ﻗﯿﻤﺖ روز ارز ،ﺳﮑﻪ و ﻃﻼ +ﺟﺪول
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻓﻮری ،اﻣﺮوز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ در ﺑﺎزار
آزاد ﺳﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﻬﺎر آزادی ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و
ﺳﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﻬﺎر آزادی ﻃﺮح ﻗﺪﯾﻢ  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۳۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺷﺪ.
در ﺑﺎزار آزاد ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﯿﻢ ﺳﮑﻪ ﺑﻬﺎر آزادی دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۵ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ،رﺑﻊ ﺳﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﮑﻪ ﮔﺮﻣﯽ
 ۶۷۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻫﺮ ﮔﺮم ﻃﻼی  ۱۸ﻋﯿﺎر  ۴۲۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ارزشﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ
ﻫﺮ اوﻧﺲ ﻃﻼ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۱۹۸.۸دﻻر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﯿﻤﺖ ﯾﻮرو در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺎدﻻت ارزی  ۴۸۵۶ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻧﺮخ اﯾﻦ ارز در ﺑﺎزار آزاد ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ.
در ﻣﻌﺎﻣﻼت رﺳﻤﯽ ،ﻗﯿﻤﺖ درﻫﻢ اﻣﺎرات ﻧﯿﺰ  ۱۱۴۳ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ؛ ﺿﻤﻦ
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ارز در ﺑﺎزار آزاد ۳۹۵۱
اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻮﻧﺪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﯿﺰ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺎدﻻت  ۵۵۵۴ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮرده
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ارز در ﺑﺎزار آزاد ﺑﯿﺶ از  ۱۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ:

ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻠﺘﻬﺐﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزار ارز و ﺳﮑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪ  +ﻋﮑﺲ

ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ دﻻر در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﻣﺮوز
ﺑﻌﺪ از ﺷﺘﺎب رﯾﺰش ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ در ﺑﺎزار ارز و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز ﺑﺮای ﻓﺮوش ارزﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از
ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ارزﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺷﻌﺐ ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻫﺮ روز ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺮخ از ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ارز از ﻣﺮدم اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .دﺳﺘﻮر ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎ از ﺧﺮﯾﺪ ارزﻫﺎی
ﻣﺮدﻣﯽ ﺧﻮدداری و ﻣﯿﺪان را ﺑﻪ دﻻل ﻫﺎ واﮔﺬار ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﺮوز ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر را  ۱۰ﻫﺰار و  ۲۹۶ﺗﻮﻣﺎن و ﻗﯿﻤﺖ
ﯾﻮرو را  ۱۱ﻫﺰار و  ۹۰۶ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ از ﻣﺮدم اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ دﯾﺮوز ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ دﻻر را از ﻣﺮدم  ۱۰ﻫﺰار و  ۱۴۴ﺗﻮﻣﺎن و
ﯾﻮرو را  ۱۱ﻫﺰار و  ۶۷۶ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﻧﺮخ اﻣﺮوز
ﺧﺮﯾﺪ ارز از ﻣﺮدم در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﺮوز اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ:

ﺟﻠﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺳﺮان ﻗﻮا

ﻗﯿﻤﺖ ارز ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ
ﺷﻌﺐ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﺗﺠﺎرت ،ﻣﻠﺖ ،ﺳﺎﻣﺎن و ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮوش ارز ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،روزاﻧﻪ ﺑﻌﺪ
از درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺮخ ارز از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻮزﯾﻊ ارز ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان را
آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ارز ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ روزاﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﻣﻨﺘﺨﺐ
و ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮوش ارز ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ آﻏﺎز ﻣﯽ
اﻋﻼم
ﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻓﺮوش ارز
ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ در ﺷﻌﺐ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و روزاﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺐ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺼﯽ از
ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ارز ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.
ﺷﻌﺐ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ارز ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻓﺮوش ارز ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ
را ﻃﺒﻖ روال روزﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱آﻏﺎز ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان
ﯾﻮرو را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۲ﻫﺰار و  ۲۵ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ.
ﻓﺮوش ارز ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ  ۱۲۲۵۴۶رﯾﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﮐﺎرﻣﺰد  ۷در ﻫﺰار
ﺑﻪ رﻗﻤﯽ ﺣﺪود  ۱۲ﻫﺰار و  ۳۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮری ﮐﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺷﻌﺐ
ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و
ﻣﺸﺘﺮکاﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۵۰۰ﯾﻮرو و ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺎ  ۱۰۰۰ﯾﻮرو
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺣﺪود  ۱۱ﻫﺰار و  ۸۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ از روز  ۱۸ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه آﻏﺎز ﺷﺪه،
ارز ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﯾﻮرو اﺳﺖ و دﻻر ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻃﺒﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ارز ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ )ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺳﮑﻨﺎس( از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،ﻣﻠﺖ ،ﺳﺎﻣﺎن ،ﺗﺠﺎرت و
ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻣﺠﺎزﻧﺪ از ﻣﺤﻞ ارزﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه و ﺑﺎ
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺳﮑﻨﺎس از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش و ﭘﺮداﺧﺖ ارز

ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار در ﺳﻄﺢ ﺷﻌﺐ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺪارک ﻣﺜﺒﺘﻪ از
ﻗﺒﯿﻞ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﺑﻠﯿﻂ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﻮاﯾﯽ ،وﯾﺰای ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪـ در
ﻣﻮرد ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﯾﺰا دارﻧﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺪارک ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﺑﺎزرﺳﺎن ﺑﺎﻧﮏ در
ﺳﻮاﺑﻖ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد و اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺘﺒﯽ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ارز
ﺻﺮﻓﺎً از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﻋﻢ از ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 /ﺗﺴﻨﯿﻢ

* ﺟﺪول ﻗﯿﻤﺖ ارز اﻣﺮوز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻃﺒﻖ
اﻋﻼم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ روز ارز ،ﺳﮑﻪ و ﻃﻼ +ﺟﺪول اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻓﻮری /
ﻣﻬﻢ .ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ.

