻼم ﺷﺪ
 ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣـﺎﻧﯽ در ﺣـﻮزه اﺟـﺎزه ،دوﻟﺖ ﺑﻪ وزارت راه ،ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی و وزارت اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﺴـﻮوﻟﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺑﺴـﺘﻪ را ﺳـﭙﺮد ﺗـﺎ ﻓﻮرا
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ.
اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻼﯾﻦ  ۵۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﺮوﻧﺎ /ﮐﺪام ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮدهﺗﺮ اﺳﺖ؟


آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ  ۶۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد
 آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻫـﺎی ﺣﻮزه ﺧﻮدرو ،از ﻗﯿﻤﺖ و ﺧﺒﺮﻫـﺎی ﺛﺒﺖ ﻧـﺎم ﺗـﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و وﯾـﺪﺋﻮ ﻫﺎی آن را ﺑﺎ
ﻫﻢ در آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۵۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﻮﺿﯿﺢ درﺑﺎره ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 ﻣــﺪﯾﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧــﺪﻫﯽ ﻣﺤــﺪوده و ﻃﺮحﻫـﺎی ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﭘـﺎﯾﺘﺨﺖ از اداﻣـﻪ اﻋﺘﺒـﺎر ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿـﮏ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎران ﺗـﺎ زﻣـﺎن ﺗﺨﺼــﯿﺺ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱

ﺳ ﻬ ﻤ ﯿ ﻪ ﺳ ﺎ ل ﺟ ﺎ ر ی ﺧ ﺒ ﺮ دا د .
اﻟﻒ  ۶۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

زاﺋﺮان اﯾﺮاﻧﯽ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﻣﺸﺮف ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ
 ﺳـﻔﺮ ﺑﻪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷـﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳـﻌﻮدیﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮدم اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر اﻣﮑﺎن ادای ﻓﺮ ﯾﻀﻪ ﺣﺞ را دارﻧﺪ.
ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  ۵۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﭙﺮدهای ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از  ٢٥٦ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﭙﺮدهای ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از  ٢٥٦ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ
اﻧﺘﺨﺎب  ۵۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۵ﺗﺎ  ۲۶درﺻﺪی ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ | ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب
 ﺑـﺎ ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻫﯿـﺎت وز ﯾﺮان ،ﺣﻘـﻮق اﻣﺴـﺎل ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﺴـﺘﻤﺮی و ﺳـﺎﯾﺮ اﻓﺮادی ﮐـﻪ ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣـﻖ ﺑﯿﻤﻪ
ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۲۶درﺻﺪ و ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺳـﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۱۵درﺻﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮی آﻧﺎن در ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻨﺪ
ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺒﻠﻎ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۶۶۰ﻫﺰار و  ۱۴۰ر ﯾﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲

ﭘﯿﺸﺨﻮان روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۵

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۶

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۷

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۹

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۰

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۱

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۲

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۵

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی

ﻣﻨﺒ ﻊ

دﯾ ﮕ ﺮ
ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

ﭘﻮ ل ﻧﯿﻮز

۲۷

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی

د ﯾ ﻮا ن ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

۲۷

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی ارزی

ﻋ ﺼ ﺮ ﻣﺎﻟ ﯽ

۲۷

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی ارزی

ا ﺧ ﺒﺎ ر ﭘ ﻮ ل

۲۷

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی

ﭘ ﻮﻟ ﯽ ﻣﺎﻟ ﯽ

۲۷

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی ارزی

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮدم

۲۷

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

۲۷

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی

ﻋ ﺼ ﺮ ا ﻋ ﺘ ﺒﺎ ر

۲۷

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی

ﻓ ﮑ ﺮ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ی

۲۷

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی

ﺑﺎﻧ ﮏ و ﺻ ﻨ ﻌ ﺖ

۲۷

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی

ا ﯾ ﺒ ﻨﺎ

۲۷

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی

ا ﯾ ﺴ ﺘﺎﻧ ﯿ ﻮ ز

۲۷

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی ارزی اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ

۲۷

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی  ::ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی و
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻮآوران

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

۲۷

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی

ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز

۲۷

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی

ﺻ ﺪا ی ﭘ ﻮ ل

۲۷

ﺑﺎﻧ ﮑ ﺪا ر ی ا ﯾ ﺪ ه آ ل

۲۷

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی  -ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺒﺮ)ﺟﺎﻣﻊ
ﻧﯿﻮ ز(

ﺟﺎ ﻣ ﻊ ﻧ ﯿ ﻮ ز

۲۷

ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی
ارز ی

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

۲۷

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

۲۷

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی ارزی

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۶

ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی ارزی  -ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی
ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ﻣﻠ ﺖ

ﻣﻨﺒ ﻊ

دﯾ ﮕ ﺮ
ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ﻣﻠ ﺖ

۲۷

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی  -ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧﮑﺪاری
اﻟ ﮑ ﺘ ﺮ وﻧ ﯿ ﮏ

ﭘﺎ ﯾ ﮕﺎ ه ﺧ ﺒ ﺮ ی ﺑﺎﻧ ﮑ ﺪا ر ی
اﻟ ﮑ ﺘ ﺮ وﻧ ﯿ ﮏ

۲۷

ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس
ﻫﺎ ی ا ر ز ی

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

۲۷

ﺑ ﯿ ﻨﺎ

۲۷

ﻧ ﻘ ﺪﯾﻨ ﻪ

۲۷

ﻓ ﺼ ﻞ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

۲۷

ﺷ ﻤﺎ ﻧ ﯿ ﻮ ز

۲۷

ﭘﺎ ﯾ ﮕﺎ ه ﺧ ﺒ ﺮ ی ﺑﺎﻧ ﮑ ﺪا ر ی
اﻟ ﮑ ﺘ ﺮ وﻧ ﯿ ﮏ

۱۹

ﻧ ﻘ ﺪﯾﻨ ﻪ

۱۸

ﻓ ﺼ ﻞ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

۱۷

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی
اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی
ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی
ارز ی
اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی
اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ  -ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی
ﺑﺎﻧ ﮑ ﺪا ر ی اﻟ ﮑ ﺘ ﺮ وﻧ ﯿ ﮏ
اﻋﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﯿﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ  ICCاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان اﻋﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﯿﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ  ICCاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۷

۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

۱۳:۵۶

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی
 ﭘﻮ ل ﻧﯿﻮز /

۰

۰

 ۲۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۵۶۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﻋ ﺼ ﺮ ﻣﺎﻟ ﯽ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ و ﯾﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ارزی از ﻣﺤﻞ اﺳﮑﻨﺎس در اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷـﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
 ۶۴۴۴۵ ﻣﻮرخ .۱۳۹۹
.۳ 

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺑﺎﻧـﮏ و ﺑﯿﻤﻪ ﭘﻮل ﻧﯿﻮز ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬـﺪاری اﺳـﮑﻨﺎس ارز ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل
آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ارزﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﻼم ﻣﺴﺘﻨﺪات دارد ،ﻟﺬا ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر آﻣﺎدﮔﯽ در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را دارد.
اداره ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻣﻘﺮرات ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اﺷــﺨﺎص ،ﺻــﺮﻓﺎ ً در ﺻـﻮرت داﺷــﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣـﺪارک ﺳـﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ

اﻋﺘﺒﺎری ،رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ و ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣـﺎه از ﺗﺎر ﯾــﺦ ﺻــﺪور دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از
اﻧﻘﻀـﺎی ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ،دارﻧـﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳـﻨﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﯾـﺎ ارز را ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ارزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ،در ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺮ ﯾـﺪ و ﻓﺮوش ارز؛ ﻓﻘﻂ در ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺻـﺮاﻓﯽ ﻫﺎ ﻣﺠﺎز اﺳـﺘﺪر اﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ،
ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺒـﺎدﻟﻪ در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره .۹۹
 ۶۴۴۴۵ﻣﻮرخ .۱۳۹۹
.۳
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۸

 ۱۱ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺰام ﺑﻪ درج ﻣﻨﺸـﺎء ارز و اﻋﻼـم ﻣﺴـﺘﻨﺪاﺗﮑﻤﯿﺘﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن ﻣﺤـﺘﺮم )داﺋﻤﯽ ﯾـﺎ ﮔــﺬری ﺑﺎﻧـﮏ( ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿـﺎی وار ﯾﺰ اﺳــﮑﻨﺎس ارزی ﺑﯿﺶ از ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل ﺳـﺎﯾﺮ
ارزﻫﺎ" ،ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ" را در ﻓﺮم وار ﯾﺰی اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ ﺑﺮای وار ﯾﺰ اﺳﮑﻨﺎس
ارز ﺑﯿﺶ از ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۴:۱۱

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی
 د ﯾ ﻮا ن ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د /

۰

۰

 ۲۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۵۶۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﻋ ﺼ ﺮ ﻣﺎﻟ ﯽ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ و ﯾﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ارزی از ﻣﺤﻞ اﺳﮑﻨﺎس در اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼـﻮص "ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاری" اﻋﻼـم ﮐﺮد .وب ﺳـﺎﯾﺖ دﯾـﻮان اﻗﺘﺼـﺎد  ,ﺑﺎﻧـﮏ  ,ﺑﯿﻤﻪ  ,اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﻼـن  ,ﺑـﻮرس ,
ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت

ﺑﻪ ﮔﺰارش دﯾﻮان اﻗﺘﺼـﺎد ،ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬـﺪاری اﺳـﮑﻨﺎس ارز ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ارزﻫـﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻻـﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳـﻘﻒ ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ اﻋﻼـم ﻣﺴـﺘﻨﺪات دارد ،ﻟـﺬا ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺮاﺳـﺮ
ﮐﺸﻮر آﻣﺎدﮔﯽ در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را دارد.
اداره ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻣﻘﺮرات ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اﺷــﺨﺎص ،ﺻــﺮﻓﺎ ً در ﺻـﻮرت داﺷــﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣـﺪارک ﺳـﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ

اﻋﺘﺒﺎری ،رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ و ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣـﺎه از ﺗﺎر ﯾــﺦ ﺻــﺪور دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از
اﻧﻘﻀـﺎی ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ،دارﻧـﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳـﻨﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﯾـﺎ ارز را ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ارزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ،در ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺮ ﯾـﺪ و ﻓﺮوش ارز؛ ﻓﻘـﻂ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ و ﺻــﺮاﻓﯽ ﻫـﺎ ﻣﺠـﺎز اﺳـﺖ در اﯾـﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ :ﻫﺮﮔـﻮﻧﻪ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺒـﺎدﻟﻪ در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره .۹۹
 ۶۴۴۴۵ﻣﻮرخ .۱۳۹۹
.۳
 ۱۱ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺰام ﺑﻪ درج ﻣﻨﺸـﺎء ارز و اﻋﻼـم ﻣﺴـﺘﻨﺪاﺗﮑﻤﯿﺘﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۹

ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﺤـﺘﺮم )داﺋﻤﯽ ﯾـﺎ ﮔـﺬری ﺑﺎﻧـﮏ( ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿـﺎی وار ﯾﺰ اﺳــﮑﻨﺎس ارزی ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل ﺳـﺎﯾﺮ
ارزﻫﺎ" ،ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ" را در ﻓﺮم وار ﯾﺰی اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ ﺑﺮای وار ﯾﺰ اﺳﮑﻨﺎس
ارز ﺑﯿﺶ از ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ

۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۵:۱۷

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی ارزی
 ﻋ ﺼ ﺮ ﻣﺎﻟ ﯽ /

۰

۰

 ۲۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۵۶۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﭘ ﻮﻟ ﯽ ﻣﺎﻟ ﯽ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ و ﯾﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ارزی از ﻣﺤﻞ اﺳﮑﻨﺎس در اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻋﺼـﺮ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬﺪاری اﺳـﮑﻨﺎس ارز ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن
ﺑﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻻـﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳـﻘﻒ ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ اﻋﻼم ﻣﺴـﺘﻨﺪات دارد ،ﻟـﺬا ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر آﻣﺎدﮔﯽ در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی ارزی ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را دارد.
اداره ﺳــﯿﺎﺳﺖﻫــﺎ و ﻣﻘﺮرات ارزی ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸــﻨﺎﻣﻪای ﺑـﻪ ﺑﺎﻧــﮏﻫـﺎی ﮐﺸـﻮر اﻋﻼـم ﮐﺮده اﺳـﺖ :ﺑﺮای ﻣﺒـﺎﻟﻎ
ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اﺷــﺨﺎص ،ﺻـﺮﻓﺎ ً در ﺻـﻮرت داﺷـﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣـﺪارک ﺳـﻨﺪ

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری ،رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ و ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣـﺎه از ﺗﺎر ﯾــﺦ ﺻــﺪور دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از
اﻧﻘﻀـﺎی ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ،دارﻧـﺪﮔﺎن اﯾـﻦ ﺳـﻨﺪﻫـﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﯾـﺎ ارز را ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ارزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ،در ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد  (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز؛ ﻓﻘﻂ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎ ﻣﺠﺎز اﺳـﺘﺪر اﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ،
ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺒـﺎدﻟﻪ در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره .۹۹
 ۶۴۴۴۵ﻣﻮرخ .۱۳۹۹
.۳
 ۱۱ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺰام ﺑﻪ درج ﻣﻨﺸـﺎء ارز و اﻋﻼـم ﻣﺴـﺘﻨﺪاﺗﮑﻤﯿﺘﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﺤـﺘﺮم )داﺋﻤﯽ ﯾـﺎ ﮔـﺬری ﺑﺎﻧـﮏ( ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿـﺎی وار ﯾﺰ اﺳــﮑﻨﺎس ارزی ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل ﺳـﺎﯾﺮ
ارزﻫﺎ" ،ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ" را در ﻓﺮم وار ﯾﺰی اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽاﻓﺰاﯾـﺪ :ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻫﺮﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ ﺑﺮای وار ﯾﺰ اﺳـﮑﻨﺎس
ارز ﺑﯿﺶ از ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۰

۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۵:۳۱

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی ارزی
 ا ﺧﺒﺎ ر ﭘ ﻮ ل /

۰

۰

 ۲۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۵۶۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﻋ ﺼ ﺮ ﻣﺎﻟ ﯽ

ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬـﺪاری اﺳـﮑﻨﺎس ارزی ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳـﻘﻒ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﻼم ﻣﺴﺘﻨﺪات دارد

ﺑـﻪ ﮔﺰارش اﺧﺒــﺎرﭘﻮل ،ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑــﻞ ﺣﻤــﻞ و ﻧﮕﻬــﺪاری اﺳــﮑﻨﺎس ارز ﺣــﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾــﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ
ارزﻫـﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻻـﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳـﻘﻒ ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ اﻋﻼـم ﻣﺴـﺘﻨﺪات دارد ،ﻟـﺬا ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺮاﺳـﺮ
ﮐﺸﻮر آﻣﺎدﮔﯽ در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را دارد.
اداره ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺷـﺨﺎص ،ﺻـﺮﻓﺎ ً در ﺻﻮرت داﺷـﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣـﺪارک ﺳـﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ

اﻋﺘﺒﺎری ،رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ و ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣـﺎه از ﺗﺎر ﯾــﺦ ﺻــﺪور دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از
اﻧﻘﻀـﺎی ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ،دارﻧـﺪﮔﺎن اﯾـﻦ ﺳـﻨﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﯾـﺎ ارز را ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ارزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ،در ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز؛ ﻓﻘﻂ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎ ﻣﺠﺎز اﺳـﺘﺪر اﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ،
ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺒـﺎدﻟﻪ در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره .۹۹
 ۶۴۴۴۵ﻣﻮرخ .۱۳۹۹
.۳
 ۱۱ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺰام ﺑﻪ درج ﻣﻨﺸـﺎء ارز و اﻋﻼـم ﻣﺴـﺘﻨﺪاﺗﮑﻤﯿﺘﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن )داﺋﻤﯽ ﯾــﺎ ﮔــﺬری ﺑﺎﻧــﮏ( ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿـﺎی وار ﯾﺰ اﺳــﮑﻨﺎس ارزی ﺑﯿﺶ از ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎ،
“ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ” را در ﻓﺮم وار ﯾﺰی اﻇﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ ﺑﺮای وار ﯾﺰ اﺳﮑﻨﺎس

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۱

ارز ﺑﯿﺶ از ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ.

۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

۱۴:۳۵

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی
 ﭘ ﻮﻟ ﯽ ﻣﺎﻟ ﯽ /

۰

۰

 ۲۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۵۶۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﻋ ﺼ ﺮ ﻣﺎﻟ ﯽ

اﺧﺒـﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﻣـﺎﻟﯽ -ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان آﻣـﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ و ﯾـﺎ اﻓﺘﺘـﺎح ﺣﺴـﺎب ارزی از ﻣﺤـﻞ اﺳـﮑﻨﺎس در
اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷـﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
 دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺒـﺎدﻟﻪ در داﺧـﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره .۹۹
 ۶۴۴۴۵ ﻣﻮرخ .۱۳۹۹

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﺧﺒﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬﺪاری اﺳﮑﻨﺎس ارز ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ارزﻫـﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻻـﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳـﻘﻒ ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ اﻋﻼـم ﻣﺴـﺘﻨﺪات دارد ،ﻟـﺬا ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺮاﺳـﺮ
ﮐﺸﻮر آﻣﺎدﮔﯽ در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را دارد.
اداره ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻣﻘﺮرات ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اﺷــﺨﺎص ،ﺻــﺮﻓﺎ ً در ﺻـﻮرت داﺷــﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣـﺪارک ﺳـﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ

اﻋﺘﺒﺎری ،رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ و ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣـﺎه از ﺗﺎر ﯾــﺦ ﺻــﺪور دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از
اﻧﻘﻀـﺎی ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ،دارﻧـﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳـﻨﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﯾـﺎ ارز را ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ارزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ،در ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺮ ﯾــﺪ و ﻓﺮوش ارز؛ ﻓﻘــﻂ در ﺑﺎﻧﮑﻬــﺎ و ﺻــﺮاﻓﯽ ﻫــﺎ ﻣﺠــﺎز اﺳــﺖ در اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ :ﻫﺮﮔـﻮﻧﻪ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺒـﺎدﻟﻪ در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره .۹۹
 ۶۴۴۴۵ﻣﻮرخ .۱۳۹۹
.۳
 ۱۱ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۲

اﻟﺰام ﺑﻪ درج ﻣﻨﺸﺎء ارز و اﻋﻼم ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن ﻣﺤـﺘﺮم )داﺋﻤﯽ ﯾـﺎ ﮔــﺬری ﺑﺎﻧـﮏ( ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿـﺎی وار ﯾﺰ اﺳــﮑﻨﺎس ارزی ﺑﯿﺶ از ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل ﺳـﺎﯾﺮ
ارزﻫﺎ" ،ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ" را در ﻓﺮم وار ﯾﺰی اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻫﺮﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻨﺸـﺎء وﺟﻪ ﺑﺮای وار ﯾﺰ اﺳـﮑﻨﺎس ارز ﺑﯿﺶ از ﺳـﻘﻒ ﻣﻘﺮر را اﻋﻼـم ﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﻣﺴـﺘﻨﺪات
ﮐﺎ ﻓ ﯽ ا ﻋ ﻼ م ﻧ ﻤﺎﯾ ﺪ.
 /ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی ارزی
 ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮدم /

۰

۰

 ۲۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۵۶۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﻋ ﺼ ﺮ ﻣﺎﻟ ﯽ

۱۴:۳۵

ﮐـﺪ ﺧﺒﺮ ۱۵۴۲۷۲ :اﻋﻼـم آﻣـﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳـﮑﻨﺎسﻫﺎی ارز ﯾﭙﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮدم :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ و ﯾﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ارزی از ﻣﺤﻞ اﺳﮑﻨﺎس در اﺟﺮای
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص “ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری” اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮدم ﺑـﻪ ﻧﻘــﻞ از رواﺑــﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑــﻞ ﺣﻤــﻞ و ﻧﮕﻬــﺪاری
اﺳﮑﻨﺎس ارز ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ارزﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﻼم ﻣﺴﺘﻨﺪات دارد،
ﻟـﺬا ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸﻮر آﻣﺎدﮔﯽ در ﯾﺎﻓﺖ اﺳـﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را
دارد.
اداره ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻣﻘﺮرات ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اﺷــﺨﺎص ،ﺻــﺮﻓﺎ ً در ﺻـﻮرت داﺷــﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣـﺪارک ﺳـﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ

اﻋﺘﺒﺎری ،رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ و ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣـﺎه از ﺗﺎر ﯾــﺦ ﺻــﺪور دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از
اﻧﻘﻀـﺎی ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ،دارﻧـﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳـﻨﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﯾـﺎ ارز را ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ارزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ،در ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺮ ﯾــﺪ و ﻓﺮوش ارز؛ ﻓﻘـﻂ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ و ﺻــﺮاﻓﯽ ﻫـﺎ ﻣﺠـﺎز اﺳــﺘﺪر اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﺷــﺪه اﺳـﺖ :ﻫﺮﮔـﻮﻧﻪ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺒـﺎدﻟﻪ در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره  ۹۹٫۶۴۴۴۵ﻣﻮرخ  ۱۳۹۹٫۳٫۱۱ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۳

اﻟﺰام ﺑﻪ درج ﻣﻨﺸـﺎء ارز و اﻋﻼـم ﻣﺴـﺘﻨﺪاﺗﮑﻤﯿﺘﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﺤـﺘﺮم )داﺋﻤﯽ ﯾـﺎ ﮔـﺬری ﺑﺎﻧـﮏ( ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿـﺎی وار ﯾﺰ اﺳــﮑﻨﺎس ارزی ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل ﺳـﺎﯾﺮ
ارزﻫﺎ“ ،ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ” را در ﻓﺮم وار ﯾﺰی اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ ﺑﺮای وار ﯾﺰ اﺳﮑﻨﺎس
ارز ﺑﯿﺶ از ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی
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ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ و ﯾﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ارزی از ﻣﺤﻞ اﺳﮑﻨﺎس در اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷـﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
 دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺒـﺎدﻟﻪ در داﺧـﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره .۹۹
 ۶۴۴۴۵ ﻣﻮرخ .۱۳۹۹

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺠـﺎرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و
ﻧﮕﻬـﺪاری اﺳـﮑﻨﺎس ارز ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾــﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻻـﺗﺮ از اﯾـﻦ ﺳــﻘﻒ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ اﻋﻼـم
ﻣﺴــﺘﻨﺪات دارد ،ﻟـﺬا ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸـﻮر آﻣـﺎدﮔﯽ در ﯾـﺎﻓﺖ اﺳـﮑﻨﺎس ﻫـﺎی ارزی
ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را دارد.
اداره ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻣﻘﺮرات ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اﺷــﺨﺎص ،ﺻــﺮﻓﺎ ً در ﺻـﻮرت داﺷــﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣـﺪارک ﺳـﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ

اﻋﺘﺒﺎری ،رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ و ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣـﺎه از ﺗﺎر ﯾــﺦ ﺻــﺪور دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۴

اﻧﻘﻀـﺎی ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ،دارﻧـﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳـﻨﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﯾـﺎ ارز را ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ارزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ،در ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺮ ﯾـﺪ و ﻓﺮوش ارز؛ ﻓﻘﻂ در ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺻـﺮاﻓﯽ ﻫﺎ ﻣﺠﺎز اﺳـﺘﺪر اﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ،
ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺒـﺎدﻟﻪ در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره .۹۹
 ۶۴۴۴۵ﻣﻮرخ .۱۳۹۹
.۳
 ۱۱ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺰام ﺑﻪ درج ﻣﻨﺸـﺎء ارز و اﻋﻼـم ﻣﺴـﺘﻨﺪاﺗﮑﻤﯿﺘﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن ﻣﺤـﺘﺮم )داﺋﻤﯽ ﯾـﺎ ﮔــﺬری ﺑﺎﻧـﮏ( ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿـﺎی وار ﯾﺰ اﺳــﮑﻨﺎس ارزی ﺑﯿﺶ از ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل ﺳـﺎﯾﺮ
ارزﻫﺎ" ،ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ" را در ﻓﺮم وار ﯾﺰی اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ ﺑﺮای وار ﯾﺰ اﺳﮑﻨﺎس
ارز ﺑﯿﺶ از ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی
 ﻋ ﺼ ﺮ ا ﻋ ﺘﺒﺎ ر /

۰

۰

 ۲۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۵۶۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﻋ ﺼ ﺮ ﻣﺎﻟ ﯽ

ﻋﺼـﺮ اﻋﺘﺒـﺎر -ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان آﻣـﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ و ﯾﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ارزی از ﻣﺤﻞ اﺳـﮑﻨﺎس در اﺟﺮای
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص "ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری" اﻋﻼم ﮐﺮد.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷـﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
 ۶۴۴۴۵ ﻣﻮرخ .۱۳۹۹
.۳ 

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی»ﻋﺼـﺮ اﻋﺘﺒﺎر« ،ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬـﺪاری اﺳـﮑﻨﺎس ارز ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل
آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ارزﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﻼم ﻣﺴﺘﻨﺪات دارد ،ﻟﺬا ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر آﻣﺎدﮔﯽ در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را دارد.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۵

اداره ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻣﻘﺮرات ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اﺷــﺨﺎص ،ﺻــﺮﻓﺎ ً در ﺻـﻮرت داﺷــﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣـﺪارک ﺳـﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ

اﻋﺘﺒﺎری ،رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ و ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣـﺎه از ﺗﺎر ﯾــﺦ ﺻــﺪور دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از
اﻧﻘﻀـﺎی ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ،دارﻧـﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳـﻨﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﯾـﺎ ارز را ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ارزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ،در ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺮ ﯾــﺪ و ﻓﺮوش ارز؛ ﻓﻘــﻂ در ﺑﺎﻧﮑﻬــﺎ و ﺻــﺮاﻓﯽ ﻫــﺎ ﻣﺠـﺎز اﺳـﺖ در اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﺷــﺪه اﺳـﺖ :ﻫﺮﮔـﻮﻧﻪ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺒـﺎدﻟﻪ در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره .۹۹
 ۶۴۴۴۵ﻣﻮرخ .۱۳۹۹
.۳
 ۱۱ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺰام ﺑﻪ درج ﻣﻨﺸﺎء ارز و اﻋﻼم ﻣﺴـﺘﻨﺪات ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن ﻣﺤـﺘﺮم )داﺋﻤﯽ ﯾـﺎ ﮔــﺬری ﺑﺎﻧـﮏ( ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿـﺎی وار ﯾﺰ اﺳــﮑﻨﺎس ارزی ﺑﯿﺶ از ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل ﺳـﺎﯾﺮ
ارزﻫﺎ" ،ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ" را در ﻓﺮم وار ﯾﺰی اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ ﺑﺮای وار ﯾﺰ اﺳﮑﻨﺎس
ارز ﺑﯿﺶ از ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی
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 falsefalseاﻋﻼـم آﻣـﺎدﮔﯽ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ اﺳـﮑﻨﺎس ﻫـﺎی ارزی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ

ﺻــﺎدرات اﯾﺮان آﻣــﺎدﮔﯽ ﺧـﻮد را ﺑﺮای در ﯾــﺎﻓﺖ و ﯾــﺎ اﻓﺘﺘــﺎح ﺣﺴـﺎب ارزی از ﻣﺤـﻞ اﺳــﮑﻨﺎس در اﺟﺮای ﺑﺨﺸــﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص “ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری” اﻋﻼم ﮐﺮد.
 ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬـﺪاری اﺳـﮑﻨﺎس ارز ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﻫﺰار
ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌﺎدل آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ارزﻫﺎﺳﺖ ]…[ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ و ﯾﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب
ارزی از ﻣﺤﻞ اﺳﮑﻨﺎس در اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص “ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری” اﻋﻼم ﮐﺮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۶



 falsefalsefalseﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان آﻣــﺎدﮔﯽ ﺧــﻮد را ﺑﺮای در ﯾــﺎﻓﺖ و ﯾــﺎ اﻓﺘﺘــﺎح ﺣﺴــﺎب ارزی از ﻣﺤﻞ

اﺳﮑﻨﺎس در اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص “ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری” اﻋﻼم ﮐﺮد.

 falsefalseاﻋﻼـم آﻣـﺎدﮔﯽ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ اﺳــﮑﻨﺎس ﻫـﺎی ارزی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻـﺎدرات اﯾﺮان آﻣـﺎدﮔﯽ ﺧـﻮد را ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ و ﯾـﺎ اﻓﺘﺘـﺎح ﺣﺴـﺎب ارزی از ﻣﺤـﻞ اﺳــﮑﻨﺎس در اﺟﺮای ﺑﺨﺸــﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص “ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری” اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬـﺪاری اﺳـﮑﻨﺎس ارز ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﻫﺰار
ﯾـﻮرو ﯾــﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎﺳﺖ ]…[ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان آﻣـﺎدﮔﯽ ﺧـﻮد را ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ و ﯾـﺎ اﻓﺘﺘـﺎح
ﺣﺴﺎب ارزی از ﻣﺤﻞ اﺳﮑﻨﺎس در اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص “ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری” اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬـﺪاری اﺳـﮑﻨﺎس ارز ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﻫﺰار
ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻻـﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳـﻘﻒ ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ اﻋﻼـم ﻣﺴـﺘﻨﺪات دارد ،ﻟـﺬا ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر آﻣﺎدﮔﯽ در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را دارد.
اداره ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻣﻘﺮرات ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اﺷــﺨﺎص ،ﺻــﺮﻓﺎ ً در ﺻـﻮرت داﺷــﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣـﺪارک ﺳـﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ

اﻋﺘﺒﺎری ،رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ و ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣـﺎه از ﺗﺎر ﯾــﺦ ﺻــﺪور دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از
اﻧﻘﻀـﺎی ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ،دارﻧـﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳـﻨﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﯾـﺎ ارز را ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ارزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ،در ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺮ ﯾــﺪ و ﻓﺮوش ارز؛ ﻓﻘــﻂ در ﺑﺎﻧﮑﻬــﺎ و ﺻــﺮاﻓﯽ ﻫــﺎ ﻣﺠـﺎز اﺳـﺖ در اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﺷــﺪه اﺳـﺖ :ﻫﺮﮔـﻮﻧﻪ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺒـﺎدﻟﻪ در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره .۹۹
 ۶۴۴۴۵ﻣﻮرخ .۱۳۹۹
.۳
 ۱۱ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺰام ﺑﻪ درج ﻣﻨﺸﺎء ارز و اﻋﻼم ﻣﺴـﺘﻨﺪات ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن ﻣﺤـﺘﺮم )داﺋﻤﯽ ﯾـﺎ ﮔــﺬری ﺑﺎﻧـﮏ( ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿـﺎی وار ﯾﺰ اﺳــﮑﻨﺎس ارزی ﺑﯿﺶ از ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل ﺳـﺎﯾﺮ
ارزﻫﺎ“ ،ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ” را در ﻓﺮم وار ﯾﺰی اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ ﺑﺮای وار ﯾﺰ اﺳﮑﻨﺎس
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۷

ارز ﺑﯿﺶ از ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 falsefalsefalseﺑﺎﻧـــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان آﻣــﺎدﮔﯽ ﺧــﻮد را ﺑﺮای در ﯾــﺎﻓﺖ و ﯾــﺎ اﻓﺘﺘــﺎح ﺣﺴــﺎب ارزی از ﻣﺤﻞ
اﺳﮑﻨﺎس در اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص “ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری” اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬـﺪاری اﺳـﮑﻨﺎس ارز ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﻫﺰار
ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻻـﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳـﻘﻒ ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ اﻋﻼـم ﻣﺴـﺘﻨﺪات دارد ،ﻟـﺬا ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر آﻣﺎدﮔﯽ در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را دارد.
اداره ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻣﻘﺮرات ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اﺷــﺨﺎص ،ﺻــﺮﻓﺎ ً در ﺻـﻮرت داﺷــﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣـﺪارک ﺳـﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ

اﻋﺘﺒﺎری ،رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ و ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣـﺎه از ﺗﺎر ﯾــﺦ ﺻــﺪور دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از
اﻧﻘﻀـﺎی ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ،دارﻧـﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳـﻨﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﯾـﺎ ارز را ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ارزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ،در ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺮ ﯾــﺪ و ﻓﺮوش ارز؛ ﻓﻘــﻂ در ﺑﺎﻧﮑﻬــﺎ و ﺻــﺮاﻓﯽ ﻫــﺎ ﻣﺠـﺎز اﺳـﺖ در اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﺷــﺪه اﺳـﺖ :ﻫﺮﮔـﻮﻧﻪ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺒـﺎدﻟﻪ در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره .۹۹
 ۶۴۴۴۵ﻣﻮرخ .۱۳۹۹
.۳
 ۱۱ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺰام ﺑﻪ درج ﻣﻨﺸﺎء ارز و اﻋﻼم ﻣﺴـﺘﻨﺪات ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن ﻣﺤـﺘﺮم )داﺋﻤﯽ ﯾـﺎ ﮔــﺬری ﺑﺎﻧـﮏ( ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿـﺎی وار ﯾﺰ اﺳــﮑﻨﺎس ارزی ﺑﯿﺶ از ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل ﺳـﺎﯾﺮ
ارزﻫﺎ“ ،ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ” را در ﻓﺮم وار ﯾﺰی اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ ﺑﺮای وار ﯾﺰ اﺳﮑﻨﺎس
ارز ﺑﯿﺶ از ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی
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اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی
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ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۸

 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ آن ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
 ۶۴۴۴۵ ﻣﻮرخ .۱۳۹۹
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pngاﻋﻼـم آﻣـﺎدﮔﯽ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳـﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارز ﯾﺒﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
آﻣـــﺎدﮔﯽ ﺧــﻮد را ﺑﺮای در ﯾـــﺎﻓﺖ و ﯾــﺎ اﻓﺘﺘــﺎح ﺣﺴــﺎب ارزی از ﻣﺤــﻞ اﺳـــﮑﻨﺎس در اﺟﺮای ﺑﺨﺸـــﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی در
ﺧﺼﻮص "ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری" اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎﻧـﮏ و ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﺣﻤـﻞ و ﻧﮕﻬـﺪاری
اﺳﮑﻨﺎس ارز ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ارزﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﻼم ﻣﺴﺘﻨﺪات دارد،
ﻟـﺬا ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸﻮر آﻣﺎدﮔﯽ در ﯾﺎﻓﺖ اﺳـﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را
دارد.
اداره ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻣﻘﺮرات ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اﺷــﺨﺎص ،ﺻــﺮﻓﺎ ً در ﺻـﻮرت داﺷــﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣـﺪارک ﺳـﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ

اﻋﺘﺒﺎری ،رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ و ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣـﺎه از ﺗﺎر ﯾــﺦ ﺻــﺪور دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از
اﻧﻘﻀـﺎی ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ،دارﻧـﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳـﻨﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﯾـﺎ ارز را ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ارزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ،در ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ آن ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷـﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،از ﺗﺎر ﯾـﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳـﻪ
ﻣﺎه ) ۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿـﻒ ارز ﺧـﻮد در ﻗـﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روش ﻫـﺎی ﻓﻮق اﻗـﺪام
ﮐﻨﻨ ﺪ.
ﺧﺮ ﯾـﺪ و ﻓﺮوش ارز؛ ﻓﻘﻂ در ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺻـﺮاﻓﯽ ﻫﺎ ﻣﺠﺎز اﺳـﺘﺪر اﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ،
ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺒـﺎدﻟﻪ در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره .۹۹
 ۶۴۴۴۵ﻣﻮرخ .۱۳۹۹
.۳
 ۱۱ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺰام ﺑﻪ درج ﻣﻨﺸـﺎء ارز و اﻋﻼـم ﻣﺴـﺘﻨﺪاﺗﮑﻤﯿﺘﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺟﺮای
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۹

اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن ﻣﺤـﺘﺮم )داﺋﻤﯽ ﯾـﺎ ﮔــﺬری ﺑﺎﻧـﮏ( ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿـﺎی وار ﯾﺰ اﺳــﮑﻨﺎس ارزی ﺑﯿﺶ از ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل ﺳـﺎﯾﺮ
ارزﻫﺎ" ،ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ" را در ﻓﺮم وار ﯾﺰی اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ ﺑﺮای وار ﯾﺰ اﺳﮑﻨﺎس
ارز ﺑﯿﺶ از ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ارﺳﺎل ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از :ﺗﻠﮕﺮام

۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۳:۵۱

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی
 اﯾﺒﻨﺎ /

۰

۰

 ۲۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۵۶۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﻋ ﺼ ﺮ ﻣﺎﻟ ﯽ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ و ﯾﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ارزی از ﻣﺤﻞ اﺳﮑﻨﺎس در اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص "ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری" اﻋﻼم ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺒ ِﻨـﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬـﺪاری اﺳـﮑﻨﺎس ارز
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ارزﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳـﻘﻒ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﻼم ﻣﺴـﺘﻨﺪات دارد ،ﻟـﺬا ﺗﻤﺎﻣﯽ

ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر آﻣﺎدﮔﯽ در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را دارد.
اداره ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻣﻘﺮرات ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اﺷــﺨﺎص ،ﺻــﺮﻓﺎ ً در ﺻـﻮرت داﺷــﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣـﺪارک ﺳـﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ

اﻋﺘﺒﺎری ،رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ و ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣـﺎه از ﺗﺎر ﯾــﺦ ﺻــﺪور دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از
اﻧﻘﻀـﺎی ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ،دارﻧـﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳـﻨﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﯾـﺎ ارز را ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ارزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ،در ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺮ ﯾــﺪ و ﻓﺮوش ارز؛ ﻓﻘـﻂ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ و ﺻــﺮاﻓﯽ ﻫـﺎ ﻣﺠـﺎز اﺳـﺖ در اﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﺷـﺪه اﺳﺖ :ﻫﺮﮔـﻮﻧﻪ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺒـﺎدﻟﻪ در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره .۹۹
 ۶۴۴۴۵ﻣﻮرخ .۱۳۹۹
.۳
 ۱۱ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺰام ﺑﻪ درج ﻣﻨﺸﺎء ارز و اﻋﻼم ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﺤـﺘﺮم )داﺋﻤﯽ ﯾـﺎ ﮔـﺬری ﺑﺎﻧـﮏ( ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿـﺎی وار ﯾﺰ اﺳــﮑﻨﺎس ارزی ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل ﺳـﺎﯾﺮ
ارزﻫﺎ" ،ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ" را در ﻓﺮم وار ﯾﺰی اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ ﺑﺮای وار ﯾﺰ اﺳﮑﻨﺎس
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۰

ارز ﺑﯿﺶ از ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۸:۰۴

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی
 ا ﯾ ﺴ ﺘﺎﻧ ﯿ ﻮ ز /

۰

۰

 ۲۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۵۶۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﻋ ﺼ ﺮ ﻣﺎﻟ ﯽ

اﯾﺴــﺘﺎﻧﯿﻮز:ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان آﻣـﺎدﮔﯽ ﺧـﻮد را ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ و ﯾـﺎ اﻓﺘﺘـﺎح ﺣﺴـﺎب ارزی از ﻣﺤـﻞ اﺳـﮑﻨﺎس در اﺟﺮای
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص "ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری" اﻋﻼم ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ)اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز(ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﯿﺰان
ارز ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬـﺪاری اﺳـﮑﻨﺎس ارز ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳـﻘﻒ
ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ اﻋﻼـم ﻣﺴـﺘﻨﺪات دارد ،ﻟـﺬا ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸﻮر آﻣﺎدﮔﯽ در ﯾﺎﻓﺖ اﺳـﮑﻨﺎس
ﻫﺎی ارزی ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را دارد.
اداره ﺳﯿﺎﺳـﺘﻬﺎ و ﻣﻘﺮرات ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮ

از ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺷـﺨﺎص ،ﺻـﺮﻓﺎ ً در ﺻﻮرت داﺷـﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣـﺪارک ﺳـﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ
اﻋﺘﺒﺎری ،رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ و ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ و رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣـﺎه از ﺗﺎر ﯾـﺦ ﺻـﺪور دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از
اﻧﻘﻀـﺎی ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ،دارﻧـﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳـﻨﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﯾـﺎ ارز را ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ارزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ،در ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺮ ﯾـﺪ و ﻓﺮوش ارز؛ ﻓﻘـﻂ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻫﺎ و ﺻـﺮاﻓﯽ ﻫﺎ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در اﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺒـﺎدﻟﻪ در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره .۹۹
 ۶۴۴۴۵ﻣﻮرخ .۱۳۹۹
.۳
 ۱۱ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺰام ﺑـﻪ درج ﻣﻨﺸـﺎء ارز و اﻋﻼـم ﻣﺴـﺘﻨﺪات ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺧﺼـﻮص ﻧﺤﻮه
اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋـﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻻـزم
اﺳﺖ ﺗـﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم )داﺋﻤﯽ ﯾﺎ ﮔـﺬری ﺑﺎﻧﮏ( ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿﺎی وار ﯾﺰ اﺳـﮑﻨﺎس ارزی ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل
ﺳﺎﯾﺮ ارزﻫﺎ" ،ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ" را در ﻓﺮم وار ﯾﺰی اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رواﺑــﻂ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾــﺪ :ﻣﺸــﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ ﻫﺮﻧــﻮﻋﯽ از ﻣﻨﺸــﺎء وﺟـﻪ ﺑﺮای وار ﯾﺰ
اﺳﮑﻨﺎس ارز ﺑﯿﺶ از ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۱

۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۴:۰۸



اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی ارزی اﻗﺘﺼﺎدی
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ /

۰
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ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ و ﯾﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ارزی از ﻣﺤﻞ اﺳﮑﻨﺎس در اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص "ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری" اﻋﻼم ﮐﺮد.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷـﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
 ۶۴۴۴۵ ﻣﻮرخ .۱۳۹۹
.۳ 

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬﺪاری
اﺳﮑﻨﺎس ارز ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ارزﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﻼم ﻣﺴﺘﻨﺪات دارد،
ﻟـﺬا ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸﻮر آﻣﺎدﮔﯽ در ﯾﺎﻓﺖ اﺳـﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را
دارد.
اداره ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻣﻘﺮرات ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اﺷــﺨﺎص ،ﺻــﺮﻓﺎ ً در ﺻـﻮرت داﺷــﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣـﺪارک ﺳـﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ

اﻋﺘﺒﺎری ،رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ و ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣـﺎه از ﺗﺎر ﯾــﺦ ﺻــﺪور دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از
اﻧﻘﻀـﺎی ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ،دارﻧـﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳـﻨﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﯾـﺎ ارز را ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ارزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ،در ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺮ ﯾـﺪ و ﻓﺮوش ارز؛ ﻓﻘـﻂ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ و ﺻــﺮاﻓﯽ ﻫـﺎ ﻣﺠـﺎز اﺳـﺖ در اﯾـﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ :ﻫﺮﮔـﻮﻧﻪ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺒـﺎدﻟﻪ در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره .۹۹
 ۶۴۴۴۵ﻣﻮرخ .۱۳۹۹
.۳
 ۱۱ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺰام ﺑﻪ درج ﻣﻨﺸﺎء ارز و اﻋﻼم ﻣﺴـﺘﻨﺪات ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﺤـﺘﺮم )داﺋﻤﯽ ﯾـﺎ ﮔـﺬری ﺑﺎﻧـﮏ( ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿـﺎی وار ﯾﺰ اﺳــﮑﻨﺎس ارزی ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل ﺳـﺎﯾﺮ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۲

ارزﻫﺎ" ،ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ" را در ﻓﺮم وار ﯾﺰی اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ ﺑﺮای وار ﯾﺰ اﺳﮑﻨﺎس
ارز ﺑﯿﺶ از ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻧ ﺘ ﻬﺎ ی ﭘ ﯿﺎ م /

۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۹:۲۱



اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی  ::ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﺧﺒﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻮآوران
 روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران /

۰

۰

 ۲۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۵۶۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﻋ ﺼ ﺮ ﻣﺎﻟ ﯽ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ و ﯾﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ارزی از ﻣﺤﻞ اﺳﮑﻨﺎس در اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص "ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری" اﻋﻼم ﮐﺮد.

ﻧﻮآوران آﻧﻼﯾﻦ -ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬﺪاری اﺳـﮑﻨﺎس ارز
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ارزﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳـﻘﻒ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﻼم ﻣﺴـﺘﻨﺪات دارد ،ﻟـﺬا ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر آﻣﺎدﮔﯽ در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را دارد.
اداره ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻣﻘﺮرات ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اﺷــﺨﺎص ،ﺻــﺮﻓﺎ ً در ﺻـﻮرت داﺷــﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣـﺪارک ﺳـﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ

اﻋﺘﺒﺎری ،رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ و ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣـﺎه از ﺗﺎر ﯾــﺦ ﺻــﺪور دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از
اﻧﻘﻀـﺎی ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ،دارﻧـﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳـﻨﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﯾـﺎ ارز را ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ارزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ،در ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺮ ﯾــﺪ و ﻓﺮوش ارز؛ ﻓﻘـﻂ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ و ﺻــﺮاﻓﯽ ﻫـﺎ ﻣﺠـﺎز اﺳــﺘﺪر اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﺷــﺪه اﺳـﺖ :ﻫﺮﮔـﻮﻧﻪ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺒـﺎدﻟﻪ در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره .۹۹
 ۶۴۴۴۵ﻣﻮرخ .۱۳۹۹
.۳
 ۱۱ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺰام ﺑﻪ درج ﻣﻨﺸـﺎء ارز و اﻋﻼـم ﻣﺴـﺘﻨﺪاﺗﮑﻤﯿﺘﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﺤـﺘﺮم )داﺋﻤﯽ ﯾـﺎ ﮔـﺬری ﺑﺎﻧـﮏ( ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿـﺎی وار ﯾﺰ اﺳــﮑﻨﺎس ارزی ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل ﺳـﺎﯾﺮ
ارزﻫﺎ" ،ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ" را در ﻓﺮم وار ﯾﺰی اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ ﺑﺮای وار ﯾﺰ اﺳﮑﻨﺎس
ارز ﺑﯿﺶ از ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۳

۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی
 ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز /

۰

۰

 ۲۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۵۶۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﻋ ﺼ ﺮ ﻣﺎﻟ ﯽ

۱۴:۲۵

ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان آﻣــﺎدﮔﯽ ﺧـﻮد را ﺑﺮای در ﯾــﺎﻓﺖ و ﯾــﺎ اﻓﺘﺘــﺎح ﺣﺴـﺎب ارزی از ﻣﺤـﻞ اﺳــﮑﻨﺎس در اﺟﺮای
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص “ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری” اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﻓﺮاﺳﻮﺧﺮ ﯾـﺪ و ﻓﺮوش ارز؛ ﻓﻘـﻂ در ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ و ﺻـﺮاﻓﯽ ﻫـﺎ ﻣﺠﺎز اﺳـﺘﺎﻟﺰام ﺑﻪ درج ﻣﻨﺸﺎء ارز و اﻋﻼم ﻣﺴـﺘﻨﺪاﺗﺒﻪ ﮔﺰارش
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬـﺪاری اﺳـﮑﻨﺎس ارز ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﻫﺰار
ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻻـﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳـﻘﻒ ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ اﻋﻼـم ﻣﺴـﺘﻨﺪات دارد ،ﻟـﺬا ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر آﻣﺎدﮔﯽ در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را دارد.
اداره ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻣﻘﺮرات ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اﺷــﺨﺎص ،ﺻــﺮﻓﺎ ً در ﺻـﻮرت داﺷــﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣـﺪارک ﺳـﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ

اﻋﺘﺒﺎری ،رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ و ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣـﺎه از ﺗﺎر ﯾــﺦ ﺻــﺪور دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از
اﻧﻘﻀـﺎی ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ،دارﻧـﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳـﻨﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﯾـﺎ ارز را ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ارزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ،در ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺎز
ﻣ ﻤﻨﻮ ع ا ﺳ ﺖ.
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺒـﺎدﻟﻪ در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره  ۹۹٫۶۴۴۴۵ﻣﻮرخ  ۱۳۹۹٫۳٫۱۱ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻻـزم اﺳﺖ ﺗـﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﺤﺘﺮم )داﺋﻤﯽ ﯾﺎ ﮔـﺬری ﺑﺎﻧﮏ(
ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿﺎی وار ﯾﺰ اﺳـﮑﻨﺎس ارزی ﺑﯿﺶ از ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل ﺳﺎﯾﺮ ارزﻫﺎ“ ،ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ” را در ﻓﺮم وار ﯾﺰی اﻇﻬﺎر
ﻧ ﻤﺎﯾﻨ ﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ ﺑﺮای وار ﯾﺰ اﺳﮑﻨﺎس
ارز ﺑﯿﺶ از ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 https://farasoonews.ir/ZdOhsOﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﺒﺮ:
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ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ۴۹۶۰۷ :اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
اﯾﺮان آﻣـﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ و ﯾـﺎ اﻓﺘﺘـﺎح ﺣﺴـﺎب ارزی از ﻣﺤـﻞ اﺳـﮑﻨﺎس در اﺟﺮای ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی در
ﺧﺼﻮص “ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری” اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺻــﺪای ﭘـﻮل ﺑـﻪ ﻧﻘــﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﺣﻤـﻞ و ﻧﮕﻬــﺪاری
اﺳﮑﻨﺎس ارز ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ارزﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﻼم ﻣﺴﺘﻨﺪات دارد،
ﻟـﺬا ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸﻮر آﻣﺎدﮔﯽ در ﯾﺎﻓﺖ اﺳـﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را
دارد.
اداره ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻣﻘﺮرات ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اﺷــﺨﺎص ،ﺻــﺮﻓﺎ ً در ﺻـﻮرت داﺷــﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣـﺪارک ﺳـﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ

اﻋﺘﺒﺎری ،رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ و ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣـﺎه از ﺗﺎر ﯾــﺦ ﺻــﺪور دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از
اﻧﻘﻀـﺎی ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ،دارﻧـﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳـﻨﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﯾـﺎ ارز را ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ارزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ،در ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺮ ﯾــﺪ و ﻓﺮوش ارز؛ ﻓﻘـﻂ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ و ﺻــﺮاﻓﯽ ﻫـﺎ ﻣﺠـﺎز اﺳــﺘﺪر اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﺷــﺪه اﺳـﺖ :ﻫﺮﮔـﻮﻧﻪ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺒـﺎدﻟﻪ در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره .۹۹
 ۶۴۴۴۵ﻣﻮرخ .۱۳۹۹
.۳
 ۱۱ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺰام ﺑﻪ درج ﻣﻨﺸـﺎء ارز و اﻋﻼـم ﻣﺴـﺘﻨﺪاﺗﮑﻤﯿﺘﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﺤـﺘﺮم )داﺋﻤﯽ ﯾـﺎ ﮔـﺬری ﺑﺎﻧـﮏ( ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿـﺎی وار ﯾﺰ اﺳــﮑﻨﺎس ارزی ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل ﺳـﺎﯾﺮ
ارزﻫﺎ“ ،ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ” را در ﻓﺮم وار ﯾﺰی اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ ﺑﺮای وار ﯾﺰ اﺳﮑﻨﺎس
ارز ﺑﯿﺶ از ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۵

views ۲

۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۵:۱۹

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی ارزی
 ﺑﺎﻧ ﮑ ﺪا ر ی ا ﯾ ﺪ ه آ ل /

۰

۰
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ﺑﺎﻧﮑـﺪاری اﯾـﺪه ال:ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان آﻣـﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ و ﯾـﺎ اﻓﺘﺘـﺎح ﺣﺴـﺎب ارزی از ﻣﺤـﻞ اﺳـﮑﻨﺎس در
اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص "ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری" اﻋﻼم ﮐﺮد.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷـﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
 ۶۴۴۴۵ ﻣﻮرخ .۱۳۹۹
.۳ 

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮑــﺪاری اﯾـﺪه ال ،ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﺣﻤـﻞ و ﻧﮕﻬـﺪاری اﺳــﮑﻨﺎس ارز ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑﻪ
ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻻـﺗﺮ از اﯾـﻦ ﺳــﻘﻒ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ اﻋﻼـم ﻣﺴــﺘﻨﺪات دارد ،ﻟـﺬا ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر آﻣﺎدﮔﯽ در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را دارد.
اداره ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻣﻘﺮرات ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اﺷــﺨﺎص ،ﺻــﺮﻓﺎ ً در ﺻـﻮرت داﺷــﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣـﺪارک ﺳـﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ

اﻋﺘﺒﺎری ،رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ و ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣـﺎه از ﺗﺎر ﯾــﺦ ﺻــﺪور دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از
اﻧﻘﻀـﺎی ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ،دارﻧـﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳـﻨﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﯾـﺎ ارز را ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ارزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ،در ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺮ ﯾــﺪ و ﻓﺮوش ارز؛ ﻓﻘـﻂ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ و ﺻــﺮاﻓﯽ ﻫـﺎ ﻣﺠـﺎز اﺳـﺖ در اﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﺷـﺪه اﺳﺖ :ﻫﺮﮔـﻮﻧﻪ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺒـﺎدﻟﻪ در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره .۹۹
 ۶۴۴۴۵ﻣﻮرخ .۱۳۹۹
.۳
 ۱۱ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺰام ﺑﻪ درج ﻣﻨﺸﺎء ارز و اﻋﻼم ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۶

ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﺤـﺘﺮم )داﺋﻤﯽ ﯾـﺎ ﮔـﺬری ﺑﺎﻧـﮏ( ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿـﺎی وار ﯾﺰ اﺳــﮑﻨﺎس ارزی ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل ﺳـﺎﯾﺮ
ارزﻫﺎ" ،ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ" را در ﻓﺮم وار ﯾﺰی اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ ﺑﺮای وار ﯾﺰ اﺳﮑﻨﺎس
ارز ﺑﯿﺶ از ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۲
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اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی  -ﺟﺎﻣﻊ
ﺧﺒ ﺮ) ﺟﺎ ﻣ ﻊ ﻧ ﯿ ﻮ ز(
 ﺟﺎ ﻣ ﻊ ﻧ ﯿ ﻮ ز /
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ﺟـﺎﻣﻊ ﺧﺒﺮ)ﺟـﺎﻣﻊ ﻧﯿﻮز( :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان آﻣـﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ و ﯾـﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ارزی از ﻣﺤﻞ
اﺳﮑﻨﺎس در اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص “ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری” اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬـﺪاری اﺳـﮑﻨﺎس ارز ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﻫﺰار
ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻻـﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳـﻘﻒ ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ اﻋﻼـم ﻣﺴـﺘﻨﺪات دارد ،ﻟـﺬا ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر آﻣﺎدﮔﯽ در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را دارد.
اداره ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻣﻘﺮرات ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اﺷــﺨﺎص ،ﺻــﺮﻓﺎ ً در ﺻـﻮرت داﺷــﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣـﺪارک ﺳـﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ

اﻋﺘﺒﺎری ،رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ و ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣـﺎه از ﺗﺎر ﯾــﺦ ﺻــﺪور دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از
اﻧﻘﻀـﺎی ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ،دارﻧـﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳـﻨﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﯾـﺎ ارز را ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ارزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ،در ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺮ ﯾــﺪ و ﻓﺮوش ارز؛ ﻓﻘـﻂ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ و ﺻــﺮاﻓﯽ ﻫـﺎ ﻣﺠـﺎز اﺳــﺘﺪر اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﺷــﺪه اﺳـﺖ :ﻫﺮﮔـﻮﻧﻪ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺒـﺎدﻟﻪ در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره .۹۹
 ۶۴۴۴۵ﻣﻮرخ .۱۳۹۹
.۳
 ۱۱ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺰام ﺑﻪ درج ﻣﻨﺸـﺎء ارز و اﻋﻼـم ﻣﺴـﺘﻨﺪاﺗﮑﻤﯿﺘﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﺤـﺘﺮم )داﺋﻤﯽ ﯾـﺎ ﮔـﺬری ﺑﺎﻧـﮏ( ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿـﺎی وار ﯾﺰ اﺳــﮑﻨﺎس ارزی ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل ﺳـﺎﯾﺮ
ارزﻫﺎ“ ،ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ” را در ﻓﺮم وار ﯾﺰی اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ ﺑﺮای وار ﯾﺰ اﺳﮑﻨﺎس
ارز ﺑﯿﺶ از ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﺮ ﯾﻪ در دوﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ,ﺗﯿﺮ  ۱۳۹۹ﺳﺎﻋﺖ  ۲:۲۵ب.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۷

ظ  ۰ﺑﺎزدﯾﺪ ﭼﺎپ

۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۴:۵۶

ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ
ا ﺳ ﮑﻨﺎ س ﻫﺎ ی ا ر ز ی
 ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت /

۰

۰

 ۲۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۵۶۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﻋ ﺼ ﺮ ﻣﺎﻟ ﯽ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣـﺎه از ﺗﺎر ﯾــﺦ ﺻــﺪور دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از
اﻧﻘﻀـﺎی ﻣﻬﻠـﺖ ﻣــﺬﮐﻮر ،دارﻧــﺪﮔﺎن اﯾـﻦ ﺳــﻨﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﯾـﺎ ارز را ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ارزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ،در ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
 دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺒـﺎدﻟﻪ در داﺧـﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره  ۹۹٫۶۴۴۴۵ﻣﻮرخ  ۱۳۹۹٫۳٫۱۱ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 اﻟﺰام ﺑﻪ درج ﻣﻨﺸﺎء ارز و اﻋﻼم ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋـﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ و ﺗﻄـﺒﯿﻖ ﻻـزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن ﻣﺤـﺘﺮم )داﺋﻤﯽ ﯾــﺎ ﮔــﺬری ﺑﺎﻧــﮏ( ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿـﺎی وار ﯾﺰ اﺳــﮑﻨﺎس ارزی ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل ﺳـﺎﯾﺮ
ارزﻫﺎ“ ،ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ” را در ﻓﺮم وار ﯾﺰی اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت  -ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ و ﯾﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ارزی از ﻣﺤﻞ
اﺳﮑﻨﺎس در اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص “ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری” اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼــﻞ ﺗﺠـﺎرت ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﺣﻤـﻞ و ﻧﮕﻬــﺪاری
اﺳﮑﻨﺎس ارز ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ارزﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﻼم ﻣﺴﺘﻨﺪات دارد،
ﻟـﺬا ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸﻮر آﻣﺎدﮔﯽ در ﯾﺎﻓﺖ اﺳـﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را
دارد.
اداره ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻣﻘﺮرات ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اﺷــﺨﺎص ،ﺻــﺮﻓﺎ ً در ﺻـﻮرت داﺷــﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣـﺪارک ﺳـﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ

اﻋﺘﺒﺎری ،رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ و ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣـﺎه از ﺗﺎر ﯾــﺦ ﺻــﺪور دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از
اﻧﻘﻀـﺎی ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ،دارﻧـﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳـﻨﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﯾـﺎ ارز را ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ارزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ،در ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۸

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺮ ﯾـﺪ و ﻓﺮوش ارز؛ ﻓﻘـﻂ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ و ﺻــﺮاﻓﯽ ﻫـﺎ ﻣﺠـﺎز اﺳـﺖ در اﯾـﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ :ﻫﺮﮔـﻮﻧﻪ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺒـﺎدﻟﻪ در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره  ۹۹٫۶۴۴۴۵ﻣﻮرخ  ۱۳۹۹٫۳٫۱۱ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺰام ﺑﻪ درج ﻣﻨﺸﺎء ارز و اﻋﻼم ﻣﺴـﺘﻨﺪات ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﺤـﺘﺮم )داﺋﻤﯽ ﯾـﺎ ﮔـﺬری ﺑﺎﻧـﮏ( ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿـﺎی وار ﯾﺰ اﺳــﮑﻨﺎس ارزی ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل ﺳـﺎﯾﺮ
ارزﻫﺎ“ ،ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ” را در ﻓﺮم وار ﯾﺰی اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ ﺑﺮای وار ﯾﺰ اﺳﮑﻨﺎس
ارز ﺑﯿﺶ از ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۴:۲۲

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی
 آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی /

۰

۰
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ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ و ﯾﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ارزی از ﻣﺤﻞ اﺳﮑﻨﺎس در اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص "ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری" اﻋﻼم ﮐﺮد .ﺑﻪ

ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان آﻣــﺎدﮔﯽ ﺧـﻮد را ﺑﺮای در ﯾــﺎﻓﺖ و ﯾــﺎ اﻓﺘﺘــﺎح ﺣﺴـﺎب ارزی از ﻣﺤـﻞ اﺳــﮑﻨﺎس در اﺟﺮای
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص “ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری” اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی آرﻣـﺎن اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ
و ﻧﮕﻬـﺪاری اﺳـﮑﻨﺎس ارز ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻻـﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳـﻘﻒ ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ اﻋﻼـم
ﻣﺴــﺘﻨﺪات دارد ،ﻟـﺬا ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸـﻮر آﻣـﺎدﮔﯽ در ﯾـﺎﻓﺖ اﺳـﮑﻨﺎس ﻫـﺎی ارزی
ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را دارد.
اداره ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻣﻘﺮرات ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اﺷــﺨﺎص ،ﺻــﺮﻓﺎ ً در ﺻـﻮرت داﺷــﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣـﺪارک ﺳـﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ

اﻋﺘﺒﺎری ،رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ و ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣـﺎه از ﺗﺎر ﯾــﺦ ﺻــﺪور دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از
اﻧﻘﻀـﺎی ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ،دارﻧـﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳـﻨﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﯾـﺎ ارز را ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ارزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ،در ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺮ ﯾـﺪ و ﻓﺮوش ارز؛ ﻓﻘـﻂ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ و ﺻــﺮاﻓﯽ ﻫـﺎ ﻣﺠـﺎز اﺳـﺖ در اﯾـﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ :ﻫﺮﮔـﻮﻧﻪ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۹

ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺒـﺎدﻟﻪ در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره .۹۹
 ۶۴۴۴۵ﻣﻮرخ .۱۳۹۹
.۳
 ۱۱ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺰام ﺑﻪ درج ﻣﻨﺸﺎء ارز و اﻋﻼم ﻣﺴـﺘﻨﺪات ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﺤـﺘﺮم )داﺋﻤﯽ ﯾـﺎ ﮔـﺬری ﺑﺎﻧـﮏ( ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿـﺎی وار ﯾﺰ اﺳــﮑﻨﺎس ارزی ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل ﺳـﺎﯾﺮ
ارزﻫﺎ“ ،ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ” را در ﻓﺮم وار ﯾﺰی اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ ﺑﺮای وار ﯾﺰ اﺳﮑﻨﺎس
ارز ﺑﯿﺶ از ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮐـﺪ ﺧﺒﺮ  ۵۰۷۵۴۴ﮐﻠﯿـﺪواژهﻫﺎاﻋﻼـم آﻣﺎدﮔﯽ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳـﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی
ﺷ ﻌ ﺒ ﻪ ﺑﺎﻧ ﮏ

۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۶:۱۴

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی ارزی  -ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﺧﺒ ﺮ ی ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ﻣﻠ ﺖ
 ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ﻣﻠ ﺖ /
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ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ و ﯾﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ارزی از ﻣﺤﻞ اﺳﮑﻨﺎس در اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص »ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاری« اﻋﻼـم ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼـﺎدﻣﻠﺖ و ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬﺪاری اﺳﮑﻨﺎس…

ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان آﻣــﺎدﮔﯽ ﺧـﻮد را ﺑﺮای در ﯾــﺎﻓﺖ و ﯾــﺎ اﻓﺘﺘــﺎح ﺣﺴـﺎب ارزی از ﻣﺤـﻞ اﺳــﮑﻨﺎس در اﺟﺮای
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص »ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری« اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼـﺎدﻣﻠﺖ و ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﺣﻤـﻞ و ﻧﮕﻬـﺪاری
اﺳﮑﻨﺎس ارز ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ارزﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﻼم ﻣﺴﺘﻨﺪات دارد،
ﻟـﺬا ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸﻮر آﻣﺎدﮔﯽ در ﯾﺎﻓﺖ اﺳـﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را
دارد.
اداره ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻣﻘﺮرات ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اﺷــﺨﺎص ،ﺻــﺮﻓﺎ ً در ﺻـﻮرت داﺷــﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣـﺪارک ﺳـﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ

اﻋﺘﺒﺎری ،رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ و ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣـﺎه از ﺗﺎر ﯾــﺦ ﺻــﺪور دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از
اﻧﻘﻀـﺎی ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ،دارﻧـﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳـﻨﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﯾـﺎ ارز را ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ارزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ،در ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۰

)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺮ ﯾــﺪ و ﻓﺮوش ارز؛ ﻓﻘـﻂ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ و ﺻــﺮاﻓﯽ ﻫـﺎ ﻣﺠـﺎز اﺳــﺘﺪر اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﺷــﺪه اﺳـﺖ :ﻫﺮﮔـﻮﻧﻪ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺒـﺎدﻟﻪ در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره .۹۹
 ۶۴۴۴۵ﻣﻮرخ .۱۳۹۹
.۳
 ۱۱ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺰام ﺑﻪ درج ﻣﻨﺸـﺎء ارز و اﻋﻼـم ﻣﺴـﺘﻨﺪاﺗﮑﻤﯿﺘﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﺤـﺘﺮم )داﺋﻤﯽ ﯾـﺎ ﮔـﺬری ﺑﺎﻧـﮏ( ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿـﺎی وار ﯾﺰ اﺳــﮑﻨﺎس ارزی ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل ﺳـﺎﯾﺮ
ارزﻫﺎ“ ،ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ” را در ﻓﺮم وار ﯾﺰی اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ ﺑﺮای وار ﯾﺰ اﺳﮑﻨﺎس
ارز ﺑﯿﺶ از ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۲
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آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی  -ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی
ﺑﺎﻧ ﮑ ﺪا ر ی اﻟ ﮑ ﺘ ﺮ وﻧ ﯿ ﮏ
 ﭘﺎ ﯾ ﮕﺎ ه ﺧ ﺒ ﺮ ی ﺑﺎﻧ ﮑ ﺪا ر ی اﻟ ﮑ ﺘ ﺮ وﻧ ﯿ ﮏ /
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۰

 ۲۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۵۶۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﻋ ﺼ ﺮ ﻣﺎﻟ ﯽ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ و ﯾﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ارزی از ﻣﺤﻞ اﺳﮑﻨﺎس در اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷـﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
 ۶۴۴۴۵ ﻣﻮرخ .۱۳۹۹


