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  پیشگفتار

دار انجام مسئولیت شـدم بـا    مقام بانک مرکزي عهده قائم اولین روزي که در سمت

ول دفتر مواجه گردیدم که آیا جلسه کمیته پولی طبـق برنامـه   سؤالی از سوي مسئ

در بعدازظهر همان روز تشکیل شود یا خیر؟ از ترکیب اعضا و دستورجلسـه آن روز  

هـاي نظـارت،    توضیح دادند کمیته مزبور مرکب از مدیران حوزه. کمیته جویا شدم

موضـوع جلسـه   هاي اقتصادي است و  ها و سیاست اعتبارات، نشر اسکناس و بررسی

هـزار و یـک میلیـون     500هـاي   گیري در خصوص پیشنهاد چاپ اسـکناس  تصمیم

درنگ تأکید کردم که جلسـه طبـق روال    نظر به اهمیت موضوع، بی. باشد ریالی می

  .قبلی تشکیل شود

ها نیز در کنار مباحث مربوط بـه چـاپ    چک بانک در آن جلسه، موضوع ایران

در این رابطـه پیشـنهادي را در جمـع همکـاران     . تر مطرح بود هاي درشت اسکناس

تـر بهتـر اسـت از     هـاي درشـت   مطرح کردم که همزمان با طرح موضـوع اسـکناس  

. تضعیف اقتدار بانک مرکزي نیز سخن به میان آیـد  آن برها و تأثیر  چک بانک  ایران

هاي اقتصـادي مأموریـت یافـت موضـوع      ها و سیاست بر همین اساس، مدیر بررسی

هـا بـر حجـم پـول، نقـدینگی و مزایـاي        چک بانک  اثرات استفاده از ایران کارکرد و

  .ها را بررسی کند چک بانک تر به جاي ایران جایگزینی اسکناس درشت

چک با  نتیجه گزارش فوق حکایت از آن داشت که در صورت جایگزینی ایران

امـر  دلیـل ایـن   . اسکناس، ضریب فزاینده پولی حدود یک واحد افت خواهـد کـرد  

خـواهی   چـک، میـل نقدینـه    جاي ایران زیرا تا قبل از معرفی اسکناس به ،روشن بود

درصد بـود؛ در   5حدود ) ها نسبت اسکناس و مسکوك در گردش به سپرده(جامعه 

شـد کـه     ها تأمین می چک بانک خواهی مورد نیاز با ایران حالی که بخشی از نقدینه

با ورود ابزار پـولی جدیـد بانـک    . شد یدر محاسبات ضریب فزاینده پولی منظور نم

هـا، میـل    چـک  انمرکزي و الزام به تأمین وجه خرید این ابزار و جایگزینی آن با ایر

ها محدود و  دهی بانک قدرت وام و داد تر خود را نشان می گرایانه خواهی واقع نقدینه

ي بـه  در نهایت پیشنهاد بانک مرکـز . یافت در نتیجه آن، ضریب فزاینده کاهش می
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  .هزار ریالی انجامید 100و  50هاي  چاپ اسکناس

هاي کشـور   دهد که نظام پرداخت تحوالت اقتصادي چند سال اخیر نشان می

اگرچه بانک مرکـزي تـاکنون نتوانسـته    . تر نیاز دارد هاي درشت به معرفی اسکناس

ا به و یک میلیون ریالی رهزار  500هاي  دیدگاه خود مبنی بر لزوم انتشار اسکناس

هاي کارشناسـی بـدون دسـتاورد هـم نبـود و       اجرا درآورد، اما پیگیري نتایج بحث

بانـک  بـه  سـکناس  منظـور اعـاده حـق انحصـاري نشـر ا      رئیس کل بانک مرکزي به

چک بانک مرکزي و جایگزینی آن  ت دولت مبنی بر انتشار ایرانمرکزي، مصوبه هیأ

  .ها را دریافت کرد چک بانک با ایران

باحث مربوط به نیازهاي مبادالتی جامعه و لزوم چـاپ اسـکناس   در حاشیه م

بود که موضوع اصالح واحد پول ملی و حـذف صـفر از پـول کشـور مطـرح        درشت

تـر   متعاقب آن بانک مرکزي گزارش خود را از موضوع چاپ اسکناس درشت. گردید

صالحات تر یعنی اصالح واحد پول گسترش داد و بحث را از دیدگاه ا به دامنه وسیع

ها داراي  نظام پرداخت. هاي کشور مورد بررسی قرار داد ناظر بر بهبود نظام پرداخت

سه وجـه عمـده اسـکناس و مسـکوك، ابزارهـاي پرداخـت الکترونیـک و بـاالخره         

از نظر کارشناسان بانـک مرکـزي الزمـه اصـالحات پـولی،      . باشد مبادالت چک می

شـود موضـع    ه به اسکناس مربـوط مـی  بهبود تمامی ابعاد پرداخت است، اما آنجا ک

توان بخشی از  می  بانک مرکزي این است که در وهله اول با انتشار اسکناس درشت

شـدن ثبـات    هاي نظام پرداخت فعلی را برطـرف کـرد و سـپس تـا فـراهم      نارسایی

هـاي   اقتصادي الزم، در خصوص تغییر واحد پول و حذف صفر از پول ملی، بررسـی 

  .دعمل آور الزم را به

هـاي مزبـور بـه شـوراي تحـوالت اقتصـاد کـالن، بـه ریاسـت           انعکاس بحـث 

هـاي طـرح    عنوان یکی از محـور  جمهور محترم، موجب شد تا اصالح پولی به رئیس

از اینجـا بـود کـه بانـک مرکـزي بایـد       . تحول اقتصادي به رسمیت شـناخته شـود  

. کـرد  ی تقویـت مـی  هاي خود را براي انجام مراحل اجرایی برنامه اصالح پول آمادگی

یکی از لوازم کار دستیابی به تجربیات سایر کشورها در حوزه تغییر واحـد پـولی و   

 

 ب



  3                                                                                                  ولی و بانکیپژوهشکده پ

  

در ایـن خصـوص هیـأتی از کارشناسـان بانـک مرکـزي مـأمور        . حذف صفرها بـود 

همچنین بانک . گیري از تجارب کشورهاي دیگر از جمله ترکیه شد شناسایی و بهره

مـک آنهـا بـه    المللی پول دعـوت کـرده و بـا ک    مرکزي هیأتی را نیز از صندوق بین

  .یند پرداختمطالعه تطبیقی این فرآ

سازي بانک مرکزي براي انجـام   اي که در زمینه آماده یکی از اقدامات شایسته

اصالح پولی صورت گرفت، معرفی گزارش حاضر توسط آقاي دکتـر پیمـان قربـانی    

عمـده ســؤاالت و   شگــزارمـروري بــر فهرسـت مطالــب نشـان داد محتـواي     . بـود 

خـوبی   هاي احتمالی در خصوص پیامدهاي اصالح پـولی را پاسـخ داده و بـه    نگرانی

گزارش حاضر به . دهد جزئیات مراحل اجرایی حذف صفر از پول ملی را پوشش می

العملــی بــراي اجــراي برنامــه حــذف صــفر از واحــد پــول در کشــور  مثابــه دســتور

توانـد نقـش مـؤثري در ارتقـاي      مه آن مـی ارزیابی من این بود که ترج. ونزوئالست

ها، محافل دانشگاهی و سایر اقشار در ایران نیز  آگاهی عمومی مردم، کارکنان بانک

لذا خواهش کردم دایـره نشـریات انگلیسـی معاونـت اقتصـادي آن را      . داشته باشد

ترجمه کرده و از این بابت از یکایک همکاران ساعی دایره مزبور که متقبل زحمـت  

) مدیر کل اقتصادي(همچنین از آقایان ابوالفضل اکرمی . د کمال تشکر را دارمشدن

کمال امتنان را دارم ) هاي اقتصادي ها و سیاست مدیر بررسی(و دکتر پیمان قربانی 

نحو مناسبی بـه   که حداکثر دقت را به خرج دادند تا اصطالحات تخصصی کتاب به

اي ارتقا  نحو قابل مالحظه فیت کار را بهنظارت علمی آنها، کی. فارسی برگردان شوند

ول را در کشور بهبود یقین دارم گزارش حاضر ادبیات حذف صفر از واحد پ. بخشید

اي کـه در ایـن خصـوص     که محتویات گزارش در طرح پژوهشیویژه آن به. بخشد می

اکنون در پژوهشکده پولی و بانکی بانـک مرکـزي در دسـت اقـدام اسـت مـورد        هم

کنـد تـا    کـه مـتن حاضـر کمـک مـی     مضـافاً این . ي قـرار خواهـد گرفـت   اربـرد  بهره

  . العمل مشابهی براي کشورمان تدوین گردد دستور

  حسین قضاوي        

 معاون اقتصادي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران             

 

 ج



  هاي اساسی تغییر واحد پول ملی جنبه                                                                              4

 

  

  

  

  فهرست مطالب

 

  صفحه  عنوان

  الف  پیشگفتار

  ط  مقدمه مترجمان

  ل  مقدمه 

  1  

  1  تغییر واحد پول چیست؟

  3  شود؟ از چه زمانی عملیاتی میتغییر واحد پول 

  3  هاي مهم تاریخ

  4  دالیل تغییر واحد پول

  5  تغییر واحد پول اهداف

چیـدمان و ترکیـب جدیـد اسـکناس و     (مخروط جدید پول 

  )مسکوك

6  

  6  ها میان مخروط پولی قدیم و جدید برابري

  8  اضعاف واحد پولی

  8  سنتی 5/12سکه 

  10  اثرات تغییر واحد پول بر قدرت خرید

بولیوار و بولیـوار  (مدیریت همزمان واحد پول قدیم و جدید 

  )فورت

11  

  12  نمودن اسکناس و مسکوك از گردش خارج

  12  کد ایزو براي بولیوار

 

 د



  5                                                                                                  ولی و بانکیپژوهشکده پ

  

  13  انواع ارز

ول بـا قـوانین و   مؤسساتی که بر تطابق فرآیند تغییر واحد پ

  مربوطه نظارت خواهند کرد مقررات

14  

  15  جرائم

توان به اطالعات رسـمی در زمینـه تغییـر واحـد      چگونه می

  پول دست یافت؟

16  

  18  

  18  گردکردنقاعده 

  20  بر تورم گردکردنتأثیر 

  21  در چه مواردي اعمال نخواهد شد گردکردنقاعده 

  21  پایینهاي بسیار  و نرخ ها قیمت

  23  

  23  هاي بانکی ویژگی چک

  23  2008هاي صادره در سال  چک

نقـد   2008کـه در سـال    2007هاي صـادره در سـال    چک

  شوند می

23  

  24  نظام تسویه چک

  25  به عرضه اطالعات به مشتریان خود ها بانکالزام 

  25  و مسکوك جدید  هاي فیزیکی اسکناس ویژگی

  26  هاي جدید کناسهاي اس ویژگی

  33  هاي جدید هاي سکه ویژگی

  34  هاي امنیتی جنبه

  

