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صدور بیش از  ۱۰میلیون کد بورسی تاکنون
طبق آخرین آمار اعالم شده توسط سازمانهای ذی ربط تعداد کدهای معامالتی بورسی تا هفته گذشته در ایران به  ۱۰میلیون و  ۲۰۹هزار کد رسیده است .به گزارش ایسنا ،تا پایان اسفند ماه سال
گذشته تعداد  ۹میلیون و  ۹۴۸هزار کد بورسی صادر توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه صادر شده بود که این آمار تا هفته گذشته مقداری رشد داشته است .این آمار تا هفته گذشته
به  ۱۰میلیون و  ۲۰۹هزار نفر رسید .در سال  ۱۳۹۶کل کدهای بورسی صادر شده  ۶۰۰هزار کد بود .همچنین تعداد کل کدهای معامالتی خارجی تاکنون به  ۱۰۷۶رسیده است که این آمار نسبت به
آخرین آماری که در سال گذشته اعالم شد مقداری رشد را نشان می دهد .گفته شده که با آزادسازی سهام عدالت برای معامله این سهام در بازار سرمایه به تعداد مشموالن سهام عدالت کد بورسی
صادر خواهد شد.

سردرگمی سامانه ملی امالک و اسکان پس از گذشت  2سال

اخبار
از سوی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

عملکرد بانک پارسیان مورد تقدیر قرار گرفت
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تقدیر
نامه ای خطاب به سرپرست روابط عمومی بانک
پارسیان ،از تالش های کارکنان این بانک تقدیر
کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اسالمی در تقدیر نامه ای خطاب به مریم وحیدنیا،
سرپرست روابط عمومی بانک پارسیان ،از تالش های
کارکنان این بانک ،در راستای اهداف عالیه مقام معظم
رهبری در سال اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال ،و همسویی با سیاست های بانک
مرکزی درساماندهی موسسات پولی غیرمجاز تقدیر کرد.
در این نامه که به امضای جواد حسینی کیا ،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
شورای اسالمی خطاب به وحید نیا ،سرپرست روابط عمومی بانک پارسیان صادر شده،
آمده است :تالش های مجدانه و بی شائبه سرکار عالی و همکارانتان در بانک پارسیان،
در راستای اهداف عالیه مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال،
و همسویی با سیاست های بانک مرکزی درساماندهی موسسات پولی غیرمجاز موجب
شد تا این بانک ،گام های موثری در راستای رونق و شکوفایی اقتصادی ،تولید ،اشتغال
و مسئولیت اجتماعی بردارد ،که بر خود واجب می دانم از زحمات بی دریغ شما تقدیر
به عمل آورم.

به منظور ارتقای دانش فنی کارکنان صنعت بیمه انجام شد

برگزاری کارگاه آموزشی بیمه هوایی در بیمه ایران
کارگاه یک روزه آموزش هوایی در محل مرکز همایش ایران زمین بیمه ایران
برگزار شد.
کارگاه یک روزه آموزش هوایی با حضور کارشناسان صنعت بیمه کشور و بمنظور
ارتقای دانش فنی کارکنان این صنعت  ،توسط اساتید شرکت های بیمه ای ARK،
UIB ،Chaucerو  Amlinاز کشور انگلستان برگزار شد.
بر اساس این گزارش ،در این کارگاه آموزشی ظرفیت های بیمه هوایی ،تیم هوایی،
حوادث طبیعی سال ۲۰۱۷مانند طوفان هاروی،ایرما،ماریا،زمین لرزه مکزیک و
آتشسوزی کالیفرنیا وتاثیرات این حوادث بر بازار بیمه خصوصا بخش بیمه هوایی و
خسارت های انواع جدید هواپیما وپوشش های موجود برای ایرالین ها آموزش داده شد
و در پایان به شرکت کنندگان ،گواهی آموزشی اعطا شد.

رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد

پرهیز شرکت های بیمه از رقابت های مخرب
مدیران عامل بیمه ها برای حفظ و تقویت توانگری خود باید از رقابت های
مخرب و ارائه نرخ های غیرفنی برای جذب پرتفو خودداری کنند.
عبدالناصر همتی ،رئیس کل بیمه مرکزی در دیدار با مدیران عامل شرکت های بیمه
بر لزوم تعیین نرخ های فنی برای رشته هایی که نرخ گذاری آنها آزاد است ،تاکید کرد.
مدیران عامل و مدیران فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت های بیمه ،مدیرعامل
صندوق تامین خسارت های بدنی و دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران ،با رئیس کل
بیمه مرکزی دیدار و گفت وگو کردند.
در این نشست موضوع صدور صورتحساب های بیمه اتکایی اجباری سال  ۹۶از طریق
سیستم سنهاب مطرح و مقرر شد ،شرکت های بیمه توجه الزم را در تکمیل و نهایی
کردن به موقع گزارش های خسارتی خود در سامانه سنهاب اقدام کنند.

