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بسمو تعالی

ل
" مصوهب هیات مدریه محترم بورس ارنژی اریان رد خصوص تغییر مبنای محاسبو رنخ تسعیر ارز رد رینگ نیبا ملل بورس ارنژی اریان "
تٍ اطالع کلیٍ مطتسیان ي کازگصازان محتسم میزساود ،پیسي مصًتات جلسٍ ضمازٌ َ 55یأت مدیسٌ محتسم ضسکت تًزس اوسضی
ایسان ،ممسز گسدید میاوگیه وسخَای ذسید ي فسيش ومدی دز ساماوٍ وظازت ازش (سَىا) متؼلك تٍ تاوک مسکصی جمًُزی اسالمی
ایسان تٍ آدزس ایىتسوتی  www.sanarate.irدز تاشٌ شماوی ساػت  12-13دي زيش کازی لثل اش زيش ػسضٍ (حسة دزج دز
اطالػیٍ ػسضٍ) جُت يازیص پیصپسداذت ي میاوگیه وسخَای ذسید ي فسيش ومدی ساماوٍ مرکًز دز تاشٌ شماوی ساػت 12-13
زيش ػسضٍ جُت محاسثٍ کازمصدَا ي مثىای وُایی محاسثٍ ازشش مؼامالت ي تسًیٍ دز زیىگ تیهالملل تًسط تًزس اوسضی ایسان
مًزد استفادٌ لساز گیسد.
َمچىیه دزصًزتی کٍ ػسضٍکىىدٌای تمایل تٍ استفادٌ اش سایس زيضُای مصًب َیات مدیسٌ محتسم تًزس اوسضی ایسان اش جملٍ
زيش مصًب مًزخ  ،152/10/15تثصسٌ الحالی مصًب تٍ آن مًزخ  253/6/5یا زيش مصًب مًزخ  354/1/23زا داضتٍ تاضد،
میتًاود دزذًاست ذًد زا اش طسیك کازگصاز حداکثس تا زيش کازی لثل اش مًػد اوتطاز اطالػیٍ ػسضٍ تٍ صًزت کتثی تٍ تًزس
ازائٍ دَد ي دز صًزت مًافمت ي تایید مدیسػامل تًزس اوسضی ایسان اش یکی اش دي زيش فًق استفادٌ وماید.
الشم تٍ ذکس است دزصًزت يلًع َسگًوٍ مطکل یا ماوؼی دز استفادٌ اش ساماوٍ سَىا جُت دزیافت اطالػات مستًطٍ ،زيش مصًب
مًزخ  54/1/23مًزد استفادٌ لساز ذًاَد گسفت .دزصًزتی کٍ استفادٌ اش ایه زيش ویص تا ماوغ یا مطکلی مًاجٍ گسدد ،وُایتاً اش
زيش مصًب مًزخ  52/10/15ي تثصسٌ الحالی تٍ آن مًزخ  53/6/5استفادٌ ذًاَد ضد.
الشم تٍ ذکس است مصًتٍ فًق اش تازید  55/5/7تا اطالع ثاوًی اجسایی میگسدد.

مدرییت عملیات بازار

1

درصَرت درخَاست عزضِ کٌٌدُ ٍ هَافقت بَرس ،هیاًگیي ًزخ ارس اعالهی تَسط صزافی باًک ّای ساهاى ،هلت ٍ سپِ ًیش هی تَاًد عالٍُ بزًزخ ارس اعالهی هزکش هبادالت ارسی باًک
هزکشی جوَْری اسالهی ایزاى  ،هبٌای تسَیِ هعاهالت ریٌگ صادراتی بَرس اًزصی قزارگیزد.
2

درصَرتی کِ تاًین ساعت قبل اسعزضِ فقط دٍ صزافی ًزخ ارس را اعالم ًوایٌد ،هیاًگیي ًزخ ارس اعالهی دٍ صزافی اسسِ صزافی فَق الذکزهبٌای تسَیِ هعاهالت ریٌگ صادراتی بَرس اًزصی
قزارخَاّد گزفت.
3

شبکِ اطالع رساًی اتحادیِ طال ،جَاّزٍ سکِ بِ آدرس ایٌتزًتی http://www.tgiu.org :بِ عٌَاى یکی اسهزاجع اعالم ًزخ تسعیز ارس ٍاحد پَلی هبٌای تسَیِ دربَرس اًزصی (هَضَع
تبصزُ  1هادُ  52دستَرالعول ثبت ٍ سپزدُ گذاری کاال ٍ اٍراق بْادارهبتٌی بزکاال ٍ تسَیِ ٍ پایاپای هعاهالت دربَرس اًزصی) تعییي گزدید کِ هی تَاًد درصَرت درخَاست عزضِ کٌٌدُ
هالک عول بَرس اًزصی قزارگیزد.