37  

  37  دوره گذار

 

 

 ه



  هاي اساسی تغییر واحد پول ملی جنبه                                                                              6

 

  37  توزیع اسکناس و مسکوك

  37  بودن عملیات جایگزینی رایگان

  38  کنندگان جایگزینی براي مصرف

  38   ها بانکمبادله اسکناس و مسکوك در 

  38  2008دوم ژانویه 

  39  هاي خودپرداز  دستگاه

هـاي بـانکی طـی دوره     هاي خـرد و سـپرده   ها، پول پرداخت

  رواج همزمان اسکناس و مسکوك قدیم و جدید

39  

  40  هاي خرد هاي نقدي و پول پرداخت

  41  پرداخت الکترونیک یا پرداخت با چک بانکی

  41  هاي بانکی سپرده

  41  و صاحبان حرف ها بانک هاي کلی به توصیه

  42  توصیه به صندوقداران

  43  توصیه به کاربران

  

44  

  44  نمایش قیمت به بولیوار و بولیوار فورت

  44  بندي محصوالت نمایش قیمت در بسته

  45  )صوبم(ي تنظیم شده ها قیمتموجودي اقالم کاالیی با 

  45  و تهیه صورت کاالها ها صورتحساب

  45  هاي فروش پایانه

  46  قراردادها و تعهدات پرداخت

  47  

  47  ثبت حسابداري

  48  وضعیت و تغییر واحد پول  صورت

 

 و



  7                                                                                                  ولی و بانکیپژوهشکده پ

  

  49  2008بودجه سال 

  50  ابعاد مالیاتی

  50  2007واحد مالیاتی سال 

غذ تمبردار، تمبر مالیـاتی و تمبرهـاي پسـتی از ابتـداي     کا

  2008سال 

50  

  50  2008پرداخت مالیات در سال 

  51  2007بازگشت مالیات بر درآمد در سال 

و در سـال   صادرشـده  2007یی که در سـال  ها صورتحساب

  شوند ابطال می 2008

51  

  51  در دفتر کل خرید ها صورتحسابثبت 

  51  2007دسامبر  31مالیاتی تا تاریخ  افزارهاي پردازش نرم

  52  

ها، وجـوه بازنشسـتگی و دیگـر     حقوق و دستمزدها، مقرري

  مزایاي اجتماعی

52  

  53  کسورات حقوق

  54  

در فرآینــد تغییــر واحــد پــول   فنــاوريمنظــور از تطبیــق 

  چیست؟

54  

محاسباتی با فرآینـد  هاي  چه کسی مسئول تطبیق سیستم

  تغییر واحد پول است؟

54  

  54  فناوريمهلت انجام تطبیق 

  54  فناوريی براي اجراي تطبیق یاهپیشنهاد

ها از تغییر واحد پول متأثر خواهند  سازوکاریا   کدام سیستم

  شد؟

57  

  58  ها به بولیوار فورت تبدیل داده

 

 ز



  هاي اساسی تغییر واحد پول ملی جنبه                                                                              8

 

پول جاري هاي تاریخی به واحد  آیا در ثبت و نگهداري داده

  منافعی متصور است؟) قدیم(

58  

  59  گردکردنهاي تبدیل و  الگوریتم

  59  فناوريپیشنهاد آخر درباره تطبیق 

  60  راهبرد روابط عمومی در تغییر واحد پول

  62  راهبرد ارتباط عمومی کشوري

  63  اتاق کنترل راهبرد ارتباط عمومی کشوري

  63  احد پولاهداف راهبرد ارتباط عمومی در تغییر و

  64  جمعیت هدف راهبرد ارتباط عمومی

وسایل ارتباط عمومی مورد استفاده در اجراي فرآیند تغییر 

  واحد پول

65  

  69  سازمانی هاي بین شبکه همکاري

  69  مالی مؤسساتو  ها شرکتهاي مردمی،  نقش سازمان

برنامـه ویــژه بــراي قضــات، وکــال، مــأموران ثبــت احــوال و  

  محضرداران

70  

  70  اي از عملکرد فرآیند تغییر واحد پول تهیه خالصه

71  

نامـه بـه حکـم قـانون تغییـر واحـد پـول         آیین: پیوست الف

  جمهوري بولیواري ونزوئال

71  

مصوبات بانک مرکزي ونزوئال درخصوص تغییـر  : پیوست ب

  واحد پول ملی

83  

ت ها و فناوري اطالعا دستورالعمل تطبیق سامانه: پیوست ج

  جمهوري بولیواري ونزوئال با تغییر واحد پول ملی

96  

  117  ها اسناد سایر سازمان: پیوست د

 ح  

 



  9                                                                                                  ولی و بانکیپژوهشکده پ

  

  مقدمه مترجمان

هاي سیاستگذاران  ین دغدغهتر مهمهاي اخیر یکی از  دهه درتورم دو رقمی و مزمن 

سـاله مختلـف توسـعه اقتصـادي،      هـاي پـنج   برنامـه  دراز ایـن رو   .کشور بوده است

و اهـداف تـورمی    شـده  کیدأو فرهنگی کشور همواره بر لزوم مهار تورم ت اجتماعی

مشکل تـورم مـزمن در اقتصـاد ایـران رفـع       با این حال همچنان. اند تعیین گردیده

هـا و   سـازي یارانـه   رود با اجراي موفق طرح هدفمنـد  نگردیده است، لیکن امید می

ـ  ها سیاستپیگیري مجموعه  ه سـطوح یـک رقمـی    ي تثبیت اقتصادي، نرخ تـورم ب

کاهش یافته و در سطحی پایین و دامنه نوسان قابل قبـول بـه مسـیر خـود ادامـه      

  .دهد

جدا از علل تورم و راهکارهاي مبـارزه بـا آن، اثـرات تـورم در اقتصـاد خـود        

شـود   باعـث مـی   ها قیمتافزایش مستمر سطح عمومی . اي حائز اهمیت است مقوله

باشـد و اسـتمرار   نیاز پرداخت پول بیشتري  زمان به دربراي خرید کاالي مشخص 

این موضوع پس از چند دهه، میزان پول ملی الزم جهت خرید آن کاال را چنـد ده  

مـردم بـراي خریـد کـاال در مقایسـه بـا قبـل بایـد          ،به عبارت دیگر. نماید برابر می

بـدیهی  . هاي خود مورد استفاده قرار دهنـد  تري را در پرداخت هاي درشت اسکناس

شـود تـا تعـداد     ت عدم وجود اسکناس درشت همچون شرایط حاضر باعـث مـی  اس

نگاهی بـه شـرایط کنـونی در اقتصـاد     . اسکناس الزم جهت انجام مبادالت باال رود

هـاي   از باالبودن سرانه اسکناس و عدم کارایی قطـع اسـکناس   یخوبی حاک ایران به

اخیـر   هـاي  سـال  در همین امر سبب شده است. باشد موجود در انجام مبادالت می

 عنـوان  بـه ملی در محافل سیاستگذاري اقتصادي مطـرح و نهایتـاً    اصالح واحد پول

  . گردد مطرحگانه طرح تحول اقتصادي  یکی از محورهاي هفت

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران بررسی ابعاد موضوع طـرح   ،در این راستا

محــور حــول ي و تصــاداصــالح واحــد پــول ملــی را در چــارچوب طــرح تحــول اق 

از حـدود دو سـال پـیش در قالـب یـک طـرح پژوهشـی در        گذاري پول ملی  ارزش

نظـر معـاون    طبقو  جمهوري اسالمی ایرانپژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزي 
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ربـط در   ادارات ذينمایـد و در ایـن میـان     ي دنبال میمحترم اقتصادي بانک مرکز

ي اقتصادي مشارکت فعال داشته ها ستسیاو  ها بررسیاداره جمله   ازبانک مرکزي 

بدیهی اسـت موفقیـت در    .دهند و ابعاد موضوع را مورد بررسی و موشکافی قرار می

گیري و سیاستگذاري اقتصـادي در صـحنه عمـل نیازمنـد درك صـحیح و       تصمیم

اصالح واحـد   مسأله. است انشفاف مخاطبان سیاست و همراهی آنان با سیاستگذار

ثیر أاز مقوالتی است که زندگی روزمره افراد جامعه را تحت تپول ملی و حذف صفر 

دهد و لذا بیش از هر چیز موفقیت این طـرح در گـرو درك صـحیح آحـاد      قرار می

توان به  باشد و تنها در این صورت می جامعه از مفهوم، ضرورت و آثار اجراي آن می

  . اجراي موفق طرح امید داشت

و حذف صفر از آن در اوایل سال جـاري و   طرح موضوع اصالح واحد پول ملی

هاي بعدي در صحنه جرایـد و رسـانه ملـی و نیـز تحـوالت در برخـی        العمل عکس

دهد که افزایش آگاهی اقشـار مختلـف جامعـه نسـبت بـه       بازارهاي مالی نشان می

ضرورت دارد به موازات  همچنین. باشد موضوع از ضروریات کلیدي در این میان می

هشی اصالح پول ملی که ابعاد مختلف انجام کار در سـطح کشـور را   انجام طرح پژو

پوشش خواهد داد، نسبت به تغذیه افکار و ارتقاي سطح دانش عمـومی نسـبت بـه    

اجـراي   بـر  توانـد  درك ناقص و یا ناصحیح از موضـوع مـی   زیرا ،دشوموضوع همت 

. داشـته باشـد   همراه  مورد را به هایی بی و حتی هزینه سوء داشته اثر موفق سیاست

چند  رغم اینکه در نگاه اول صرفاً حذف که اصالح واحد پول ملی علیواقعیت امر آن

، داراي ابعاد اقتصادي، حقـوقی، فنـی و حتـی اجتمـاعی     باشد صفر از پول ملی می

  .وسیعی است

که آلمان به واسـطه   1923دهد که از سال  نگاهی به سابقه موضوع نشان می

صفر از واحد پول خود حذف کرد، هفتاد مورد اصـالح واحـد    12ابرتورم ایجادشده 

هاي  رغم این سوابق، مجموعه علی. کشور جهان صورت گرفته است 49پول ملی در 

یکی از . منسجمی که در آن تجربیات قبلی به رشته تحریر در آمده باشد، معدودند

، ، سه صـفر از واحـد پـول ملـی خـود را حـذف کـرد       2008کشورهایی که در سال 

 

 ي
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حاضر که توسط بانک مرکزي ونزوئال منتشـر شـده اسـت،     گزارش. باشد ونزوئال می

مختلف اصالح واحد پول ملی در آن کشور را مورد بحث قـرار داده اسـت کـه     ابعاد

تـري از   و درك صـحیح  هتواند براي طیف متنوعی از خوانندگان مفید واقع شـد  می

در توضـیح   در ایـن گـزارش   .شـد ابعاد موضوع را براي ایشـان بـه همـراه داشـته با    