ﺧـﺒﺮ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی ﺻﻮرتﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ  ۹۸ﺑﺎﻧــﮏ اﯾﺮان زﻣﯿـﻦ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ؛ ﻋﺒـﻮر از ﺗﻨﮕﻨﺎﻫــﺎ و اﻣﯿــﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻮدآوری در

ﺳﺎل ۹۹ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰ ﯾﺪه آﻣﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎل ۹۸رﺷﺪ  ۳۱درﺻﺪی ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ/اﻓﺰاﯾﺶ .۴

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧﮑـﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ ،ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ
ﺣﻤـﻞ و ﻧﮕﻬـﺪاری اﺳـﮑﻨﺎس ارز ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻻـﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳـﻘﻒ ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ
اﻋﻼـم ﻣﺴـﺘﻨﺪات دارد ،ﻟـﺬا ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸـﻮر آﻣـﺎدﮔﯽ در ﯾـﺎﻓﺖ اﺳـﮑﻨﺎس ﻫـﺎی
ارزی ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را دارد.
اداره ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻣﻘﺮرات ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
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۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اﺷــﺨﺎص ،ﺻــﺮﻓﺎ ً در ﺻـﻮرت داﺷــﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣـﺪارک ﺳـﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ
اﻋﺘﺒﺎری ،رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ و ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣـﺎه از ﺗﺎر ﯾــﺦ ﺻــﺪور دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از
اﻧﻘﻀـﺎی ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ،دارﻧـﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳـﻨﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﯾـﺎ ارز را ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ارزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ،در ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺮ ﯾــﺪ و ﻓﺮوش ارز؛ ﻓﻘــﻂ در ﺑﺎﻧﮑﻬــﺎ و ﺻــﺮاﻓﯽ ﻫــﺎ ﻣﺠــﺎز اﺳــﺖ در اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ :ﻫﺮﮔـﻮﻧﻪ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺒـﺎدﻟﻪ در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره .۹۹
 ۶۴۴۴۵ﻣﻮرخ .۱۳۹۹
.۳
 ۱۱ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺰام ﺑﻪ درج ﻣﻨﺸﺎء ارز و اﻋﻼم ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن ﻣﺤـﺘﺮم )داﺋﻤﯽ ﯾـﺎ ﮔــﺬری ﺑﺎﻧـﮏ( ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿـﺎی وار ﯾﺰ اﺳــﮑﻨﺎس ارزی ﺑﯿﺶ از ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل ﺳـﺎﯾﺮ
ارزﻫﺎ" ،ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ" را در ﻓﺮم وار ﯾﺰی اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ ﺑﺮای وار ﯾﺰ اﺳﮑﻨﺎس
ارز ﺑﯿﺶ از ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺧـﺒﺮ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﺻﻮرتﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ  ۹۸ﺑﺎﻧــﮏ اﯾﺮان زﻣﯿـﻦ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ؛ ﻋﺒـﻮر از ﺗﻨﮕﻨﺎﻫــﺎ و اﻣﯿــﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻮدآوری در
ﺳﺎل ۹۹ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰ ﯾﺪه آﻣﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎل ۹۸رﺷﺪ  ۳۱درﺻﺪی ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ/اﻓﺰاﯾﺶ .۴
 ۴درﺻﺪی ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی

۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۴:۲۲

ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ
ا ﺳ ﮑﻨﺎ س ﻫﺎ ی ا ر ز ی
 ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت /

۰

۰

 ۲۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۵۶۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﻋ ﺼ ﺮ ﻣﺎﻟ ﯽ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣـﺎه از ﺗﺎر ﯾــﺦ ﺻــﺪور دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از
اﻧﻘﻀـﺎی ﻣﻬﻠـﺖ ﻣــﺬﮐﻮر ،دارﻧــﺪﮔﺎن اﯾـﻦ ﺳــﻨﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﯾـﺎ ارز را ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ارزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ،در ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷـﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
 ۶۴۴۴۵ ﻣﻮرخ .۱۳۹۹
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۲

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت  -ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ و ﯾﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ارزی از ﻣﺤﻞ
اﺳﮑﻨﺎس در اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص "ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری" اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼــﻞ ﺗﺠـﺎرت ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﺣﻤـﻞ و ﻧﮕﻬــﺪاری
اﺳﮑﻨﺎس ارز ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ارزﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﻼم ﻣﺴﺘﻨﺪات دارد،
ﻟـﺬا ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸﻮر آﻣﺎدﮔﯽ در ﯾﺎﻓﺖ اﺳـﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را
دارد.
اداره ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻣﻘﺮرات ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اﺷــﺨﺎص ،ﺻــﺮﻓﺎ ً در ﺻـﻮرت داﺷــﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣـﺪارک ﺳـﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ

اﻋﺘﺒﺎری ،رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ و ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣـﺎه از ﺗﺎر ﯾــﺦ ﺻــﺪور دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از
اﻧﻘﻀـﺎی ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ،دارﻧـﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳـﻨﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﯾـﺎ ارز را ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ارزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ،در ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺮ ﯾــﺪ و ﻓﺮوش ارز؛ ﻓﻘـﻂ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ و ﺻــﺮاﻓﯽ ﻫـﺎ ﻣﺠـﺎز اﺳـﺖ در اﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﺷـﺪه اﺳﺖ :ﻫﺮﮔـﻮﻧﻪ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺒـﺎدﻟﻪ در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره .۹۹
 ۶۴۴۴۵ﻣﻮرخ .۱۳۹۹
.۳
 ۱۱ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺰام ﺑﻪ درج ﻣﻨﺸﺎء ارز و اﻋﻼم ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﺤـﺘﺮم )داﺋﻤﯽ ﯾـﺎ ﮔـﺬری ﺑﺎﻧـﮏ( ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿـﺎی وار ﯾﺰ اﺳــﮑﻨﺎس ارزی ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل ﺳـﺎﯾﺮ
ارزﻫﺎ" ،ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ" را در ﻓﺮم وار ﯾﺰی اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ ﺑﺮای وار ﯾﺰ اﺳﮑﻨﺎس
ارز ﺑﯿﺶ از ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۳

۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

۱۴:۳۹

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی
 ﺑ ﯿﻨﺎ /

۰

۰

 ۲۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۵۶۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﻋ ﺼ ﺮ ﻣﺎﻟ ﯽ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ و ﯾﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ارزی از ﻣﺤﻞ اﺳﮑﻨﺎس در اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص "ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری" اﻋﻼم ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷـﺒﮑﻪ ﺧـﺒﺮی ﺑﺎﻧـﮏ و ﺑﯿﻤﻪ "ﺑﯿﻨـﺎ" ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺷـﺒﮑﻪ ﺧـﺒﺮی اﻗﺘﺼـﺎد و ﺑﺎﻧـﮏ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﺣﻤـﻞ و ﻧﮕﻬـﺪاری اﺳــﮑﻨﺎس ارز ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑﻪ
ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻻـﺗﺮ از اﯾـﻦ ﺳــﻘﻒ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ اﻋﻼـم ﻣﺴــﺘﻨﺪات دارد ،ﻟـﺬا ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر آﻣﺎدﮔﯽ در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را دارد.
اداره ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻣﻘﺮرات ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اﺷــﺨﺎص ،ﺻــﺮﻓﺎ ً در ﺻـﻮرت داﺷــﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣـﺪارک ﺳـﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ

اﻋﺘﺒﺎری ،رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ و ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣـﺎه از ﺗﺎر ﯾــﺦ ﺻــﺪور دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از
اﻧﻘﻀـﺎی ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ،دارﻧـﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳـﻨﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﯾـﺎ ارز را ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ارزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ،در ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺮ ﯾــﺪ و ﻓﺮوش ارز؛ ﻓﻘـﻂ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ و ﺻــﺮاﻓﯽ ﻫـﺎ ﻣﺠـﺎز اﺳــﺘﺪر اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﺷــﺪه اﺳـﺖ :ﻫﺮﮔـﻮﻧﻪ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺒـﺎدﻟﻪ در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره .۹۹
 ۶۴۴۴۵ﻣﻮرخ .۱۳۹۹
.۳
 ۱۱ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺰام ﺑﻪ درج ﻣﻨﺸـﺎء ارز و اﻋﻼـم ﻣﺴـﺘﻨﺪاﺗﮑﻤﯿﺘﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﺤـﺘﺮم )داﺋﻤﯽ ﯾـﺎ ﮔـﺬری ﺑﺎﻧـﮏ( ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿـﺎی وار ﯾﺰ اﺳــﮑﻨﺎس ارزی ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل ﺳـﺎﯾﺮ
ارزﻫﺎ" ،ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ" را در ﻓﺮم وار ﯾﺰی اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ ﺑﺮای وار ﯾﺰ اﺳﮑﻨﺎس
ارز ﺑﯿﺶ از ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۴

۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۴:۱۱

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی
 ﻧ ﻘ ﺪﯾﻨ ﻪ /

۰

۰

 ۲۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۵۶۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﻋ ﺼ ﺮ ﻣﺎﻟ ﯽ

ﭘﺎﯾ ﮕﺎ ه ﺧﺒ ﺮ ی ﻧ ﻘ ﺪﯾﻨ ﻪ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣـﺎه از ﺗﺎر ﯾــﺦ ﺻــﺪور دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از
اﻧﻘﻀـﺎی ﻣﻬﻠـﺖ ﻣــﺬﮐﻮر ،دارﻧــﺪﮔﺎن اﯾـﻦ ﺳــﻨﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﯾـﺎ ارز را ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ارزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ،در ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷـﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
 ۶۴۴۴۵ ﻣﻮرخ .۱۳۹۹

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ  ،ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬﺪاری اﺳـﮑﻨﺎس ارز ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن ﺑﻪ
ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻻـﺗﺮ از اﯾـﻦ ﺳــﻘﻒ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ اﻋﻼـم ﻣﺴــﺘﻨﺪات دارد ،ﻟـﺬا ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر آﻣﺎدﮔﯽ در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را دارد.
اداره ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻣﻘﺮرات ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اﺷــﺨﺎص ،ﺻــﺮﻓﺎ ً در ﺻـﻮرت داﺷــﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣـﺪارک ﺳـﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ

اﻋﺘﺒﺎری ،رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ و ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣـﺎه از ﺗﺎر ﯾــﺦ ﺻــﺪور دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از
اﻧﻘﻀـﺎی ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ،دارﻧـﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳـﻨﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﯾـﺎ ارز را ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ارزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ،در ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺮ ﯾــﺪ و ﻓﺮوش ارز؛ ﻓﻘــﻂ در ﺑﺎﻧﮑﻬــﺎ و ﺻــﺮاﻓﯽ ﻫــﺎ ﻣﺠــﺎز اﺳــﺖ در اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ :ﻫﺮﮔـﻮﻧﻪ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺒـﺎدﻟﻪ در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره .۹۹
 ۶۴۴۴۵ﻣﻮرخ .۱۳۹۹
.۳
 ۱۱ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺰام ﺑﻪ درج ﻣﻨﺸﺎء ارز و اﻋﻼم ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن ﻣﺤـﺘﺮم )داﺋﻤﯽ ﯾـﺎ ﮔــﺬری ﺑﺎﻧـﮏ( ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿـﺎی وار ﯾﺰ اﺳــﮑﻨﺎس ارزی ﺑﯿﺶ از ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل ﺳـﺎﯾﺮ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۵

ارزﻫﺎ" ،ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ" را در ﻓﺮم وار ﯾﺰی اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ ﺑﺮای وار ﯾﺰ اﺳﮑﻨﺎس
ارز ﺑﯿﺶ از ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

۱۶:۴۳

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ
ا ﺳ ﮑﻨﺎ س ﻫﺎ ی ا ر ز ی
 ﻓ ﺼ ﻞ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د /

۰

۰

 ۲۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۵۶۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﻋ ﺼ ﺮ ﻣﺎﻟ ﯽ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣـﺎه از ﺗﺎر ﯾــﺦ ﺻــﺪور دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از
اﻧﻘﻀـﺎی ﻣﻬﻠـﺖ ﻣــﺬﮐﻮر ،دارﻧــﺪﮔﺎن اﯾـﻦ ﺳــﻨﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﯾـﺎ ارز را ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ارزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ،در ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷـﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
 ۶۴۴۴۵ ﻣﻮرخ .۱۳۹۹

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼــﻞ اﻗﺘﺼـﺎد  -ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان آﻣـﺎدﮔﯽ ﺧـﻮد را ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ و ﯾـﺎ اﻓﺘﺘـﺎح ﺣﺴـﺎب ارزی از
ﻣﺤﻞ اﺳﮑﻨﺎس در اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص "ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری" اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼـﻞ اﻗﺘﺼـﺎد ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﺣﻤـﻞ و ﻧﮕﻬــﺪاری
اﺳﮑﻨﺎس ارز ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ارزﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﻼم ﻣﺴﺘﻨﺪات دارد،
ﻟـﺬا ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸﻮر آﻣﺎدﮔﯽ در ﯾﺎﻓﺖ اﺳـﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را
دارد.
اداره ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻣﻘﺮرات ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اﺷــﺨﺎص ،ﺻــﺮﻓﺎ ً در ﺻـﻮرت داﺷــﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣـﺪارک ﺳـﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ

اﻋﺘﺒﺎری ،رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ و ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣـﺎه از ﺗﺎر ﯾــﺦ ﺻــﺪور دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از
اﻧﻘﻀـﺎی ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ،دارﻧـﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳـﻨﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﯾـﺎ ارز را ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ارزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ،در ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۶