اجرای مالیات خانههای خالی تا پایان امسال امکانپذیر نیست
اگرچه برخی کارشناسان مسکن معتقدند مالیات خانه
های خالی تا خرداد ماه امسال اجرا میشود ،اما به نظر
میرسد امکان راه اندازی سامانه ملی امالک و اسکان تا
پایان سال هم ممکن نباشد.
به گزارش مهر ،با آنکه بیش از دو سال از تصویب و ابالغ قانون
اخذ مالیات از خانه های خالی در مجلس میگذرد ،اما همچنان
به دلیل پیچیده بودن فرآیندهای آن و آماده نشدن سامانه ملی
امالک و اسکان کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی که باید به
عنوان زیرساخت اطالعاتی از سوی دستگاه متولی اخذ مالیات ـ
سازمان امور مالیاتی ـ مورد استفاده قرار گیرد ،این قانون اجرایی
نشده است.
آخوند ی :طراحی سامانه امالک در مراحل پایانی است
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز هفته گذشته از رو
به اتمام بودن کار راه اندازی سامانه ملی امالک و اسکان کشور
خبر داده و گفته بود به زودی مالیات بر خانه های خالی اجرایی
خواهد شد.
ماده  ۱۶۹مکرر اصالحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب
 ۱۳۹۴مجلس شورای اسالمی ،خانه های خالی را مشمول
پرداخت مالیات دانسته است .اگرچه طبق قانون وزارت امور
اقتصادی و دارایی مسئول دریافت مالیات است اما تبصره  ۷این
ماده قانونی ،وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده ظرف  ۶ماه
سامانه ملی امالک و اسکان را با همکاری دستگاه های ذی ربط
برای شناسایی خانه های خالی طراحی و راه اندازی کند که تا
کنون با گذشت بیش از  ۲سال از تصویب آیین نامه اجرایی آن در
هیات دولت و ابالغ به وزارت راه و شهرسازی ،به دلیل پیچیدگی
های تهیه این سامانه ،قانون مذکور اجرایی نشده است.
در ابتدا معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
مسئولیت تهیه این سامانه را برعهده داشت ،اما با دستور وزیر
راه و شهرسازی بیش از  ۶ماه است که تهیه و راه اندازی سامانه
ملی امالک و اسکان کشور به سازمان ملی زمین و مسکن منتقل
شده است.
رئیس اتحادیه امالک :اجرای مالیات خانه های خالی
از خرداد
در این میان ،مصطفی قلیخسروی ،رئیس اتحادیه امالک و
مستغالت استان تهران از اجرایی شدن قانون اخذ مالیات از خانه
های خالی از ماه آینده خبر داده است .البته او در آخرین نشست
خبری اش در اواخر اسفند ماه سال گذشته گفته بود این قانون
امکان اجرایی ندارد و مالکان خانه های خالی به خصوص خانه
های لوکسی که مالکان آنها با هدف افزایش قیمت این واحدها،
خانه ها را خالی نگه داشته اند ،می توانند با انواع روش ها مانند
روشن نگه داشتن المپ یا باز نگه داشتن شیر آب و امثال آن،