هـاي فـراوان    چگونگی تغییر واحد پول سعی شده است کـه از زبـان سـاده و مثـال    

  .استفاده شود

اگرچه نسخه انگلیسـی منتشـره کـه برگردانـی از نسـخه اسـپانیایی کتـاب         

نحـوي مطلـوب بـه     به یباشد، چندان روان نبود، لیکن سعی شد در مدت کوتاه می

ذکـر ایـن نکتـه نیـز     . مندان عزیز قرار گیـرد  هو در اختیار عالقزبان فارسی ترجمه 

و  2007رسد که با توجه به تدوین و انتشار این گزارش در سال  ضروري به نظر می

 2008داري در ترجمه، ناگزیر افعال مربوط به سال  همچنین با توجه به اصل امانت

  .به بعد به همان صورت آینده ترجمه شده است

دانـیم از زحمـات همکـاران دایـره نشـریات انگلیسـی اداره        مـی  بر خود الزم

بیگلـري، لـیال     ها هاله نفریه، سـوفی  ي اقتصادي سرکار خانمها سیاستو  ها بررسی

در امـر ترجمـه و تایـپ کتـاب حاضـر کمـک شـایانی        که آرمیان و فریبا محمدي 

معـاون   همچنین از جنـاب آقـاي دکتـر قضـاوي،    . یمینما تشکر و قدردانی  ،نمودند

دریـغ و مسـتمر از ترجمـه و     محترم اقتصادي بانک مرکزي، به واسطه حمایت بـی 

  .نماییم اري میزچاپ کتاب حاضر سپاسگ

  

 

  
  

 

 ك
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پول ملی با نظر بـه  تغییر واحد سازمان متولی فرآیند  عنوان بهبانک مرکزي ونزوئال 

نقش محوري شهروندان، جوامع و نهادهاي کشوري گزارش حاضر را تحـت عنـوان   

 .نمایـد  براي استفاده کاربران منتشر مـی  »پول ملی تغییر واحداساسی  هاي جنبه«

 تغییر واحدابعاد مختلف براي سازي مخاطبین  هدف اصلی از انتشار این سند آماده

بـه گـردش    2008وسیله واحد پول جدید کـه از اول ژانویـه    بدین پول ملی است تا

بـا ایـن هـدف     .با اطمینان خاطر و سهولت الزم مورد پذیرش قرار گیـرد  آید میدر

مـتن مرجـع بـراي کلیـه شـهروندان،       عنـوان  بـه رود که این سند راهنما  انتظار می

و  ي خصوصی، خصوصاً کسـانی کـه در اجـراي ایـن سیاسـت     ها شرکتو  مؤسسات

 مؤسسـات هـا و   ی نقشی بـه عهـده دارنـد و نیـز دسـتگاه     تتطابق این نظام محاسبا

   .مورد استفاده قرار گیرد ،نظارتی

ها در  دهندگان و رسانه عالوه بر آن، سند حاضر مرجعی است براي کلیه تعلیم

براي کلیه نهادهاي  ،پول ملی توسط بانک مرکزي ونزوئال تغییر واحدزمینه فرآیند 

هـاي الزم   رسانی و توسعه آموزه عمومی درگیر در این اقدام و نیز اطالع خصوصی و

در سطح جامعه در زمینه ابعاد مختلف این اقدام که در نوع خود اولـین تجربـه در   

لذا شایسته است به این امر مهم توجـه شـود    .شود کشور تلقی میاین تاریخ معاصر 

هـا و نهادهـاي    هـا، سـازمان   شکه تغییر واحد پول یک طرح ملی است که کلیه بخ

باشند و به همـین دلیـل بانـک مرکـزي ونـزوئال شـرایط        کشوري در آن درگیر می

رسانی الزم در این زمینـه بـه عمـل آمـده و کلیـه       مناسبی را ایجاد کرده که اطالع

  .شهروندان از جزئیات این طرح مطلع شوند

 »احد پول ملیاساسی تغییر و هاي جنبه«نسخه دوم سند حاضر تحت عنوان 

اي تنظیم شده که کلیه اطالعات  گونه به صورت خالصه و با نگاه به ابعاد مشخص به

 در آن منتشر گردیده و در اختیـار عمـوم   2007نوامبر  21موجود در این زمینه تا 

نخسـت  : در نسـخه حاضـر سـه فصـل جدیـد برجسـته گردیـده اسـت        . قرار گیرد

 

 ل
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د، دوم مطالـب مربـوط بـه نظـام     هاي فیزیکـی اسـکناس و مسـکوك جدیـ     ویژگی

هاي بانکی در خالل فـاز   مربوط به دادوستد و سپرده) اضعاف(پرداخت، وجوه خرد 

اسکناس و مسکوك قدیم و جدید و باالخره فصل سـوم    گردش موازي دو مجموعه

همچنین در سـند حاضـر مباحـث جدیـدي در     . پرداخته است نیروي کاربه بحث 

مورد تغییر واحد پول ملی و نیز مبادله واحدهاي  خصوص راهبرد روابط عمومی در

  . سنتی مطرح شده است 5/12قدیم و جدید و دالیل معرفی سکه 

هاي گزارش حاضر، ابعاد مختلف عملیاتی مربوط به گـردش   در یکی از بخش

بـا هـدف   ) فـورت  بولیـوار و بولیـوار  (موازي اسـکناس و مسـکوك قـدیم و جدیـد     

گـرفتن اضـعاف    ظیـر پرداخـت بـا پـول جدیـد و پـس      نمودن ابعاد پرداخت ن روشن

گـرفتن اضـعاف بـه     به پول قدیم یا بالعکس، پرداخت به پول قدیم و پس تر کوچک

هاي جدید و قدیم،  گیري به صورت ترکیبی از پول پول جدید و یا پرداخت و بازپس

همچنین در فصل مربوط به توزیع اسـکناس  . به تفصیل مورد بحث واقع شده است

نظـام بانکـداري    2008وك جدید روشن شده اسـت کـه از روز دوم ژانویـه    و مسک

کشور همچون روزهاي معمول امور جاري بانکداري خود را در سراسر کشور انجـام  

خواهد داد و به این ترتیب ضرورتی ندارد که مردم براي تبدیل واحدهاي اسـکناس  

ارد آن اسـت کـه از   آنچه اهمیت د .داشته باشندمراجعه و مسکوك قدیم به جدید 

امور حسابداري و نقل و انتقال وجـوه بـانکی و دادوسـتد پـولی در      ،اولین روز سال

جامعه با برابري ذکرشده براي پول جدید و قدیم به صورت قـانونی انجـام خواهـد    

  . شد

هاي بانک مرکزي ونزوئال را    ها و بخشنامه العمل هاي سند حاضر دستور پیوست

هاي  مقررات مورد نظر در زمینه ارزش) 4-ب(پیوست . شود می در این زمینه شامل

ي سهام در بـازار  ها قیمتمربوط به اسناد قابل ارائه به دفاتر رسمی ثبت مربوط به 

در مـورد مقرراتـی اسـت کـه بـه ابعـاد       ) 5-ب(پیوسـت  . نماید بورس را تشریح می

ر واحد پول ملی مختلف حقوق و دستمزد و مزایاي تأمین اجتماعی در فرآیند تغیی

ــت و  ــه اس ــت پرداخت ــاالخره پیوس ــاري و  ) 6-ب(ب ــتیبانی، همک ــوع پش ــه موض ب

 

 م
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هاي  هاي دولتی، خصوصاً در حوزه هاي اجرایی و سازمان هاي الزم دستگاه هماهنگی

  .هاي الزم بازار در فرآیند تغییر واحد پول ملی رجوع دارد بازرسی، نظارت و کنترل

 »مئجـرا «هـا در بخـش    مربوطه در ایـن زمینـه   هاي العمل اي از دستور خالصه

  .گزارش آورده شده است

کـه ابعـاد    با توجه به ابعاد مختلف طرح تغییر واحد پول ملی و با نظـر بـه آن  

باشد،  اجرایی عمده دیگري وجود دارد که جزئیات آن در شرایط موجود نامعلوم می

ي را در نظر خواهد هاي جدید بانک مرکزي ونزوئال در نسخ بعدي این گزارش فصل

اي که مخـاطبین   گونه به ؛هاي موجود را توسعه خواهد داد ها و بخش گرفت یا فصل

رسـانی کامـل در    گزارش در جریان کلیه ابعاد اجرایی این طرح قرار گرفته و اطالع

  .عمل آید این زمینه به

 

 ن
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  1نکات کلیدي در تغییر واحد پول

  تغییر واحد پول چیست؟

اقـدامات سیاسـتی بـا هـدف تسـهیل درك، اسـتفاده و       از جملـه  تغییر واحد پـول  

. باشـد  مـی  هاي باالتر ارزشو جدید مدیریت پول ملی از طریق ارائه آن در مقیاسی 

ست از حذف تعداد مشخصی صفر از پـول  ا عبارتتغییر واحد پول به عبارت دیگر، 

الها و خـدمات  ، اعم از قیمت کاشود ملی و بیان هر آنچه که به پول ملی مربوط می

هـا،   بـدهی ها،  مقرري ،اندازها پس ،حقوق و دستمزدها شده در داخل کشور، فروخته

در قالب یـک مقیـاس پـولی     ها مالیاتو دیگر تعهدات پرداخت و نرخ ارز و  ها اجاره

  . جدید

هایی براي آشنایی عموم بـا   سازوکارمشخص،  یدر این راستا، براي مدت زمان

قیاس جدید و تطبیق آن با مقیاس قبلـی در نظـر گرفتـه    هاي م ها و اسکناس سکه

زمانی که اسکناس و مسـکوك   درشود تا مردم بتوانند هر دو مقیاس و ارزش را  می

گیرند با سهولت و اطمینـان   قدیم و جدید همزمان با یکدیگر مورد استفاده قرار می

  .  استفاده نمایند

هـاي   اسـت از تقسـیم انـدازه   در مورد کشور ونزوئال، تغییر واحد پول عبـارت  

و یا حذف سه صفر از پول ملی و تطبیـق و اعمـال   ) 000,1(هزار  یک جاري پول به

ایـن مقیـاس   . شـود  بیـان مـی   2مقیاس جدید پول در مورد هر مبلغی که به بولیوار

هـا و مزایـاي اجتمـاعی، اوراق     ، دستمزدها، مقرريها قیمتبدین معناست که تمام 

هاي مالی به پول ملی و یا هر گونه سند یا  الغ موجود در صورت، مبها مالیاتقرضه، 

بایسـت   شود، می حکم اعتباري و هر نوع عملیات مالی که به بولیوار قدیم انجام می

  . تبدیل شود) واحد جدید( »3بولیوار فورت«هزار به    با تقسیم به یک

  
1- Currency Redenomination  

2- Bolivares )واحد پول ونزوئال ـ بولیوار(  

3- Bolivares Fuertes )واحد پول جدید ونزوئال ـ بولیوار قوي(  
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و واحـد   هـد د نمی پول ملی رخواحد گونه تغییري در  هیچ تغییر واحد پولبا 

