گزارش بررسی آخرین وضعیت مراودات بانکی و نقل و انتقال پولی با فدراسیون روسیه
از طریق میر بیزنس بانک
(جهت راهنمایی تجار ایرانی)

اهم مطالب مطرح شده در مالقات رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسالمی ایران در روسیه با جناب آقای محمد
حزار مدیر عامل محترم میر بیزنس بانک در روز دوشنبه مورخ  1395/06/29ساعت  11.00در محل میر
بیزنس بانک مسکو.
تحوالت بعد از برجام:
بخش اول  :صادرات از ایران به روسیه

نقل و انتقال پول از روسیه به ایران همواره روند افزایشی داشته و در این خصوص هیچگونه مشکلی متصور
نیست  ،بویژه پس از اتصال به شبکه سوئیفت ارتباطات با بانکها تسریع و تسهیل شده است .همچنین اکثریت
بانک های روسی حتی در زمان تحریم امکان انتقال پول از طریق میر بیزنس بانک به ایران را داشته اند  ،با این
حال بعد از برجام بانکهای بزرگ روسیه ارتباطات خود را با میر بیزنس احیاء نموده و شعب آنها بعنوان شبکه
کارگزاری این بانک جهت جذب و انتقال وجوه به ایران می باشند.
در حال حاضرانتقال پول به ایران به دو صورت انجام می شود:
 -1ارزی  :انتقال بصورت ارزی شامل دالر  ،روبل و یورو است و هیچ مشکلی نداشته و توسط میر بیزنس
بانک صورت می پذیرد.
 -2ریالی :بر منوال سنوات گذشته و با استفاده از خدمات صرافی ملی تبدیل ارز به ریال و انتقال آن به
حساب ذینفع در هر یک از بانکهای ایرانی در اسرع وقت انجام می شود .نرخی که از طرف میر بیزنس
بانک برای خرید ارزها و تبدیل آن به ریال اعالم می شود دقیقا نرخ بازار آزاد است که از صرافی ملی
اخذ میگردد.

تبدیل ارزها به ریال بصورت نامحدود انجام می شود و صرفا کارمزد صدور حواله بانکی بر اساس تعرفه بانک که
در سایت میر بیزنس بانک موجود می باشد اخذ میشود.گفتنی است بعد از برجام با توجه به برقراری ارتباط
مجدد با بانکهای بزرگ روسیه مشتریان آن بانکها از طریق میر بیزنس بانک وجوه حاصل از صادرات ایران به
روسیه و دیگر کشورهای آسیای میانه را به راحتی از طریق میر بیزنس بانک به ارز یا به ریال به ایران منتقل
می نمایند .بدیهی است که مشتریان بانکهای بزرگ روسیه اشخاص و شرکتهای معتبر دولتی و یا خصوصی
هستند.
بخش دوم  :واردات از روسیه به ایران

متعاقب برجام کلیه ابزارهای بانکی ،از جمله سویفت که وسیله سریع ارتباطات میباشد ،برای واردات کاال از
روسیه به ایران فراهم است  .همچنین امکان گشایش اعتبار اسنادی ( )L/Cو نیز انتقال پول (روبل و یا یورو) به
صورت حواله بانکی از بانک های ایران به مقصد بانک های روسیه فراهم شده است.
با این حال عالوه بر ابزارهای بانکی فراهم شده امکانات و منابع بانک مرکزی ایران بسیار حائز اهمیت است که
بر اساس اولویت های تخصیص ارز برای واردات صورت می گیرد .بعبارت دیگر چنانچه تخصیص ارز جهت
واردات کاال از روسیه در پورتال بانک مرکزی ج.ا.ا قرار گیرد ابزار و امکانات بانکی آن فراهم است .بنابراین هیچ
مشکلی از نظر ارتباطات بین بانکی برای واردات کاال از روسیه و حتی سایر کشورهای آسیای میانه وجود ندارد
چرا که تامین منابع در حسابهای بانک مرکزی ج.ا.ا نزد میر بیزنس و یا بانکهای بزرگ روسی از جمله گازپروم
بانک میسر است.
آخرین تحوالت ارتباطات بانکی با روسیه از  3ماه گذشته:

 همه بانکهای بزرگ روسیه از جمله گاز پروم بانک ،و ت ب بانک،ونش اکونوم بانک ،اگزیم بانک و پرومسویاز بانک با میر بیزنس بانک ارتباطات کارگزاری برقرار کرده اند (بجز ازبر بانک که در حال مذاکره
است).
 امکان نقل و انتقال وجوه از سایر کشورها به روسیه از طریق شبکه کارگزاری بانکهای مورد اشاره فراهمگردیده است .به عبارتی انتقال منابع بانک مرکزی ایران از دیگر کشورها از جمله ژاپن
،ترکیه،هند،چین،امارات،آلمان و غیره به روسیه امکانپذیر است .انتقال این وجوه از کشورهای مورد اشاره
از طریق بانکهای بزرگ روسیه به داخل روسیه انجام میگیرد.

 برقراری ارتباط کارگزاری با بانکهای روسی بسیاری از پروژه های بزرگ دولتی و خصوصی ایران باروسیه را تسهیل نموده چرا که در قراردادهای اینگونه پروژه ها یکی از ابزارهای بانکی ضمانت نامه
صادره از یک بانک معتبر است.لذا این بانکها آمادگی دارند چنین ضمانت نامه هایی را به نفع بانک ها و
شرکت های ایرانی صادر نمایند.
تجار محترم برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به وب سایت میر بیزنس بانک به آدرس:
www.mbbru.com
مراجعه و یا با تلفن +7(495)6462110زیر با مسئولین بخش های مختلف بانک تماس حاصل نماید.

 .1آقای حزار  -مدیریت بانک  -داخلی ()110-177
 .2آقای میرزایی – معاونت بانک  -داخلی ()102
 .3آقای فرخندی – مسئول بخش اعتبار اسنادی و ضمانت نامه  -داخلی ()170
 .4آقای خطایی مسئول بخش خزانه داری و انتقال ارز -داخلی()144

-

فرهاد پرند رایزن بازرگانی سفارت ج.ا.ایران در روسیه،

-

استفاده از مطالب این گزارش با ذکر منبع مجاز می باشد.