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺮ ﯾــﺪ و ﻓﺮوش ارز؛ ﻓﻘـﻂ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ و ﺻــﺮاﻓﯽ ﻫـﺎ ﻣﺠـﺎز اﺳـﺖ در اﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﺷـﺪه اﺳﺖ :ﻫﺮﮔـﻮﻧﻪ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺒـﺎدﻟﻪ در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره .۹۹
 ۶۴۴۴۵ﻣﻮرخ .۱۳۹۹
.۳
 ۱۱ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺰام ﺑﻪ درج ﻣﻨﺸﺎء ارز و اﻋﻼم ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﺤـﺘﺮم )داﺋﻤﯽ ﯾـﺎ ﮔـﺬری ﺑﺎﻧـﮏ( ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿـﺎی وار ﯾﺰ اﺳــﮑﻨﺎس ارزی ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل ﺳـﺎﯾﺮ
ارزﻫﺎ" ،ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ" را در ﻓﺮم وار ﯾﺰی اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ ﺑﺮای وار ﯾﺰ اﺳﮑﻨﺎس
ارز ﺑﯿﺶ از ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۲۱:۰۳

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی
 ﺷ ﻤﺎ ﻧ ﯿ ﻮ ز /

۰

۰

 ۲۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۳۵۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﻋ ﺼ ﺮ ﻣﺎﻟ ﯽ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ و ﯾﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ارزی از ﻣﺤﻞ اﺳﮑﻨﺎس در اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص "ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری" اﻋﻼم ﮐﺮد.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼـ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷـﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
 ۶۴۴۴۵ ﻣﻮرخ .۱۳۹۹
.۳ 

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۷

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷـﻤﺎﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬﺪاری اﺳﮑﻨﺎس
ارز ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻻـﺗﺮ از اﯾـﻦ ﺳـﻘﻒ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ اﻋﻼـم ﻣﺴـﺘﻨﺪات دارد ،ﻟـﺬا
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر آﻣﺎدﮔﯽ در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را دارد.
اداره ﺳﯿﺎﺳـﺘﻬﺎ و ﻣﻘﺮرات ارزی ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮ

از ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺷـﺨﺎص ،ﺻـﺮﻓﺎ ً در ﺻﻮرت داﺷـﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣـﺪارک ﺳـﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ
اﻋﺘﺒﺎری ،رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ و ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﯿﺪ ﺳـﻨﺎ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣـﺎه از ﺗﺎر ﯾــﺦ ﺻـﺪور دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از
اﻧﻘﻀـﺎی ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ،دارﻧـﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳـﻨﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﯾـﺎ ارز را ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ارزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ،در ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ارز ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
)۱۱ﺧﺮداد (۱۳۹۹ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز؛ ﻓﻘﻂ در ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺻـﺮاﻓﯽ ﻫﺎ ﻣﺠﺎز اﺳـﺘﺪر اﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ،
ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺒـﺎدﻟﻪ در داﺧـﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره .۹۹
 ۶۴۴۴۵ﻣﻮرخ .۱۳۹۹
.۳
 ۱۱ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺰام ﺑﻪ درج ﻣﻨﺸـﺎء ارز و اﻋﻼـم ﻣﺴـﺘﻨﺪاﺗﮑﻤﯿﺘﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن ﻣﺤـﺘﺮم )داﺋﻤﯽ ﯾـﺎ ﮔــﺬری ﺑﺎﻧـﮏ( ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿـﺎی وار ﯾﺰ اﺳــﮑﻨﺎس ارزی ﺑﯿﺶ از ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل ﺳـﺎﯾﺮ
ارزﻫﺎ" ،ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻪ" را در ﻓﺮم وار ﯾﺰی اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رواﺑــﻂ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾـــﺪ :ﻣﺸــﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ ﻫﺮﻧــﻮﻋﯽ از ﻣﻨﺸــﺎء وﺟــﻪ ﺑﺮای وار ﯾﺰ
اﺳﮑﻨﺎس ارز ﺑﯿﺶ از ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۴:۴۵

اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ  -ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﺧ ﺒ ﺮ ی ﺑﺎﻧ ﮑ ﺪا ر ی اﻟ ﮑ ﺘ ﺮ وﻧ ﯿ ﮏ
 ﭘﺎ ﯾ ﮕﺎ ه ﺧ ﺒ ﺮ ی ﺑﺎﻧ ﮑ ﺪا ر ی اﻟ ﮑ ﺘ ﺮ وﻧ ﯿ ﮏ /

۰

۰

 ۱۹ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۹۹۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ﻧ ﯿ ﻮ ز

اﻋﻀـﺎی ﻫﯿﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﺷﻮرای ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻣـﺪت  ۳ﺳـﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧـﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی ،ﮐﻮروش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾﺎن و ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺳـﻠﯿﻤﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮ ﯾﻤﯽ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی
ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮان ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۸

 در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸـﺴﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺰاﻋﯽ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﯾﻦﺷﺪه ﺳﺎل  ۱۳۹۹و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ
ﻣﺘﻨـﺎﺳﺐ ﺑـﺎ آن ﺑﺮای اﻋﻀـﺎی ﺷـﻮرا اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪوﺑـﻮدﺟﻪ ﺗــﺪوﯾﻨﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻫﯿـﺎت ر ﯾﯿﺴـﻪ رﺳــﯿﺪه ،دارای ۴
ﻫـﺪف ﻋﻤـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از :ﺗﻮﺳـﻌﻪ رواﺑـﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ رواﺑـﻂ ﺑﺎ اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳـﺮ
ﮐﺸﻮر و ﺗﺸـﮑﻞﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪیﻫـﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و آﻣﻮزش اﺗـﺎقﻫﺎی ﮐﺸﻮر و اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻓﻨﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی آن و ﺑﻬﺮهوریﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ.
 وی ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اوﻟﯿـﻦ ﺟﻠﺴـﻪ اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﺎن و راﺑﻄـﺎن اﺑﺮاز اﻣﯿـﺪواری ﮐﺮد :اﯾـﻦ اﻗـﺪام ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.


ﺧـﺒﺮ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی ﺻﻮرتﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ  ۹۸ﺑﺎﻧــﮏ اﯾﺮان زﻣﯿـﻦ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ؛ ﻋﺒـﻮر از ﺗﻨﮕﻨﺎﻫــﺎ و اﻣﯿــﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻮدآوری در

ﺳﺎل ۹۹ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰ ﯾﺪه آﻣﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎل ۹۸رﺷﺪ  ۳۱درﺻﺪی ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ/اﻓﺰاﯾﺶ .۴

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی ﺑﺎﻧﮑـﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ ،ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﯾﺮان ،ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ اﺗــﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ) (ICCﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪ و در ﺟﺮ ﯾــﺎن اﯾـﻦ ﻧﺸــﺴﺖ از ﺑﯿـﻦ داوﻃﻠﺒــﺎن ﻋﻀـﻮﯾﺖ در ﻫﯿــﺎت
ر ﯾﯿﺴﻪ اﯾﻦ اﺗﺎق ،ﻏﻼﻣﺤﺴـﯿﻦ ﺷﺎﻓﻌﯽ ر ﯾﯿﺲ اﺗﺎق اﯾﺮان ،ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴﺎری ر ﯾﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ،ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻼح ورزی
ﻧــﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ اﺗــﺎق اﯾﺮان ،ﺳﯿﺪﺣﺴـــﯿﻦ ﺳــﻠﯿﻤﯽ؛ ﻋﻀــﻮ ﻫﯿــﺎت ﻣــﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧــﮏ ﺧﺎورﻣﯿــﺎﻧﻪ ،ﺳــﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮ ﯾﻤﯽ دﺑﯿﺮﮐﻞ
ﺳﻨـﺪﯾﮑﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮان اﯾﺮان ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﮐﻮروش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾﺎن ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ
ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ ﺟﺪﯾﺪ  ICCﺑﺮای ﻣﺪت  ۳ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
ﻏﻼﻣﺤﺴـﯿﻦ ﺷـﺎﻓﻌﯽ ،ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ) (ICCدر اﺑﺘـﺪای اﯾﻦ ﻧﺸـﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ
اﺛﺮﮔـــﺬار اﺗـــﺎق ﺑﺎزرﮔـــﺎﻧﯽ ﺑﯿـــﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺗﻮاﻧﻤﻨـــﺪی ﺑﯿــﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﺴـــﻬﯿﻞ ﺗﺠـــﺎرت ﻓﺮاﻣﺮزی ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ،
ﻫﻤﮑـﺎریﻫﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ICC ،ﭘﺎر ﯾﺲ و اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸﻮر را ﺑﺴـﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ
ا ﻫ ﻤ ﯿ ﺖ داﻧ ﺴ ﺖ .
ر ﯾﯿﺲ اﺗــﺎق اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺿــﻤﻦ ﻗــﺪرداﻧﯽ از اﻗــﺪاﻣﺎت دﺑﯿﺮ ﮐـﻞ ﮐﻤﯿﺘـﻪ اﯾﺮاﻧﯽ  ICCاﻇﻬــﺎر ﮐﺮد :ارﺗﺒـﺎط ﮔﺴـﺘﺮده ﺑﺎ
اﺗـﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸﻮر ،ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت و
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ درزﻣﯿﻨﮥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸـﺴﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺰاﻋﯽ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﯾﻦﺷﺪه ﺳﺎل  ۱۳۹۹و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ
ﻣﺘﻨـﺎﺳﺐ ﺑـﺎ آن ﺑﺮای اﻋﻀـﺎی ﺷـﻮرا اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪوﺑـﻮدﺟﻪ ﺗـﺪوﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻫﯿـﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ رﺳـﯿﺪه ،دارای ۴
ﻫﺪف ﻋﻤﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺗﻮﺳـﻌﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ رواﺑﻂ ﺑﺎ اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳـﺮ
ﮐﺸﻮر و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و آﻣﻮزش اﺗﺎقﻫﺎی ﮐﺸﻮر و اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻓﻨﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی آن و ﺑﻬﺮهوریﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻤﺎسﻫﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷـﺪه در ﭼﻨـﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺑﺎ
دﺑﯿﺮ ﮐـﻞ و ﻣﻘﺎﻣﺎت  ICCﺑﻪ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪر ﯾﺰی و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻧﺠـﺎمﺷـﺪه ﺑﺮای ارﺗﺒـﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و اﺗـﺎقﻫـﺎی ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸﻮر اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﺸـﺮ ﯾﺢ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر ICC
ﺑﺮای ﺳﺎل ﺟﺎری و آﯾﻨﺪه ﻗﺮار دارد.
ﺧﺰاﻋﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒـﺎط ﻫﻤﮑـﺎری ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﺗـﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ  ICCرا ﻣﻮردﺗـﻮﺟﻪ ﻗﺮارداد
ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ر ﯾﯿﺲ اﺗـﺎق اﯾﺮان و ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ در  ۳۴اﺗﺎق ﮐﺸﻮر دارای ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن راﺑﻂ
ﻣ ﻄﻠ ﻊ ا ﺳ ﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اوﻟﯿـﻦ ﺟﻠﺴـﻪ اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﺎن و راﺑﻄـﺎن اﺑﺮاز اﻣﯿــﺪواری ﮐﺮد :اﯾـﻦ اﻗـﺪام ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﺧـﺒﺮ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﺻﻮرتﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ  ۹۸ﺑﺎﻧــﮏ اﯾﺮان زﻣﯿـﻦ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ؛ ﻋﺒـﻮر از ﺗﻨﮕﻨﺎﻫــﺎ و اﻣﯿــﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻮدآوری در
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۹

ﺳﺎل ۹۹ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰ ﯾﺪه آﻣﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎل ۹۸رﺷﺪ  ۳۱درﺻﺪی ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ/اﻓﺰاﯾﺶ .۴
 ۴درﺻﺪی ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
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اﻋﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﯿﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ  ICCاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
 ﻧ ﻘ ﺪﯾﻨ ﻪ /

۰

۰

 ۱۸ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۹۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ﻧ ﯿ ﻮ ز