تـر   تر، مؤثرتر و سریع ولی براي اینکه مردم آسان ،ماند میپول ملی همچنان بولیوار 

 )به معنی قوي( »فورت«دوره گذار صفت  در این مقیاس جدید پولی آشنا شوند، با

. شـود  میشناخته  »بولیوار فورت«اضافه شده و واحد پول به نام  »بولیوار«به کلمه 

براي مثـال،  . شود میشناخته  ».Bs.F«با عالمت اختصاري جدید  گذاري ارزشاین 

باشـد، پـس از تبـدیل بـه      مـی   (.Bs)بولیوار رایج  000,672دستمزدي که معادل 

خواهـد بـود و یـا اگـر       (.Bs.F)بولیوار فـورت   00/672مقیاس پولی جدید معادل 

ر فورت باشد، بر حسب بولیوا (.Bs)بولیوار  170,23مبلغ پرداختی بابت قبض برق 

(Bs.F.) 17/23 بولیـوار   400,1قیمـت یـک کیلـوگرم آرد ذرت برابـر بـا      . شود می

بولیـوار معـادل    900بولیوار فورت و کرایه اتوبـوس شـهري بـه مبلـغ      40/1معادل 

 آوردن مقیاس جدیـد، ارزش  دست بهبراي  بنابراین. بولیوار فورت خواهد شد 90/0

  :نماییم می تقسیم 000,1را بر 

  بولیوار فورت 1= بولیوار  1 ,000                             

دولـت و بانـک مرکـزي      وسـیع سیاسـت  از بخشـی   تغییر واحـد پـول  فرآیند 

براي بهبود رشد اقتصادي، توسعه اجتمـاعی و اقتصـادي کشـور و تقویـت      1ونزوئال

ارتباط نزدیکی با رشد و ثبـات اقتصـادي    تغییر واحد پولدر حقیقت . بولیوار است

  . شور داردک

 طوري هب ؛با افزایش مستمر رشد مواجه بوده استفصل  15 دراقتصاد ونزوئال 

درصد  4/12متوسط برابر با  طور بهکه در این دوره رشد اقتصادي ساالنه این کشور 

بخـش خصوصـی در   پویـایی  دستیابی به این رقم تا حد زیادي مرهـون  . بوده است

ن، مالی و بیمه بوده و در ایـن میـان نقـش    ، بازرگانی، ساختماهاي صنعتی فعالیت

 رسـمی بخـش  این موفقیت سبب شده که کارگران . رنگ بوده است بخش نفت کم

ترتیـب ونـزوئال از    و بـدین  ایفـا نمـوده  مشارکت بیشتري در رشد اقتصادي  اقتصاد

  . لحاظ رشد اقتصادي در صدر کشورهاي آمریکاي التین قرار گیرد

  
1- Banco Central De Venezuela (BCV) (www.bcv.org.ve) 
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  ی عملیاتی خواهد شد؟تغییر واحد پول از چه زمان

لـیکن بـراي    .شـود  میآغاز  2008رسمی از اول ژانویه سال  طور به تغییر واحد پول

قیمت کاالها و خدمات هم  2007آشنایی مردم با این فرآیند از ابتداي اکتبر سال 

هـر   2008 از ابتـداي ژانویـه  . شود م به بولیوار فورت بیان میو ه) قدیم(به بولیوار 

ایـن بـدان   . شـد ربوط به پول ملی بـه بولیـوار فـورت انجـام خواهـد      نوع عملیات م

هـا، دفـاتر    ها، وزارتخانه ي بازرگانی یا صنعتی، شهرداريها شرکتمعناست که تمام 

ي بیمـه،  هـا  شـرکت ، هـا  بانـک هـا،   هـا، بیمارسـتان   ها، درمانگاه فرمانداري، دانشگاه

ادگی انجام کلیـه عملیـات   دان باید آمونکلی تمام شهر طور بهي تعاونی و ها شرکت

توجه به ایـن نکتـه نیـز ضـروري     . پولی خود به مقیاس جدید پولی را داشته باشند

هـاي   بایست برنامـه  هاي کامپیوتري می تمام سیستم 2008است که از ابتداي سال 

  . ثبت صحیح عملیات پولی با مقیاس جدید پول تطبیق دهند منظور بهخود را 

  هاي مهم تاریخ

  رسمی و الزام بـه   طور به تغییر واحد پولانتشار دستور  :2007ششم مارس

 .اجراي آن مطابق قانون

  ارائه، پیشنهاد و در معرض دید عمـوم قـرار دادن قیمـت     :2007اول اکتبر

بـه صـور مختلـف اعـم از     و بولیوار فورت  )قدیم( کاالها و خدمات به بولیوار

کـه  ابـزاري  رسانی و یـا هـر    شفاهی، از طریق تبلیغات و هر گونه ابزار اطالع

، ایـن دوره همچنـان   در. دسازمحقق  را آشنایی عموم با مقیاس جدید پولی

به بولیوار  2007دسامبر  پایانتا  يیا هر حساب دیگر صورتحساب معامالت

 . بیان خواهد شد) قدیم(

  اسکناس و مسکوك مربوط به واحد جدید پول به گردش : 2008اول ژانویه

هاي مربوط به واحـد پـول جدیـد عملیـاتی      د و کلیه جنبهگذاشته خواهد ش

هـا، حقـوق و    ، قراردادهـا، چـک  هـا  حسـاب به عبـارت دیگـر، صورت  . شود می
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گیـرد و یـا    بها و هر آنچه که مورد خرید و فروش قـرار مـی   دستمزدها، اجاره

شـود، بـا اسـتفاده از     گـذاري مـی   مشمول پرداخت بوده و با پول ملـی ارزش 

 . گیرد ی صورت میمقیاس جدید پول

بوده و موعد  2008هایی که مربوط به قراردادهاي پیش از اول ژانویه  پرداخت

ارائه، پیشنهاد . شدرسد، به مقیاس جدید انجام خواهد  آنها پس از این تاریخ فرا می

بولیوار فـورت   و و در معرض دید عموم قرار دادن قیمت کاالها و خدمات به بولیوار

نیز ادامه پیدا خواهد کرد و توقف آن فقط در صورت اعالم بانـک  پس از این تاریخ 

  .خواهد بود پذیر امکانمرکزي 

  دالیل تغییر واحد پول

و مسـکوك    ، اسـکناس و مسـکوك   قدرت خرید اسـکناس  کاهشبا گذشت زمان و 

هـاي   تر به گردش درآمده و اسکناس و مسکوك با انـدازه  هاي درشت اندازهبا جدید 

چیـدمان و  ( 1یشده و تغییرات بعدي در مخروط پـول  از گردش خارجکم  ، کمریزتر

 اسـکناس  انـدازه باالترین براي مثال . به وقوع پیوست) ترکیب اسکناس و مسکوك

تا پایان  بود که 2بولیوار 500 معادل ،80در دهه و بولیوار  100 معادل ،70در دهه 

در سـال  . بـود شـده  پولی وارد گردش در بولیواري  000,20هاي  اسکناس 90دهه 

هـر چـه   . گذاشـته شـد  گـردش  بـه  بولیـواري   000,50هـاي   نیـز اسـکناس   2002

مدیریت پول ملی بـا   شد، تر به گردش گذاشته می هاي درشت هاي با اندازه اسکناس

  .شد میه روزافزونی مواجهاي  پیچیدگی
  

  

  
  

1- Monetary Cone  

لـیکن انتشـار گسـترده آن از سـال      ،منتشر شـد  1940بولیواري ابتدا در سال  500اسکناس  -2

م این قطع تنها بـراي معـامالت بـا ارزش بـاال انجـا      1981تا پیش از سال . عملیاتی شد 1981

  . )1990، بانک مرکزي ونزوئال: منبع(گرفت  می
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  اسکناس بر حسب سال انتشار

  

  

  

  

  

  اهداف تغییر واحد پول 

  :ند ازا عبارت د پولتغییر واحاهداف 

 5/1براي مثال، درك معناي . هاي بسیار بزرگ پول تسهیل درك کمیت) الف

  . تر است هزار میلیارد بولیوار ساده 5/1میلیارد بولیوار از 

کـردن   تقسیم. شوند که به پول ملی بیان میتسهیل در محاسبات ریاضی ) ب

  . تتر اس ساده 000,5بر  000,20کردن  از تقسیم 5بر  20

یا  50انجام پرداخت با . و مسکوك اسکناس شده با الت انجامتسهیل معام) ج

  .بولیوار است 000,100یا  000,50تر از  بولیوار فورت آسان 100

با استفاده از بولیـوار  . حسابداريهاي ثبت  برداري کارآمدتر از سیستم بهره) د

  . شود و تسهیل می پذیر امکان تر کوچکثبت حسابداري ارقام با سه رقم فورت 

بلندمدت گذشته بر پول ملی و تقویت اعتمـاد  هاي  حذف اثرات منفی تورم) ه

دیدگاه عموم را نسبت به پـول ملـی    تر کوچکمقیاس پولی . عمومی نسبت به پول

  .     نماید بهبود بخشیده و در نتیجه اعتماد به پول ملی را تقویت می
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  )د اسکناس و مسکوكچیدمان و ترکیب جدی( یمخروط جدید پول

کـه   یبه مخـروط پـول  توان  در کشور را میدر گردش  و مسکوك  مجموعه اسکناس

 مخروط جدید پـولی . همان ترکیب اسکناس و مسکوك در گردش است بیان نمود

بولیـوار   1: نـد از ا هـا عبـارت   سکه. باشد قطعه اسکناس می 6سکه و قطعه  7 داراي

 انـدازه . سـنت  1سـنت و   5سـنت،   10سـنت،   5/12سنت،  25، 1سنت 50فورت، 

. بولیـوار فـورت   100و  50، 20، 10، 5، 2: شـرح اسـت  این به  ي جدیدها اسکناس

و  اسـکناس شود ولی ایـن   نمیجدید چاپ  و مسکوك   کلمه فورت بر روي اسکناس

 و مسکوك در گردش اسکناس آن را از خانواده فعلید که هایی دار مسکوك ویژگی

قابـل تشـخیص   از اسکناس و مسکوك قدیم سادگی  ترتیب به متمایز نموده و بدین

بیشـتر بـه ایـن     »و مسکوك جدیـد  هاي فیزیکی اسکناس یژگیو« بخش. باشد می

  .پردازد موضوع می

  )بولیوار فورت(مخروط جدید پولی 

  بولیوار فورت 100        بولیوار فورت        1

  بولیوار فورت  50      )سنت 50(بولیوار فورت    50/0

  بولیوار فورت  20      )سنت 25(بولیوار فورت    25/0

  بولیوار فورت  10      )سنت 5/12(بولیوار فورت  125/0

  ولیوار فورتب    5      )سنت 10(بولیوار فورت    10/0

  بولیوار فورت    2      )سنت 5(بولیوار فورت    05/0

  )سنت 1(بولیوار فورت    01/0

  ا میان مخروط پولی قدیم و جدیده برابري

از پـول  مخروط جدید پـولی یـک معـادل    و مسکوك رایج در  اسکناس تقریباً تمام

بولیواري  000,50و  000,10، 000,10، 000,5، 000,2 ايه اسکناس. قدیم دارند

البتـه بـه ایـن    . باشـد  مـی بولیوار فـورت   50و  20، 10، 5، 2 رایج به ترتیب معادل
  