تدوین  ۵الیحه برای حمایت از کسبوکارهای نوپا
مدیر رسته فناوری اطالعات طرح تکاپو با اشاره به تدوین  ۵الیحه پشتیبانی
از کسب و کارهای نوپا ،گفت:صاحبان ایده های این کسب وکارها در مرحله
پیاده سازی با موانع زیادی برای دریافت مجوز مواجه میشوند.
توگو با مهر ،با اشاره به اینکه قوانین فعلی کشور با کسب و
محمد ابطحی در گف 
کارهای جدید انطباق ندارد اظهار کرد :اصالح و تدوین قوانین ،ارتقای مهارت متقاضیان
ورود به کسب و کارهای نوپا ،توسعه نهادهای پشتیبان از صاحبان ایده و مشوق های
بیمه ای و مالیاتی از جمله مهمترین اقداماتی است که برای حمایت از مشاغل جدید
مبتنی بر فناوری اطاعات که رو به گسترش هستند ،باید در دستور کار قرار بگیرد.
وی افزود :با توجه به اینکه قوانین و مقررات فعلی صرفا منطبق بر کسب و کارها و
مشاغل سنتی است ،با همکاری و هماهنگی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات پنج الیحه جدید در حوزه حمایت از کسب و کارهای نوپا
در حال تدوین است .مدیر رسته فناوری اطالعات طرح تکاپو(توسعه کسب و کار و
اشتغال پایدار) ادامه داد :عالوه بر خالء قوانین حمایتی از مشاغل جدید ،نظام بیمه ای
یکپارچه برای حمایت از شاغالن این نوع کسب و کارها وجود ندارد؛ در حال حاضر نظام
بیمهای کشور بر مبنای رابطه کاری بین کارگر و کارفرما تعریف شده در حالی که در
کسب و کارهای نوپا به دلیل اینکه رابطه کارگری و کارفرمایی حاکم نیست ،نظام بیمه
ای وجود ندارد که در این زمینه نیازمند اصالح یا تدوین قانون هستیم.
ابطحی ،همچنین موانع سخت گیرانه برای دریافت مجوز راه اندازی کسب و کارهای
نوپا را یکی از مهمترین مشکالت صاحبان ایده های استارت آپی عنوان کرد و گفت :در

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قانون جدید
بیمه شخص ثالث
قانون جدید بیمه شخص ثالث برای کارشناسان شعب سراسر کشور بیمه
دانا تشریح شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا،دومین دوره آموزشی قانون بیمه شخص ثالث و
آخرین آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با آن  ،فرایند صدور بیمه نامه  ،ارزیابی،
پرداخت خسارت و شیوه نامه جدید بازدید اولیه بیمه های اتومبیل برای دویست نفر از
کارشناسان شعب سراسر کشور در ساختمان سعدی بیمه دانا توسط مدیریت بیمههای
اتومبیل برگزار شد.

برندگان فروردین قرعهکشی «وین کارت»

عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات تشریح کرد

تاثیرشناخت نقاط قوت وضعف
بر توانسازمانی

اشراف بر نقاط قوت و ضعف سازمان و بررسی همه جانبه شرایط بر توان
اجرایی مجموعه موثر خواهد بود.
مرتضی ذکاوت ،عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران در همایش سراسری
مدیران این بانک که با عنوان «رویکردهای بانک برای حمایت از تولید و صادرات» برگزار
شد ،افزود :برخورداری از امکان استفاده از منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی
وحمایت مستقیم در قانون بودجه  ۱۳۹۷از طریق افزایش سرمایه از مهمترین نقاط
قوت بانک توسعه صادرات است.
به گفته ذکاوت ،بانک توسعه صادرات توانایی مطلوبی در برقراری ارتباط با
مجاری قانونگذاری و سیاست گذاری دارد و با برخورداری از نیروی انسانی مجرب
به لحاظ تخصص و تجربه ،می تواند در مسیر تخصصی خود که ارائه سهم قابل
توجهی از خدمات بانک به فعاالن اقتصادی در حوزه صادرات غیر نفتی است،
موفق عمل کند.

حال حاضر ایدههایی که برای راه اندازی کسب و کارهای جدید به مرحله اجرا رسیده
اند با موانع و پیچ و خم های زیادی برای دریافت مجوز مواجه می شوند به این ترتیب
که دستگاههای مختلف در این حوزه دخیل هستند و این مساله ،یک سردرگمی برای
متقاضیان ایجاد کرده است.
ابطحی به خالء مشوقهای مالیاتی برای توسعه استارت آپها اشاره کرد و افزود :در
قانون مالیات های مستقیم برای برخی مشاغل مشوقها و معافیتهای مالیاتی در نظر
گرفته شده است که در حال رایزنی هستیم تا خدمات مولد نیز بتوانند در چارچوب
قانون مشمول برخی مشوقها و معافیتها در حوزه مالیات شوند.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه یکی از چالشهای پیش رو برای
ورود فارغ التحصیالن به کسب و کارهای نوپا نداشتن دانش و مهارت کافی است
گفت :بسیاری از فارغ التحصیالن برای تبدیل ایده به کسب و کار در عرصه مشاغل
نوپا ،مهارت ندارند که در این زمینه در قالب شورایی با هماهنگی وزارت کار و وزارت
ارتباطات ،تاسیس نهادهایی در حوزه ارتقای مهارت ورود به کسب و کارهای نوپا در
دستور کار قرار گرفته است.
مدیر رسته فناوری اطالعات طرح تکاپو در وزارت کار با تاکید بر اینکه برای رشد
کسب و کارهای جدید باید انجمنهای خصوصی و سازمانهای مردم نهاد را وارد این
عرصه کنیم تا در توسعه این نوع کسب و کارها ایفای نقش کنند ،گفت :در حال حاضر
چندین انجمن تخصصی بخش فناوری اطالعات و ارتباطات مجوز گرفته اند اما هیچ
نقشی در حمایت از کسب و کارهای نوپا ندارند که باید در این حوزه فعال شوند.

مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی اعالم کرد

بانک سامان مشخص شدند

دور بیستودوم از سری سوم قرعهکشی «وین کارت» بانک سامان با حضور
مدیران ارشد بانک ،ناظران و برنده ممتاز دوره پیشین برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک سامان ،در این قرعهکشی که تنها قرعهکشی ماهانه
نظام بانکی است ،برندگان  251جایزه به ارزش  5میليارد ریال شامل یک جایزه 500
میلیون ریالی 50 ،جایزه  50میلیون ریالی و  200جایزه  10میلیون ریالی مشخص
شدند.
براساس این قرعهکشی« ،حسين خسرو آبادی» مشتری شعبه آفریقای شمالی تهران
برنده جایزه ممتاز  500میلیون ریالی بیستویکمین دوره «وینکارت» شد.

خالی بودن خانه را برای ممیز مالیاتی انکار کنند.
معاون آخوندی :طراحی و راه اندازی سامانه امالک فعال
کار دارد
در همین حال ،مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان
دستگاه متولی طراحی سامانه مذکور از زمان بر بودن اجرای این
فرآیند خبر داد.
حمیدرضا عظیمیان ،مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن
درباره آخرین وضعیت راه اندازی این سامانه گفت :این سامانه
در حال طراحی و آماده کردن برای راه اندازی است .در حال
کار کردن روی زیرساخت های طراحی سایت سامانه ملی امالک
هستیم و سپس شرکتی که قرار است برنامه نویسی آن را انجام
دهد ،کار را به دست می گیرد و پس از همه این مراحل ،اطالعاتی
را که از دستگاه ها و منابع مختلف درباره امالک و مستغالت
جمع آوری کرده ایم یا بعدا جمع آوری می کنیم ،وارد سامانه
خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ مالیات از خانه های
خالی به زودی کلید خواهد خورد یا خیر؟ اظهارکرد :اخذ مالیات
ارتباطی به وزارت راه و شهرسازی ندارد و وزارت امور اقتصادی و
دارایی آن را انجام خواهد داد.

عظیمیان تاکید کرد :ممکن است وزارت اقتصاد بابت خانه
های خالی از مالکان آنها با استفاده از اطالعاتی که خودشان دارند،
مالیات بگیرد ولی اینکه بخواهند بر اساس اطالعات سامانه ملی
امالک ،از خانه های خالی مالیات بگیرند ،این سامانه فعال کار دارد.
کارشناس اقتصاد مسکن :سامانه امالک به این زودی ها آماده
نمی شود
نرگس رزبان ،کارشناس ارشد اقتصاد مسکن نیز درباره امکان
اجرایی شدن یا نشدن قانون مالیات بر خانه های خالی اظهار
کرد :بر اساس قانون ،طراحی سامانه ملی امالک و اسکان کشور
به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده که این وزارتخانه تا کنون
بخش زیادی از اقدامات مربوط به سامانه را انجام داده است .در
این سامانه وزارتخانه مذکور باید با همکاری تعداد زیادی دستگاه
مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و امالک ،سازمان ثبت احوال،
شرکت پست ،کاداستر ،اماکن ناجا و  ...اطالعات مربوط به اسکان
را در سامانه امالک و اسکان وارد کند که به نظر می رسد اجرای
این کار بسیار مشکل باشد.
وی ادامه داد ۲۷ :میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که که
باید همه اطالعات مربوط به مالک ،نوع ملک ،محل قرار گرفتن،
پالک ثبتی و بسیاری اطالعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد

مسکونی به طور مجزا احصا شود .البته در گام اول اجرای این
قانون ،قرار است اطالعات مربوط به امالک مسکونی شهرهای
باالی  ۱۰۰هزار نفر در سامانه وارد شود.
دستگاهها مکلف به همکاری با وزارت راه و شهرسازی نیستند
رزبان افزود :اگرچه سامانه امالک و اسکان طراحی شده ،اما
هنوز اطالعات مرتبط در آن وارد نشده است بنابراین همچنان
امکان واگذاری کاربری سامانه مذکور به سازمان امور مالیاتی
وجود ندارد .ضمن اینکه یکی از ضعفهای این قانون این است که
دستگاه های ذی ربط به همکاری با وزارت راه و شهرسازی مکلف
نشده اند؛ در نتیجه برخی دستگاه هایی که از آنها در قانون نام
برده شده است ،ممکن است همکاری های الزم را در خصوص
دادن اطالعات امالک به وزارت راه و شهرسازی نداشته باشند.
خالی بودن واحد مسکونی قابل اثبات نیست
وی درباره امکان شناسایی خانه های خالی تصریح کرد:
شناسایی اینکه کدام واحد مسکونی خالی و کدام یک در حال
استفاده است ،بسیار مشکل است .اگر به سمت استفاده از قبوض
آب و برق برویم ،مشکل دیگری ایجاد خواهد شد چرا که مالک
می تواند با استفاده از روشن گذاشتن المپ یا باز گذاشتن شیر
آب این ابزار کنترلی را دور بزند .اگر به سمت روش های سنتی
و بررسی خانه به خانه برویم ،عالوه بر آنکه عمال امکان اجرا ندارد
یا بسیار هزینه بر است ،مالک می تواند بگوید برای فروش یا برای
اجاره آن را سپرده ولی هنوز مشتری از ملک بازدید نکرده است.
باز بودن دست ممیز مالیاتی ،مفسده زاست
رزبان ادامه داد :از سوی دیگر قانون نیز دست ممیز مالیاتی را
به راحتی باز گذاشته که ممکن است در مواردی ،فسادزا باشد.
در واقع از نظر قانون مالیات های مستقیم ،ممیز مالیاتی است که
به عنوان مالک تشخیص خالی یا در حال استفاده بودن ملک
شناخته شده است.
نرخ پایین مالیات مانع احتکار مسکن نیست
وی یکی دیگر از مشکالت این قانون را پایین بودن نرخ مالیات
برای خانه های خالی عنوان و اظهار کرد :در واحدهای مسکونی
لوکس که ممکن است اجاره ماهیانه آن ملک رقمی در حدود  ۵تا
 ۶میلیون تومان در ماه باشد ،مالیات آن واحد در یک سال ممکن
است حداکثر یک تا یک و نیم میلیون تومان باشد بنابراین نرخ
مالیات خانه های خالی بازدارنده نیست.
این کارشناس ارشد اقتصاد مسکن تأکید کرد :به نظر من با
توجه به آنچه قانون در خصوص سامانه ملی امالک و اسکان پیش
بینی کرده ،تهیه موارد مذکور برای محتوای سامانه بسیار مشکل
است که در نتیجه اجرای قانون در خرداد ماه امسال را با تشکیک
جدی مواجه کرده است و احتمال تا پایان امسال نتوانیم از سامانه
ملی امالک و اسکان رونمایی کنیم.

جزئیات پرداخت ریالی هزینه صدور ویزا به سفارتخانهها
به دنبال اجرایی شدن سیاست جدید ارزی ،طی مذاکراتی
بین بانک مرکزی و وزارت امور خارجه قرار بر این شده تا
از این پس هزینه صدور ویزا به سفارتخانهها بهجای ارز،
ریالی پرداخت شود.
به گزارش ایسنا ،دولت از  ٢١فروردین ماه سال جاری ،سیاست
جدیدی در حوزه ارزی به مرحله اجرا درآورد که طی آن کنترل
ورود و خروج ارز و نظارت بر جریان ارزی متفاوت از قبل انجام
شود ،بر این اساس مسیر عرضه و تامین ارزی تغییر کرده و از
کانالهای مشخص شده و خارج از روال قبلی که عمدتا از طریق
بازار آزاد و صرافیها بود ،انجام میشود .اما در این بین هستند
تقاضاهای ارزی اغلب خردی که محلی برای تامین آن در سیاست
فعلی پیشبینی نشده و بانک مرکزی به مرور در حال پوشش
نها است.
آ 
اخیرا بانک مرکزی حذف پرداخت ارز از سوی مسافران به
سفارتخانهها را برای هزینه ویزا در دستور کار قرار داده است،
سیاستی که ابعاد آن در گفتوگو با مهدی کسرائی پور -مدیرکل
سیاستهای ارزی بانک مرکزی -مورد بررسی قرار گرفت.
مدیر کل سیاستهای ارزی بانک مرکزی با اشاره به دالیل
پیشنهاد اخیر این بانک به وزارت امور خارجه در رابطه با ارز تحویلی
اتباع ایرانی به سفارتخانهها و نمایندگیهای کنسولی مقیم به منظور
صدور ویزا یا سایر خدمات کنسولی گفت :پس از اجرایی شدن
سیاست جدید ارزی دولت و بانک مرکزی و پیشبینی مصارف
ارزی کشور در مقررات جدید ،برخی نیازهای خرد ،جزو مصارف
پیشبینی نشده و از این رو پس از دریافت بازخوردهای ذیربط ،بانک
مرکزی حتیاالمکان سعی کرده است راهکارهایی برای پاسخ به این
تقاضاها بیابد .در ارتباط با این تقاضا پس از مذاکراتی با مسئوالن