ﭘﺎﯾ ﮕﺎ ه ﺧﺒ ﺮ ی ﻧ ﻘ ﺪﯾﻨ ﻪ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻏﻼﻣﺤﺴـﯿﻦ ﺷـﺎﻓﻌﯽ ،ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ) (ICCدر اﺑﺘـﺪای اﯾﻦ ﻧﺸـﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ
اﺛﺮﮔــــﺬار اﺗـــﺎق ﺑﺎزرﮔـــﺎﻧﯽ ﺑﯿـــﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺗﻮاﻧﻤﻨــــﺪی ﺑﯿـــﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﺴــــﻬﯿﻞ ﺗﺠـــﺎرت ﻓﺮاﻣﺮزی ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻــــﯽ،
ﻫﻤﮑـﺎریﻫـﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ICC ،ﭘـﺎر ﯾﺲ و اﺗـﺎقﻫـﺎی ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸﻮر را ﺑﺴـﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ
ا ﻫ ﻤ ﯿ ﺖ داﻧ ﺴ ﺖ .
 در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸـﺴﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺰاﻋﯽ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﯾﻦﺷﺪه ﺳﺎل  ۱۳۹۹و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ
ﻣﺘﻨـﺎﺳﺐ ﺑـﺎ آن ﺑﺮای اﻋﻀـﺎی ﺷـﻮرا اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪوﺑـﻮدﺟﻪ ﺗــﺪوﯾﻨﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻫﯿـﺎت ر ﯾﯿﺴـﻪ رﺳــﯿﺪه ،دارای ۴
ﻫـﺪف ﻋﻤـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از :ﺗﻮﺳـﻌﻪ رواﺑـﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ رواﺑـﻂ ﺑﺎ اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳـﺮ
ﮐﺸﻮر و ﺗﺸـﮑﻞﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪیﻫـﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و آﻣﻮزش اﺗـﺎقﻫﺎی ﮐﺸﻮر و اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻓﻨﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی آن و ﺑﻬﺮهوریﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ.
 وی ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اوﻟﯿـﻦ ﺟﻠﺴـﻪ اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﺎن و راﺑﻄـﺎن اﺑﺮاز اﻣﯿـﺪواری ﮐﺮد :اﯾـﻦ اﻗـﺪام ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕــﺎه ﺧـﺒﺮی ﻧﻘــﺪﯾﻨﻪ  ،ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮐﻤﯿﺘـﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗــﺎق ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ) (ICCﺑﺮﮔﺰار ﺷــــﺪ و در
ﺟﺮ ﯾـﺎن اﯾـﻦ ﻧﺸـﺴﺖ از ﺑﯿﻦ داوﻃﻠﺒـﺎن ﻋﻀـﻮﯾﺖ در ﻫﯿـﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ اﯾﻦ اﺗـﺎق ،ﻏﻼﻣﺤﺴـﯿﻦ ﺷـﺎﻓﻌﯽ ر ﯾﯿﺲ اﺗـﺎق اﯾﺮان،
ﻣﺴــﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴـﺎری ر ﯾﯿﺲ اﺗـﺎق ﺗﻬﺮان ،ﺣﺴــﯿﻦ ﺳــﻼح ورزی ﻧـﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ اﺗـﺎق اﯾﺮان ،ﺳﯿﺪﺣﺴــﯿﻦ ﺳــﻠﯿﻤﯽ؛ ﻋﻀــﻮ
ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧـﮏ ﺧﺎورﻣﯿـﺎﻧﻪ ،ﺳــﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮ ﯾﻤﯽ دﺑﯿﺮﮐـﻞ ﺳـﻨﺪﯾﮑﺎی ﺑﯿﻤـﻪﮔﺮان اﯾﺮان ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﮐﻮروش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾﺎن ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ ﺟﺪﯾﺪ  ICCﺑﺮای
ﻣ ﺪ ت  ۳ﺳﺎ ل اﻧ ﺘ ﺨﺎ ب ﺷ ﺪﻧ ﺪ .
ﻏﻼﻣﺤﺴـﯿﻦ ﺷـﺎﻓﻌﯽ ،ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ) (ICCدر اﺑﺘـﺪای اﯾﻦ ﻧﺸـﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ
اﺛﺮﮔـــﺬار اﺗـــﺎق ﺑﺎزرﮔـــﺎﻧﯽ ﺑﯿـــﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺗﻮاﻧﻤﻨـــﺪی ﺑﯿــﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﺴـــﻬﯿﻞ ﺗﺠـــﺎرت ﻓﺮاﻣﺮزی ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ،
ﻫﻤﮑـﺎریﻫﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ICC ،ﭘﺎر ﯾﺲ و اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸﻮر را ﺑﺴـﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ
ا ﻫ ﻤ ﯿ ﺖ داﻧ ﺴ ﺖ .
ر ﯾﯿﺲ اﺗــﺎق اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺿــﻤﻦ ﻗــﺪرداﻧﯽ از اﻗــﺪاﻣﺎت دﺑﯿﺮ ﮐـﻞ ﮐﻤﯿﺘـﻪ اﯾﺮاﻧﯽ  ICCاﻇﻬــﺎر ﮐﺮد :ارﺗﺒـﺎط ﮔﺴـﺘﺮده ﺑﺎ
اﺗـﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸﻮر ،ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت و
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ درزﻣﯿﻨﮥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸـﺴﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺰاﻋﯽ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﯾﻦﺷﺪه ﺳﺎل  ۱۳۹۹و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ
ﻣﺘﻨـﺎﺳﺐ ﺑـﺎ آن ﺑﺮای اﻋﻀـﺎی ﺷـﻮرا اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪوﺑـﻮدﺟﻪ ﺗـﺪوﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻫﯿـﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ رﺳـﯿﺪه ،دارای ۴
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۵۰

ﻫﺪف ﻋﻤﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺗﻮﺳـﻌﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ رواﺑﻂ ﺑﺎ اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳـﺮ
ﮐﺸﻮر و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و آﻣﻮزش اﺗﺎقﻫﺎی ﮐﺸﻮر و اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻓﻨﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی آن و ﺑﻬﺮهوریﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻤﺎسﻫﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷـﺪه در ﭼﻨـﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺑﺎ
دﺑﯿﺮ ﮐـﻞ و ﻣﻘﺎﻣﺎت  ICCﺑﻪ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪر ﯾﺰی و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻧﺠـﺎمﺷـﺪه ﺑﺮای ارﺗﺒـﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و اﺗـﺎقﻫـﺎی ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸﻮر اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﺸـﺮ ﯾﺢ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر ICC
ﺑﺮای ﺳﺎل ﺟﺎری و آﯾﻨﺪه ﻗﺮار دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺒﻨـﺎ  ،ﺧﺰاﻋﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒـﺎط ﻫﻤﮑـﺎری ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﺗـﺎقﻫـﺎی ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸﻮر ﺑـﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ  ICCرا
ﻣﻮردﺗـﻮﺟﻪ ﻗﺮارداد ﮐـﻪ ﺑــﺎ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ر ﯾﯿﺲ اﺗــﺎق اﯾﺮان و ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫـﺎی ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ،ﮐﻤﯿﺘـﻪ اﯾﺮاﻧﯽ در  ۳۴اﺗـﺎق ﮐﺸﻮر
دارای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن راﺑﻂ ﻣﻄﻠﻊ اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اوﻟﯿـﻦ ﺟﻠﺴـﻪ اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﺎن و راﺑﻄـﺎن اﺑﺮاز اﻣﯿــﺪواری ﮐﺮد :اﯾـﻦ اﻗـﺪام ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.

۲
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ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان اﻋﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﯿﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ  ICCاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
 ﻓ ﺼ ﻞ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د /

۰

۰

 ۱۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۹۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ﻧ ﯿ ﻮ ز

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (


ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد  -ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼـﻞ اﻗﺘﺼـﺎد ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ،ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ) (ICCﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ و در ﺟﺮ ﯾـﺎن اﯾﻦ ﻧﺸـﺴﺖ از ﺑﯿﻦ داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺎت
ر ﯾﯿﺴﻪ اﯾﻦ اﺗـﺎق ،ﻏﻼﻣﺤﺴـﯿﻦ ﺷـﺎﻓﻌﯽ ر ﯾﯿﺲ اﺗﺎق اﯾﺮان ،ﻣﺴـﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴﺎری ر ﯾﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ،ﺣﺴـﯿﻦ ﺳـﻼح ورزی
ﻧﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ اﺗﺎق اﯾﺮان ،ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﺳﻠﯿﻤﯽ؛ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮ ﯾﻤﯽ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی
ﺑﯿﻤﻪﮔﺮان اﯾﺮان ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﮐﻮروش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾﺎن ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ ﺟﺪﯾﺪ  ICCﺑﺮای ﻣﺪت  ۳ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
 در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸـﺴﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺰاﻋﯽ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﯾﻦﺷﺪه ﺳﺎل  ۱۳۹۹و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ
ﻣﺘﻨـﺎﺳﺐ ﺑـﺎ آن ﺑﺮای اﻋﻀـﺎی ﺷـﻮرا اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪوﺑـﻮدﺟﻪ ﺗــﺪوﯾﻨﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻫﯿـﺎت ر ﯾﯿﺴـﻪ رﺳــﯿﺪه ،دارای ۴
ﻫـﺪف ﻋﻤـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از :ﺗﻮﺳـﻌﻪ رواﺑـﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ رواﺑـﻂ ﺑﺎ اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳـﺮ
ﮐﺸﻮر و ﺗﺸـﮑﻞﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪیﻫـﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و آﻣﻮزش اﺗـﺎقﻫﺎی ﮐﺸﻮر و اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻓﻨﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی آن و ﺑﻬﺮهوریﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ.
 ﺧﺰاﻋﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒـﺎط ﻫﻤﮑـﺎری ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﺗـﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ  ICCرا ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارداد
ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ر ﯾﯿﺲ اﺗـﺎق اﯾﺮان و ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫـﺎی ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ در  ۳۴اﺗـﺎق ﮐﺸﻮر دارای ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن راﺑﻂ
ﻣ ﻄﻠ ﻊ ا ﺳ ﺖ.
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ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد  -ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼـﻞ اﻗﺘﺼـﺎد ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ،ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮐﻤﯿﺘـﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗــﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ) (ICCﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪ و در ﺟﺮ ﯾــﺎن اﯾـﻦ ﻧﺸــﺴﺖ از ﺑﯿـﻦ داوﻃﻠﺒــﺎن ﻋﻀــﻮﯾﺖ در
ﻫﯿــﺎت ر ﯾﯿﺴـﻪ اﯾـﻦ اﺗــﺎق ،ﻏﻼﻣﺤﺴــﯿﻦ ﺷـﺎﻓﻌﯽ ر ﯾﯿﺲ اﺗـﺎق اﯾﺮان ،ﻣﺴــﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴـﺎری ر ﯾﯿﺲ اﺗـﺎق ﺗﻬﺮان ،ﺣﺴــﯿﻦ
ﺳﻼـح ورزی ﻧـﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ اﺗـﺎق اﯾﺮان ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺳـﻠﯿﻤﯽ؛ ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧـﮏ ﺧﺎورﻣﯿـﺎﻧﻪ ،ﺳـﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮ ﯾﻤﯽ
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳـﻨﺪﯾﮑﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮان اﯾﺮان ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﮐﻮروش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾﺎن ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ ﺟﺪﯾﺪ  ICCﺑﺮای ﻣﺪت  ۳ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
ﻏﻼﻣﺤﺴـﯿﻦ ﺷـﺎﻓﻌﯽ ،ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ) (ICCدر اﺑﺘـﺪای اﯾﻦ ﻧﺸـﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ
اﺛﺮﮔـــﺬار اﺗـــﺎق ﺑﺎزرﮔـــﺎﻧﯽ ﺑﯿـــﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺗﻮاﻧﻤﻨـــﺪی ﺑﯿــﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﺴـــﻬﯿﻞ ﺗﺠـــﺎرت ﻓﺮاﻣﺮزی ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ،
ﻫﻤﮑـﺎریﻫـﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ICC ،ﭘـﺎر ﯾﺲ و اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸﻮر را ﺑﺴـﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ
ا ﻫ ﻤ ﯿ ﺖ داﻧ ﺴ ﺖ .
ر ﯾﯿﺲ اﺗــﺎق اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺿــﻤﻦ ﻗــﺪرداﻧﯽ از اﻗــﺪاﻣﺎت دﺑﯿﺮ ﮐـﻞ ﮐﻤﯿﺘـﻪ اﯾﺮاﻧﯽ  ICCاﻇﻬــﺎر ﮐﺮد :ارﺗﺒـﺎط ﮔﺴـﺘﺮده ﺑﺎ
اﺗـﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸﻮر ،ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت و
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ درزﻣﯿﻨﮥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸـﺴﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺰاﻋﯽ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﯾﻦﺷﺪه ﺳﺎل  ۱۳۹۹و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ
ﻣﺘﻨـﺎﺳﺐ ﺑـﺎ آن ﺑﺮای اﻋﻀـﺎی ﺷـﻮرا اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪوﺑـﻮدﺟﻪ ﺗـﺪوﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻫﯿـﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ رﺳـﯿﺪه ،دارای ۴
ﻫﺪف ﻋﻤﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺗﻮﺳـﻌﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ رواﺑﻂ ﺑﺎ اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳـﺮ
ﮐﺸﻮر و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و آﻣﻮزش اﺗﺎقﻫﺎی ﮐﺸﻮر و اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻓﻨﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی آن و ﺑﻬﺮهوریﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻤﺎسﻫﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷـﺪه در ﭼﻨـﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺑﺎ
دﺑﯿﺮ ﮐـﻞ و ﻣﻘﺎﻣﺎت  ICCﺑﻪ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪر ﯾﺰی و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻧﺠـﺎمﺷـﺪه ﺑﺮای ارﺗﺒـﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و اﺗـﺎقﻫـﺎی ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸﻮر اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﺸـﺮ ﯾﺢ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر ICC
ﺑﺮای ﺳﺎل ﺟﺎری و آﯾﻨﺪه ﻗﺮار دارد.
ﺧﺰاﻋﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒـﺎط ﻫﻤﮑـﺎری ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﺗـﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ  ICCرا ﻣﻮردﺗـﻮﺟﻪ ﻗﺮارداد
ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ر ﯾﯿﺲ اﺗـﺎق اﯾﺮان و ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ در  ۳۴اﺗﺎق ﮐﺸﻮر دارای ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن راﺑﻂ
ﻣ ﻄﻠ ﻊ ا ﺳ ﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اوﻟﯿـﻦ ﺟﻠﺴـﻪ اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﺎن و راﺑﻄـﺎن اﺑﺮاز اﻣﯿــﺪواری ﮐﺮد :اﯾـﻦ اﻗـﺪام ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.
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