1- Cent  



  7                                                                                                  ولی و بانکیپژوهشکده پ

  

که هیچ معادلی در مخـروط   ه استبولیوار فورتی اضافه شد 100 اسکناس ،خانواده

  . خواهد بودجدید ین قطع اسکناس تر بزرگپولی رایج نداشته و 

بولیوار در سیسـتم رایـج نیـز     000,1و  500، 100، 50، 10هاي  سکه  معادل

هاي جدیـدي   سکه. بولیوار 1و  سنت 50سنت،  10سنت،  5سنت،  1: ند ازا عبارت

که به ترتیب است سنت  5/12سنت و  25د، خروط پولی رایج معادلی نداردر م که

لی در بولیـواري رایـج معـاد    20سـکه  . باشـد  مـی بولیوار رایـج   125و  250برابر با 

  .مخروط جدید پول ندارد

  هاي آن و معادل) بولیوار فورت(مخروط و چیدمان جدید پول 

    100  

  

  50  50،000) اسکناس(

  20  20،000) اسکناس(

  10  10،000) اسکناس(

  5  5،000) اسکناس(

  2  2،000) اسکناس(

  1  1،000) اسکناس(

  1  1،000) سکه(

  )سنت 50( 50/0  500) سکه(

  )سنت 25( 25/0  

  )سنت 5/12( 125/0  

  )سنت 10( 10/0  100) سکه(

  )سنت 5( 05/0  50) سکه(

20    

  )نتس 1( 01/0  10
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  اضعاف واحد پولی

بولیـوار   25/0سـکه  . بولیوار فورتی معادل یک دوم بولیوار فـورت اسـت   50/0سکه 

بولیـوار فـورتی معـادل یـک      125/0فورتی معادل یک چهارم بولیوار فورت و سکه 

  . هشتم بولیوار فورت است

یـک  ( تـر  کوچـک  هـاي  انـدازه هایی در  با سکه فورتنمایش ارزش یک بولیوار

  .)هاي بولیوار فورت زیر است ر فورت معادل مجموع سکهبولیوا

بولیـوار فـورتی    05/0سـکه  . بولیوار فورتی یک دهم بولیوار فورت است 10/0سکه 

بولیوار فـورتی یـک صـدم بولیـوار فـورت و       01/0یک بیستم بولیوار فورت، و سکه 

   .معادل یک سنت است

  تر کوچکهاي  و سکه 10/0ـ 

  سنتی 5/12سکه 

. اسـت  فـورت معروف است معادل یک هشتم بولیوار  1سنتی که به لوچا 5/12سکه 

بـا  سازي  گیرد، قابلیت معادل زوج مورد استفاده قرار می ضاربین سکه وقتی در ما

ها  شده به سنت را که از ترکیب سکه وط پولی و یا مقادیر بیانمخرهاي  اندازهدیگر 

بولیـوار فـورتی، سـکه     125/0سـکه   2براي مثال بـا  . کند شود فراهم می میسر می

سـکه   1بولیوار فـورتی،   125/0سکه  4شود؛ حاصل  بولیوار فورتی حاصل می 25/0

بولیوار فـورت   75/0بولیوار فورتی معادل  125/0سکه  6بولیوار فورتی است؛  50/0

  . استبولیوار فورت  00/1بولیوار فورتی برابر با  125/0سکه  8باشد و  می

  
1- Locha  



  9                                                                                                  ولی و بانکیپژوهشکده پ

  

فـرد مـورد    مضـارب بولیـوار فـورتی در    125/0از طرف دیگر، زمانی که سکه 

بولیـوار فـورت    13/0بایست به  ها می گیرد، ارزش یکی از این سکه استفاده قرار می

الزم نیسـت کـه ارزش بقیـه    . ر حاصـل شـود  گرد شود تا مقداري با دو رقـم اعشـا  

  : براي مثال. هاي مورد معامله گرد شود سکه

  بولیوار فورت 13/0= بولیوار فورتی  125/0یک سکه 

  بولیوار فورت 38/0= بولیوار فورتی  125/0سه سکه 

  بولیوار فورت 63/0= بولیوار فورتی  125/0پنج سکه 

  یوار فورتبول 88/0= بولیوار فورتی  125/0هفت سکه 

هایی که براي  شود تعداد سکه بولیوار فورتی باعث می 125/0استفاده از سکه 

 .تر شـود  و زمان انجام معامله کوتاههاي نقدي مورد نیاز است کاهش یافته  پرداخت

و یـک   25/0توان از یـک سـکه    سنتی، می 38براي مثال براي یک پرداخت نقدي 

بولیـوار   38/0مبلـغ  . سـکه  2د یعنـی فقـط   بولیوار فورتی استفاده کر 125/0سکه 

 بولیوار فـورتی، و  10/0سکه  یکبولیوار فورتی،  25/0توان با یک سکه  فورت را می

 2سکه به جـاي   5این یعنی استفاده از . آورد دست بهبولیوار فورتی  01/0سه سکه 

ها در  توان با ترکیب دیگري از سکه را میمبلغ همین . اي که در ابتدا گفته شد سکه

، لـیکن  نباشـد  سـنتی  5/12هـاي   مخروط پولی جدید پرداخت کرد که شامل سکه

بـا اسـتفاده از ایـن مخـروط جدیـد، در وقـت       . هـا بیشـتر خواهـد بـود     تعداد سکه

  . گیرد قرار می هاي کمتري مورد مبادله شده و سکهجویی  صرفه

فاده سنتی پیش از این در تاریخچه پولی ونـزوئال مـورد اسـت    5/12هاي  سکه

دان ونرهبه همین دلیل است که این سکه براي بسـیاري از شـ   .گرفته است قرار می

   1.آشناست

  
فرآینـد   بـراي  ودر ضرابخانه سلطنتی برلین در آلمـان   1896سنتی ابتدا در سال  5/12سکه  -1

 ).1989بانک مرکزي ونزوئال، کاراکاس، : منبع(سکه ضرب شد  000,000,6 تغییر واحد پول
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  اثرات تغییر واحد پول بر قدرت خرید

به عبـارت دیگـر، در مـورد    . دهد قدرت خرید را تغییر نمی تغییر واحد پولفرآیند 

ت بیـان  اندازها، حقوق و دستمزدها و مقـادیر دیگـر پـول کـه بـه بولیـوار فـور        پس

تـوان خریـداري کـرد کـه      همان مقدار کاال و خدماتی را می ارزشیشود از نظر  می

هیچ  تغییر واحد پول. نیز امکان خریداري آن وجود داشت پیش از تغییر واحد پول

  . کند ها و امثال آن ایجاد نمی یتغییري در ارزش کاالها، خدمات، اعتبارات، بده

یـک  قیمـت  بولیـوار و   000,672دسـتمزد  براي مثال، این روزها بـا حـداقل   

اگر فردي بخواهد تمام دسـتمزد خـود را    ،بولیوار 400,1 معادلکیلوگرم آرد ذرت 

تغییـر   پـس از . کیلـوگرم آرد ذرت بخـرد   480تواند  صرف خرید آرد ذرت کند می

بولیوار فورت خواهـد   00/672است،  000,672، دستمزدي که به بولیوار واحد پول

اگـر فـردي   . شـود  مـی بولیـوار فـورت    40/1کیلوگرم آرد ذرت نیز  شد و بهاي یک

 480 توانـد  مـی  بخواهد تمام دستمزد خود را صرف خرید آرد ذرت کنـد، بـاز هـم   

  . اري نمایدکیلوگرم آرد ذرت خرید

آن  فعلـی  یک کیلوگرم آرد ذرت کـه قیمـت   براي خریدتر اگر  سادهبه بیانی 

بولیواري به فروشنده ارائـه شـود، مـابقی     000,2بولیوار است یک اسکناس  400,1

در مقیـاس جدیـد،   . بولیوار خواهد بـود  600شود  پول که به خریدار بازگردانده می

کیلوگرم آرد ذرت  1بولیوار فورت خواهد بود و  2بولیواري معادل  000,2اسکناس 

 در ایـن صـورت، مـابقی پـول    . خریـداري خواهـد شـد    بولیوار فـورت  2اسکناس با 

  . بولیوار رایج است 600بولیوار فورت خواهد بود که معادل  60/0 مرجوعی

، هـا  قیمـت به عبارت دیگر، قدرت خرید فعلی به قوت خود باقی مانـده ولـی   

ي تـر  کوچکدر مقیاس  شود گذاري می ارزشدستمزدها و هر آنچه که به پول ملی 

  .ه استبیان شد
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  )ولیوار فورتبولیوار و ب(مدیریت همزمان واحد پول قدیم و جدید 

صـالح بدانـد   ونـزوئال  میالدي تـا زمـانی کـه بانـک مرکـزي       2008از ابتداي سال 

خـود را   هاي نقدي و مبادالت پولی توانند پرداخت می ملی کنندگان از پول استفاده

  :به یکی از اشکال ذیل انجام دهند

  جاريمخروط پولی  و مسکوك اسکناس .1

 مخروط پولی جدید و مسکوك اسکناس .2

سـازي   آنکـه معـادل  هر دو مخروط به شرط  و مسکوك  اسکناس از ترکیبی .3

 .آنها محرز شده باشد

بولیـوار فـورت    800مثال، اگر فردي بخواهد یک اجاق گاز به قیمت  عنوان به

) 2بولیـوار رایـج بپـردازد؛     000,800تواند  می) 1: انتخاب خواهد داشت سهبخرد، 

بولیـوار فـورت    800خروط جدید پـول  مو مسکوك   تواند با استفاده از اسکناس می

اسـتفاده  را مخروط جدیـد و قـدیم     و مسکوك  ترکیبی از اسکناس) 3یا  و بپردازد

 و مسکوك اسکناس خریداران و فروشندگان با کهدر این راستا اهمیت دارد . نماید

  . هاي آنها در سیستم رایج آشنایی الزم را پیدا کنند جدید و معادل

بولیـوار   300,1بولیوار فورت یا  30/1روزنامه که قیمت آن یا مثالً خرید یک 

مابقی پول نیـز   مضافاً آنکه. خواهد بود پذیر امکاناست، به هر یک از سه شیوه فوق 

 الـذکر  خرید روزنامه فوقبراي لذا . خواهد بودبرگشت  قابلفوق به یکی از سه شیوه 

بولیـوار فـورتی و    1سکه  بولیواري پرداخت کرد یا دو 000,2توان یک اسکناس  می

در هر سـه صـورت،   . بولیواري رایج 000,1بولیوار فورتی و یک سکه  1یا یک سکه 

بـه یکـی از    کـه  بولیوار رایـج اسـت   700یا  بولیوار فورت 70/0 مابقی پول که برابر