وزارت امور خارجه ،ابتدا تصمیم بر این بود که سفارتخانههای مقیم
در ازای خدمات کنسولی خود ،ریال دریافت کنند که این موضوع
بنا به برخی دالیل اجرایی نشد.
از جمله به دلیل الزامات داخلی برخی کشورها ،سفارتخانه مقیم
باید خدمات کنسولی خود را در قبال دریافت ارز ارائه کند که نمونه
آن خدمات صدور ویزا است .از سوی دیگر مردم به دلیل الزامات
جدید ارزی امکان خرید ارز از صرافیها را نداشته و نمیتوانند
اینگونه مصارف را به راحتی تامین کنند ،پس باید به این تقاضاها
پاسخ داده میشد.
کسرائیپور ادامه داد :بانک مرکزی راهکاری را پیشنهاد کرد و با
در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن ،مذاکراتی را با وزارت امور خارجه
انجام داد تا بتواند این مشکل را برطرف کند؛ به طوری که هم
متقاضی خدمات کنسولی (صدور ویزا) در تامین ارز کمترین
مشکل را داشته باشد یعنی بتواند با پرداخت ریال ،امور خود را در
سفارتخانه مربوطه انجام دهد و هم اینکه چنانچه سفارتخانه ذی
ربط که مایل به دریافت ارز است ،بتواند ارز خود را در قبال ارائه
خدمات کنسولی دریافت کند.
وی با بیان اینکه نتیجه مذاکرات بانک مرکزی با وزارت امور
خارجه که در قالب یادداشتی به سفارتخانهها و نمایندگیهای
کنسولی مقیم ایران اعالم شد گفت :سیاست از این قرار است که
ساز و کاری فراهم شده تا هر سفارتخانه که خواهان دریافت ارز
بابت خدمات خود باشد ،بتواند به بانک مرکزی و یا یکی از بانکهای
عاملی که این سرویس را ارائه میکند مراجعه کرده و یک حساب
ارزی مثال به ارز یورو افتتاح کند .این حساب به یک پایانه فروش
( )POSارزی متصل میشود که در اختیار سفارتخانه متقاضی قرار
خواهد گرفت .هنگامی که متقاضی دریافت خدمات کنسولی (ویزا،

تایید اسناد )... ،به سفارتخانه مراجعه میکند ،برای پرداخت وجه
خدمات مورد نظر ،کارت بانکی ریالی وی که میتواند متعلق به هر
بانک عضو شبکه شتاب باشد ،در پایانه فروش با وارد کردن مبلغ
ارزی استفاده میشود.
او ادامه داد :متعاقب این امر معادل ریالی مبلغ ویزا به نرخ روز
اعالمی بانک مرکزی از حساب متقاضی ،به ریال کسر شده و در
مقابل حساب سفارتخانه خدمات دهنده به ارز بستانکار میشود.
برای مثال اگر هزینه صدور ویزای کشور سفارتخانه مورد نظر ۶۰

یورو باشد ،با وارد کردن مبلغ  ۶۰یورو در پایان فروش معادل ریالی
آن به نرخ روز اعالمی بانک مرکزی از حساب متقاضی (دارنده
کارت) کسر شده و بالفاصله  ۶۰یورو به حساب سفارتخانه واریز
میشود.
به گفته مدیر کل سیاستهای ارزی بانک مرکزی هرگاه که
سفارتخانه بخواهد میتواند با مراجعه به بانک عامل ،تا سقف مبلغ
موجودی حساب ارزی درخواست صدور حواله یا دریافت اسکناس
ارز کند.