  :باشد میدریافت قابل اشکال زیر 

 2008ال هاي مخروط رایج پولی که فرآیند جایگزینی آن از ابتداي سـ  سکه .1

و   اسـکناس توجه بـه ایـن نکتـه الزم اسـت تـا زمـانی کـه        . آغاز خواهد شد

پـذیرش آن در مبـادالت الزامـی    ، اسـت مخروط پولی رایج قانونی  مسکوك

بـه  ، بانک مرکزي تصمیم متفاوتی اتخاذ نمایدکه   فرآیند تا زمانیاین . است
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   .بودقوت خود باقی خواهد 

 50توان به صورت یک سـکه   مقدار را میاین . هاي مخروط پولی جدید سکه .2

هاي مخروط پولی  سنتی و یا هر ترکیب دیگري از سکه 10سنتی و دو سکه 

 .شود، دریافت نمود سنت می 70جدید که حاصل جمع آنها 

سنت  40معادل (بولیوار رایج  400هاي هر دو خانواده، مثالً  ترکیبی از سکه .3

و یـا  ) بولیوار رایج 300معادل (فورت سنت از بولیوار  30و ) از بولیوار فورت

هاي هر دو مخروط پولی کـه حاصـل جمـع آنهـا      هر ترکیب دیگري از سکه

 .         بولیوار فورت شود 70/0

  1خارج نمودن اسکناس و مسکوك از گردش

 100و  50، 20، 10، 5هـاي   اسـکناس  و نیـز  4، رئـال 3، لوچا، مـدیو 2هاي پویا سکه

 زیـرا  ،نیسـت قابـل اسـتفاده   همچنان ، است دش خارج شدهاز گرقبالً بولیواري که 

دیگر قـدرت پرداخـت و    خارج شده و به عبارتتوسط بانک مرکزي از جریان پولی 

الـذکر   و مسکوك فوق  توان گفت که اسکناس در نتیجه می. دها را ندار تسویه بدهی

  . درواج قانونی ندار

بانـک مرکـزي ونـزوئال    در مقیاس پولی جدیـد،   طبق تعریف تغییر واحد پول

جدیـد را مطـابق بـا ارزش پـول جدیـد و تغییـرات در قـانون         و مسکوك  اسکناس

  .نماید ضرب میچاپ و اساسی و مقررات مربوطه 

  براي بولیوار کد ایزو

المللـی و در   استاندارد جهانی است که براي تشخیص پول در بازار بینکد ایزو یک 

این کد از سـه حـرف تشـکیل    . گیرد ده قرار میبرخی موارد بازار داخلی مورد استفا

  
1- Demonetizing  
2- Puyas  
3- Medios  
4- Reales  

5- ISO (International Standardization Organization) سازمان جهانی استاندارد 
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هـر  . دگیـر  ولیوار مورد استفاده قرار میبراي ب VEBدر حال حاضر، حروف : شود می

  . بایست در کد ایزوي مربوط به آن منعکس شود گونه تغییر در پول می

 ایـن . خواهد بود VEF، کد ایزوي مربوط به پول ونزوئال 2008از ابتداي سال 

ملیـات  دي نیز دارد که آن نیز داراي سـه رقـم بـوده و بـراي ثبـت ع     معادل عد کد

این کد عـددي جدیـد   . یردگ میقرار استفاده مورد هاي اعتباري  کارت خاص مانند

  . خواهد بود 937

که کد ایزوي جدید براي بولیـوار   ـ  VEFتوجه به این نکته الزم است که کد 

از  »فـورت «که صفت  نی هنگامییع پایان فاز تغییر واحد پولحتی پس از  ـ  است

  .   ، همچنان استفاده خواهد شدپول ملی حذف شود

 1بـه   000,1و تبـدیل   تغییر واحد پولمشمول قانون همانند پول ملی نرخ ارز نیز 

 تغییر واحد پولکه فرآیند با استدالل مشابه نتیجه گرفت توان  پس می. خواهد بود

باعث کاهش ارزش بولیوار نخواهـد  و  هنیا خنثی بوددر مورد پول سایر کشورهاي د

  . شد

. ازاي هـر دالر آمریکاسـت   بولیـوار بـه    150,2مثال نـرخ فـروش ارز    عنوان به

در . دالر آمریکـا خریـداري کـرد    100تـوان   بولیـوار مـی   000,215ترتیب، با  بدین

فورت  بولیوار 215پس با . بولیوار فورت معادل یک دالر است 15/2سیستم جدید، 

  . دالر خریداري کرد 100توان  می

. ازاي هــر دالر آمریکاســت  بولیـوار بــه  60/144,2نــرخ خریــد ارز، همچنـین  

در سیسـتم  . بـود  دواهـ بولیوار خ 460,214 معادلهر صد دالر آمریکا  ترتیب، بدین

پـس بـا هـر صـد دالر آمریکـا      . بولیوار فورت معادل یک دالر است 1446/2جدید، 

  . بولیوار است 460,214بولیوار فورت خریداري کرد که معادل  46/214توان  می

اگـر نـرخ برابـري پـزوي کلمبیـا در مقابـل بولیـوار ونـزوئال         مثال دیگر اینکه 

اري پـزوي کلمبیـا خریـد    79/9,162 توان بولیوار می 000,10باشد، با  916279/0

اي هر بولیوار پزوي کلمبیا بر 279/916در سیستم جدید، این برابري معادل . نمود
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پـزوي   79/162,9تـوان   بولیوار فورت مـی  10با  به عبارت دیگر،. فورت خواهد بود

بولیوار فـورت، چـه در کلمبیـا چـه در      10دیگر، با  بیانیبه . کلمبیا خریداري کرد

توان همان مقدار کاال و خـدمات خریـداري کـرد     در هر کشور دیگر، می یا و آمریکا

  .شد یداري میخر بولیوار 000,10که با 

، با توجه به قوانین مربوط به تغییر در نحوه بیان ارقام پولی و گردکـردن آنهـا  

تعـداد اعشـارهاي مـورد اسـتفاده در نـرخ ارز مربـوط بـه         000,1پس از تقسیم بر 

اي که  گونه به ،واحدهاي مختلف پولی توسط بانک مرکزي ونزوئال تعیین خواهد شد

  . رید و فروش هر ارز حفظ خواهد شدي خها قیمتتفاوت نرخ ارز بین 

تغییـر واحـد   فرآینـد  توان نتیجه گرفت که  با توجه به توضیحات ذکرشده می

براي مثال یـک تولیدکننـده   . بر ارزش واردات و صادرات کشور اثرگذار نیست پول

کند، در سیسـتم جدیـد پـولی     کلمبیایی که محصوالت خود را به ونزوئال صادر می

خواهد آورد که امروز به ازاي فروش کاالي  دست بهزوي کلمبیا را نیز همان مقدار پ

به همین ترتیب، یـک تولیدکننـده ونزوئالیـی کـه     . آورد می دست بهخود به ونزوئال 

کند، به همان اندازه بولیوار در سیستم رایـج،   محصوالت خود را به کلمبیا صادر می

بـر مبادلـه    تغییـر واحـد پـول   د در نتیجه، فرآین. خواهد آورد دست بهبولیوار فورت 

  . تجاري بین ونزوئال و دیگر کشورها تأثیر منفی نخواهد داشت

مؤسساتی که بر تطابق فرآیند تغییر واحد پول با قـوانین و مقـررات   

  مربوطه نظارت خواهند کرد

  :ند ازا تغییر واحد پول عبارتکننده بر  هاي اجرایی و نظارت سازمان

  بانک مرکزي ونزوئال(BCV) 

  سازمان نظارت بر بازار بورس(CNV) 

  و دیگر مؤسسات مالی  ها بانکسازمان نظارت بر(SUDEBAN) 

 سازمان نظارت بر بیمه 

  گمرك و مالیات  یکپارچهخدمات ملی اداره(SENIAT) 



  15                                                                                                  ولی و بانکیپژوهشکده پ

  

 1دفتر بازرسی کل کشور 

  کنندگان  از حقوق مصرف حمایتمؤسسه ملی(INDECU)  

هاي  بینی شده که در صورت پول دو مورد جریمه پیشدر قانون اجرایی تغییر واحد 

  :ذیل عملی خواهد شد

هایی که تغییر واحد  این قانون، آن دسته از افراد یا سازمان 9طبق ماده ) الف

این قانون اجرا نکرده و یا هـیچ یـک از الزامـات آن را     1پول را مطابق با مفاد ماده 

واحـد مالیـاتی    000,10تـا   10بین پرداختی   رعایت نکرده باشند، مشمول جریمه

کننـدگان و   م توسط مؤسسه ملی حمایـت از حقـوق مصـرف   ئاین جرا. خواهند شد

کنندگان کاالها و خدمات اعمال و دریافـت   مطابق با قانون حمایت از حقوق مصرف

و دیگـر   هـا  بانکاگر این متخلف مؤسسه مالی باشد، سازمان نظارت بر . خواهد شد

  .مربوطه را تعیین و اخذ خواهد نمود مئمؤسسات مالی جرا

سیستم رایـج  و مسکوك   مراجعی که از پذیرش اسکناس »12«طبق بند ) ب

نـد،  ا هخودداري کنند، باید معادل چهار برابر میزانی که از قبول آن خـودداري کـرد  

بانک مرکزي ونزوئال خواهد  جرائمسازمان متولی اعمال این . جریمه پرداخت کنند

  .بود

، صادرشده توسط بانـک مرکـزي ونـزوئال بـه     07-11-02شماره وبه مصطبق 

  
1- Ombudsman's Office  

، به مفهوم نظارت و کنترل قانونی و دولتی بـر عملکـرد   )ریشه سوئدي دارد که اساساً(آمبودزمان 

به عبارتی . ابل سوء جریانات اداري استهاي اجرایی کشور و حمایت از حقوق افراد در مق دستگاه

آمبودزمان یک نوع ضمانت اجراي غیر قضایی براي نظارت بـر حسـن جریـان قـانون در کشـور و      

اي از کشورها حمایت از حقوق  همچنین در پاره. هاست دستگاه دولت و حمایت از حقوق و آزادي

کند و مورد  ها را دریافت می کایتدر واقع این نهاد ش. بشر از وظایف عمده نهادهاي بازرسی است

دهد و سپس بر اساس قـوانین و مقـررات خـود رهنمودهـاي الزم را بـه       تحقیق و بررسی قرار می

این نهاد در برخی کشورها جزیی از قوه مجریه است و در برخی زیر . دهد مقامات مسئول ارائه می

.کند نظر قوه مقننه فعالیت می
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نظارتی، بازرسی و مراقبتی  هایی که وظایف افراد و سازمان، 2007نوامبر  20تاریخ 

بایسـت بـا    ، مـی تغییر واحـد پـول  قانون اجرایی  7دارند، مطابق با ماده را به عهده 

اي فنی و متخصص زمینه گیري از نیروه هاي مناسب و بهره نمودن زیرساخت فراهم

را  تغییـر واحـد پـول   اساسـی  هـاي   جنبـه آموزش و تبادل و انتقال اطالعات درباره 

باید در محدوده اختیارات قانونی خود، بر  ها می این سازمانهمچنین . فراهم نمایند

در زمینـه   فعالو دیگر مؤسسات  واحدهاي تجاري، صاحبان حرف و مراکز تولیدي

شـده توسـط    خدمات با هدف نظارت بر حسن اجراي مفاد اعالم تجارت کاال و ارائه

بـدین منظـور،   . ، نظارت الزم را اعمال نمایندو شناسایی موارد تخلف بانک مرکزي

مـورد   تغییـر واحـد پـول   هاي بانک مرکزي در زمینه  مقررات، اسناد و دستورالعمل

  .استناد خواهد بود

  ییر واحد پول دست یافت؟توان به اطالعات رسمی در زمینه تغ چگونه می

ویـژه بـه تغییـر     طـور  بـه را و خط تلفنی  1سایت اینترنتییک بانک مرکزي ونزوئال 

تواننـد اطالعـات کلـی و خـاص      مند می هافراد عالق. واحد پول اختصاص داده است

. دسـت آورنـد   هبپایگاه مورد نیاز خود در زمینه تغییر واحد پول در ونزوئال را از این 

رسـانی در   در خـدمت اطـالع   2007نیز از تاریخ اول اکتبـر   2شده بیهتع خط تلفنی

تواننـد   ضمناً افـراد مـی  . باشد زمینه تغییر واحد پول است و تماس با آن رایگان می

  .ارسال نمایند 3نظرات خود را از طریق آدرس ایمیل کتابخانه بانک مرکزي

توسـط  ان گـروه از کارشناسـ  یـک   ،رسانی تخصصـی  اطالع منظور بههمچنین 

کارکنـان  : بانک مرکزي و با استفاده از عوامـل و عناصـر زیـر تشـکیل شـده اسـت      

وزارت صـنایع سـبک و    ،هـاي دولتـی و خصوصـی شـامل مؤسسـات مـالی       سازمان

بـا   مالیـه وزارت  ،کننـدگان  از حقوق مصـرف  حمایتمؤسسه ملی با کمک بازرگانی 

وزارت  ،هاي ملی ابخانهشبکه کت ،گمرك و مالیات یکپارچهخدمات ملی اداره کمک 

  
1- www.reconversionbcv.org.ve 
2- (0800-2654827) 0800-bolivar 
3- biblio@bcv.org.ve 
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مرکـز ملـی   بـا کمـک   وزارت علـوم و فنـون    Mercal, C.A. ،1با کمک مواد غذایی 

و چندین  (INTI)مؤسسه ملی زمین  ،2بنیاد اینفوسنترو ،(Cenit)هاي فنی  نوآوري

  .  3مرکز دیگر

هاي متعـددي   رسانی پیوسته و فعالیت نیز به این تیم اطالع 4ها برخی دانشگاه

اند که توسـط دانشـجویان و کارکنـان آنـان      مخاطبان مختلف تدارك دیدهرا براي 

هــا بــه همــراه  کارکنــان بانــک مرکــزي و دیگــر ســازمان. پشــتیبانی خواهــد شــد

کننـد،   رسانی در زمینه تغییر واحد پول فعالیت می دانشجویانی که در بخش اطالع

انـد و   ید داشتههاي مختلف سیستم پولی جد اي درباره جنبه هاي ویژه خود آموزش

هاي خـود   رسانی را در اختیار دارند و براي این دسته از فعالیت ابزارهاي الزم اطالع

این همکاري گسترده بـین بانـک مرکـزي و سـایر     . اند از بانک مرکزي مجوز گرفته

هـاي مختلـف سیسـتم     ها سبب شده که عده بیشتري از شهروندان از جنبه سازمان

  .جدید آگاه گردند

  

  
1- »Mercado de Alimentos C.A.«  یاMERCAL    بـا   2003نام سازمانی است کـه در آوریـل

شـده   هـاي کنتـرل   تر از قیمـت  هاي بسیار پایین، حتی پایین هدف فروش مواد غذایی به قیمت

 .   رسد، تأسیس شد هاي معمولی به فروش می کاالها که در سوپرمارکت

2- The Infocentro Foundation  

گـذاري   ، دفتر فرمانداري، شوراي قانونCantv ،Yaracuyشهرداري مرکزي، متروي کاراکاس،  -3

از آنجــا کــه مجموعــه . Yaracuy، و پادگــان نظــامی (Lara)الرا بولیــوار، انجمــن حســابداران 

شود، امکان ذکر تمامی اسامی در این جا مقدور  تر می روز بزرگ هکننده روزب هاي حمایت سازمان

  .نبوده است

، دانشگاه ملـی  (University of Carabobo (UC))دانشگاه کارابوبو : ند ازا ها عبارت این دانشگاه -4

 ,UNEXPO)، دانشـگاه علـوم تجربـی و فنـی     (UNEFA, Yaracuy)ی نیروهـاي مسـلح   علوم تجرب

Yaracuy) واحد غرب مرکزي(، دانشگاه لیساندرو آلوارادو (The Lisandro Alvarado Central-

Western University (UCLA)  ــی ــه غربــ ــی جلگــ ــوم تجربــ ــی علــ ــگاه ملــ   ، دانشــ

(UNELLEZ, Barinas)  ــو ــدرس بل ــک آن  The Andrés Bello Catholic)، دانشــگاه کاتولی

University (UCAB)) . 
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  دنگردکر

  قاعده گردکردن

، )000,1(هـزار   و مقادیر پولی بر یـک  ها قیمتبا تقسیم  تغییر واحد پولفرآیند  در

توان با  د که میموارد بیش از دو رقم اعشار را نشان خواهد دا برخیرقم حاصل در 

ممکــن اســت البتـه   .گردکــردن آن را بـه دو اعشــار تقلیــل داد  اسـتفاده از قاعــده 

  .ین قاعده وجود داشته باشدنیز بر ااستثناهایی 

  :استزیر شرح  هکلی گردکردن ب عدهقا

 شده به بولیوار فورت برابر یا  زمانی که سومین اعشار یک رقم تبدیل

 .یابد است، رقم دوم اعشار یک واحد افزایش می 5بیشتر از 

  است، اعشـار دوم بـه همـان حالـت      5زمانی که اعشار سوم کمتر از

 .ماند باقی می

  :مثال

  .بولیوار فورت خواهد بود 57/38 گردکردنبولیوار پس از تبدیل و  856,38

  .بولیوار فورت خواهد بود 56/38 گردکردنبولیوار پس از تبدیل و  256,38

  :باشد اراي استثناهایی به شرح زیر مید عدهقااین 

ي هـر واحـد بـا حـداقل سـه اعشـار بیـان        هـا  قیمـت در خصوص موارد ذیل، 

  1:شوند می

  )و گازوئیل بنزین، گاز طبیعی(ت اتومبیل سوخ) الف

  رسد صورت عمده به فروش میه که ب (LPG)مایع گاز ) ب

  آب، برق، گاز متان، خدمات تلفن و اینترنت) ج

  

  .توضیحات بیشتر در این زمینه بر روي سایت بانک مرکزي ونزوئال موجود است -1
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  1شده در بازار بورس لیستسهام ) د

  مالیات ) ـه

   )تعداد اعشارها باید با پول مربوط تطابق داشته باشد(نرخ ارز ) و

تغییـر  بولیوار است که پس از  00/97اکتان لیتر بنزین  95براي مثال، قیمت 

به همین ترتیب، واحد مالیات . خواهد بود بولیوار فورت 097/0، این رقم واحد پول

بولیوار فورت  632/37در سیستم جدید  2007بولیوار مربوط به سال  00/632,37

  .خواهد بود

هسـتند، حـداقل سـه    یا مقادیري که در زمره مـوارد ویـژه    ها قیمتحتی اگر 

بـه دو رقـم    حسـابداري ثبـت  براي پرداخت یا بایست  اعشار داشته باشند، می

گردکردن بر روي حاصلضرب قیمت در مقدار واحد کاال، خـدمات  . اعشار گرد شوند

بـراي  . شـود  شده اعمـال مـی   شده، یا محاسبه و مقادیر پولی مورد مصرف، خریداري

لیتـر بنـزین    21بولیوار فورت بوده و  097/0 اکتان لیتر بنزین 95مثال اگر قیمت 

براي پرداخت . خواهد بود 037/2مورد نیاز باشد، نتیجه ضرب این مقدار در قیمت 

بـه  . کلی گردکردن، آن را به دو رقم اعشار گرد کرد عدهاین مقدار باید مطابق با قا

دوم اعشـار  است، رقم ) 5از  تر بزرگ( 7عبارت دیگر، از آنجا که سومین رقم اعشار 

  . بولیوار فورت خواهد بود 04/2یک واحد افزایش یافته و نتیجه 

دیگر مربوط به شرکت برق است که براي هر کیلو وات سـاعت   يمورد استثنا

زمانی که در آینده این نرخ به بولیوار فـورت بیـان   . کند رقم اعشار استفاده می 5از 

  
 صادرشده توسط بانک مرکزي ونزوئال که در روزنامه رسـمی  07-09-01طبق مصوبه  شماره  -1

بـه چـاپ رسـیده،     2007مبر سـپتا  20و تـاریخ   773,38جمهوري بولیواري ونزوئال به شـماره  

هایی که به بولیوار فورت بوده و جهت ارائه، پیشنهاد یا در معرض دیـد عمـوم قـرار دادن     قیمت

بایست حداقل سـه اعشـار    گیرد می در بازار بورس مورد استفاده قرار میشده  لیستارزش سهام 

پیشنهاد یا در معـرض   ن ارائه،نیداشته باشند؛ این الزام تنها در صورتی عملی خواهد شد که چ

از ابتـداي  . انجام گرفته باشـد  اتیهاي محاسب دید عموم قرار گرفتن با وسایلی به غیر از سیستم

بایست با حداقل دو اعشـار بیـان    ، قیمت پیشنهادي و عقد معامالت سهام می2008ژانویه سال 

 .   شود
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داد بیشتري از آنچـه کـه در حـال    تواند از همان تعداد اعشار یا تع شود، شرکت می

اما رقم کلی که براي مصرف برق در ماه پرداخـت   بهره ببردکند  حاضر استفاده می

  .بایست به دو رقم اعشار گرد شود شود، می می

  تأثیر گردکردن بر تورم

تنها بر روي درصـد بسـیار    عدهاین قا ، زیراتأثیر گردکردن بر تورم تقریباً صفر است

کاالها و خدمات شـامل سـبد کاالهـا و خـدمات داخلـی اعمـال        کوچکی از قیمت

  . خواهد شد

کاالهـا و خـدمات   شـاخص بهـاي   تحلیل بانک اطالعـاتی  موارد زیر در زمان 

تعداد ایـن کاالهـا و خـدمات بـیش از     ( پایتخت ونزوئال ،در شهر کاراکاس 1مصرفی

  :قابل توجه است )مورد است 000,22

به رقم اعشـار   ت کاالها و خدمات مورد پوششقیمتعداد بسیار کمی از ) الف

  ).درصد 5/1حدود (شوند  ختم می

به در شاخص بها  قیمت کاالها و خدمات مورد پوششدرصد  90بیش از ) ب

بولیـوار معمـول    3،280و  2،450یی نظیر ها قیمتبراي مثال (شوند  صفر ختم می

  ).باشند می

بانک  ،دن بر تورم تأثیري نداردگردکرقاعده عالوه براي اطمینان از این که ه ب

نظیـر بنـزین،   (مرکزي ونزوئال با یک اقدام احتیاطی قیمت برخی کاالها و خدمات 

و  یـک از  تر بزرگرا که واحد مصرف آنها ) آب، برق، گاز متان، تلفن و دیگر خدمات

مـوارد ویـژه تلقـی نمـود و بـراي آنهـا       بولیـوار اسـت،    000,1قیمت آنها کمتـر از  

هـا در   و نـرخ  هـا  قیمـت این گونه که اشاره شد  همان. ل خاصی تهیه کرددستورالعم

بنـابراین گردکـردن مشـکل    . سیستم جدید با حداقل سه اعشار بیان خواهند شـد 

سـکه یـک سـنتی     ، زیـرا ایجاد نخواهد کـرد گونه کاالها و خدمات  براي اینزیادي 

  .    د کردامکان پرداخت دقیق ارقام خرد را فراهم خواه) بولیوار 01/0(

  
1- Consumer Price Index (CPI).  
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  قاعده گردکردن در چه مواردي اعمال نخواهد شد؟

، نتیجه تنها دو رقم اعشار 1،000زمانی که پس از تقسیم ارزش پولی مورد نظر به 

این مطلب در . و یا کمتر از دو رقم اعشار باشد، قاعده گردکردن اعمال نخواهد شد

کلی هر آنچه که  طور بهو  اندازها ، درآمدها، پسها قیمتهاي پولی نظیر  مورد ارزش

  . شود، صادق است به پول ملی بیان شده و بدون هیچ رقم اعشار به صفر ختم می

  :مثال

  بولیوار است 00/420,11قیمت کاالیی. 

      کنـیم کـه حاصـل آن     تقسـیم مـی   1،000در سیسـتم پـولی جدیـد آن را بـه

 .خواهد بود 42/11یا  420/11

 زیرا بـدون گردکـردن    ،نخواهد داشت موضوعیتگردکردن  در این مورد قاعده

باشد، به عبارت دیگر، دو رقم اعشار به  سنت می 42بولیوار فورت و  11معادل 

 .قابل بیان است) سنت(واحد فرعی پول 

درصـد کاالهـا و خـدمات مصـرفی موجـود در بانـک        90از آنجا که بـیش از  

 قاعـده ارد، در کاراکاس به صفر ختم شـده و هـیچ رقـم اعشـار نـد      CPIاطالعاتی 

دهنـده سـبد کاالهـا و خـدمات      گردکردن در مورد قیمت کاالها و خدمات تشکیل

  . داخلی اعمال نخواهد شد

  هاي بسیار پایین و نرخ ها قیمت

و قیمت مربوطـه مشـمول مـوارد     باشداگر قیمت واحد به بولیوار رایج بسیار پایین 

یل مقدار آن صـفر شـود،   که پس از تبد  گردکردن نباشد و در صورتی عدهویژه و قا

هاي بازرگانی چنین کاالها و خدماتی مـورد تجدیـدنظر    شود که روش پیشنهاد می

مثـال اگـر    عنـوان  بـه . قرار گیرد تا قیمت آنها در سیستم پولی جدید معنادار گردد

 002/0رقـم   ،000,1 باشد، پس از تقسیم بر )قدیم( بولیوار  2قیمت واحد کاالیی 

بولیـوار  صـفر  گردکردن، قیمت این کاال  صورت اعمال قاعدهدر . حاصل خواهد شد
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نظر بازرگـانی هـیچ مفهـومی     ولی از آنجا که قیمت صفر از نقطه. دبوفورت خواهد 

کـاال   واحـد مقـداري   100یا  10گذاري روي هر  شود که قیمت پیشنهاد می ندارد،

 تـر  بزرگصل ترتیب پس از تبدیل آن به بولیوار فورت، رقم حا تا بدین صورت گیرد

هـایی بـه قیمـت     واحد از این کاال در بسته 10مثال  عنوان بهپس اگر . از صفر باشد

بولیوار فـورت   02/0بولیوار ارائه شود، در سیستم جدید پولی، قیمت آن معادل  20

ترتیب قیمت این کاالها و خـدمات تغییـر    بدین. خواهد بودمقداري واحد  10براي 

 هـاي  برابـري هـا و   از اصل الزامی رعایـت تسـاوي ارزش   نکرده و فروشنده با پیروي

  .اسمی، از محدوده قانون تجاوز نخواهد کرد
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  هاي بانکی چک

  هاي بانکی ویژگی چک

چـک هـیچ تغییـري     هاي مربوط بـه چـک و دسـته    ، ویژگیتغییر واحد پولپس از 

یـا عالمـت    »بولیـوار فـورت  «اسـت کـه نوشـتن     آن مسألهدلیل این . نخواهد کرد

بر روي برگه چک در کنار مبلغ عددي یا حروفی الزامی نخواهـد    .Bs.Fصاري اخت

در نتیجه براي تشخیص اینکه مبلغ به بولیوار است یا بولیوار فورت، باید تاریخ  ،بود

  . صدور چک را مدنظر قرار داد

یا عالمـت   »بولیوار فورت«الزم است که استفاده از عبارت  توجه به این نکته

  . باعث برگشت چک صادره و یا سلب اعتبار آن نخواهد شد .Bs.Fاختصاري 

  2008هاي صادره در سال  چک

شوند، باید با توجـه بـه سیسـتم     صادر می 2008هایی که از ابتداي سال  چکمبلغ 

صادرکننده چک باید دقت کند که رقم را با توجـه بـه   . پولی جدید درج شده باشد

  .بر روي چک درج نماید تغییر واحد پول

  شوند نقد می 2008که در سال  2007هاي صادره در سال  چک

شـده  صادر شده و تا آن تـاریخ نقـد ن   2008هایی که پیش از تاریخ اول ژانویه  چک

ه و تجدید ارزش در نظر گرفته شد خودکار بر حسب بولیوار طور به ، رقم آنهاباشند

داد اعشار سوم به بعد انجام خواهد شد و اع 000,1آن به بولیوار فورت با تقسیم بر 

  . شود میترین سنت گرد  نزدیک آن به

 23بولیـوار در تـاریخ    000,158مثال اگر یک فقره چـک بـه مبلـغ     عنوان به

براي نقدشـدن بـه بانـک ارائـه      2008صادر شده باشد، و در ژانویه  2007دسامبر 

 شود، تحویلدار وجه چک را مطابق با سیستم پولی جدید به حامل چـک پرداخـت  
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بـراي پرداخـت مبلـغ چـک     . بولیوار فورت خواهد بـود  158خواهد کرد که معادل 

و مسکوك سیستم جدید، یا اسکناس و مسکوك سیستم رایـج    توان از اسکناس می

  . و یا ترکیب هر دو سیستم استفاده کرد

که در آن رقم قابـل پرداخـت بایـد     شود مثالی دیگر موردي ذکر می عنوان به

بولیوار فورت  23/158بولیوار باشد، حامل چک  234,158غ چک اگر مبل. گرد شود

دریافت خواهـد  ) به حروف صد و پنجاه و هشت بولیوار فورت و بیست و سه سنت(

اگر حامل بخواهد که به جاي نقدکردن چک وجه آن را به حساب خود واریـز  . کرد

  .کند نیز همین مبلغ به بولیوار فورت به حساب او واریز خواهد شد

است که گردکردن به دو رقم اعشار تنهـا در مـورد    وجه به این نکته ضروريت

و  یا اعشار داشـته  ،که به رقمی به غیر از صفر ختم شده گیرد صورت می هایی چک

هایی که در سـال   چک .شوند نقد می 2008صادر شده و در سال  2007در سال  یا

اعشـار داشـته باشـند و     دو رقـم  باید بر اساس رویه جدید گردیده میصادر  2008

هـاي   رقـم  با ذکر دقیـق ، براي پرداخت نقدي دقیق و کامل هستمبلغ آنها هر چه 

  .  بیان شده باشد )بولیوار فورت( و اسکناس )سنت( خرد، سکه

  نظام تسویه چک

دسامبر آن سال بـه اتـاق پایاپـاي     31که تا  2007ه در سال هاي صادر چک تسویه

ایـن بـدان   . خواهـد بـود   پذیر امکان 2008ه ژانویه سال ما در، تنها نگردیدهتحویل 

 2007هاي صـادره در سـال    چکمبلغ  2008معناست که فقط در ماه ژانویه سال 

  . واریز شود) از طریق اتاق پایاپاي(ي دیگر ها بانکتواند از یک بانک به حساب  می

ه تنهـا در بـانکی کـ    2007هاي صادره در سـال   ، چک2008از ابتداي ژانویه 

بین مؤسسات انجام مبادله هاي  سازوکاراست و از طریق  حساب چک متعلق به آن

هر دو اسکناس و مسکوك وسیله  قابلیت نقدشوندگی داشته و پرداخت آنها به ،مالی

  .قابل انجام استقدیم و جدید در نظام بانکی سیستم 
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  به عرضه اطالعات به مشتریان خود ها بانکالزام 

رسـانی بـه مشـتریان خـود در زمینـه       سات مالی ملزم به اطالعو دیگر مؤس ها بانک

، بـا اسـتفاده از ابزارهـاي    تغییر واحد پولقانون پرداخت چک پس از اعمال فرآیند 

  .باشند میو آسان مناسب 

  و مسکوك جدید  هاي فیزیکی اسکناس ویژگی

اي که مخروط پولی جدید را تشـکیل داده و از   بر روي شش اسکناس و شش سکه

ها قابل رؤیت خواهند  شروع به گردش خواهند کرد، این نشانه 2008بتداي ژانویه ا

خـواه مشـهور    تصاویر آزادي ،)جمهوري بولیواري ونزوئال(نام کشور صادرکننده : بود

هاي قومی  هاي برجسته تاریخی با پیشینه شخصیت ،قهرمانان ملی 1،سیمون بولیوار

هایی از پـرچم ملـی    نشان ملی و تمثیل و همچنین مناظر طبیعی مختلف ،متفاوت

   .نیز بر روي آنها

، درج خواهـد شـد   (.Bs)جدید همچنان بولیـوار   و مسکوك  اسکناس بر روي

بـا ایـن حـال،    . است »بولیوار«طبق قانون اساسی ونزوئال واحد پول این کشور  زیرا

 در گـردش خواهنـد بـود،    به صورت موازيکه هر دو مخروط پولی  2طی دوره گذار

مجموعــه تفکیـک آن از  قابلیـت  جدیـد بـا هــدف   مجموعـه اسـکناس و مســکوك   

  .    خوانده خواهد شد (.Bs.F) »بولیوار فورت«، اسکناس و مسکوك قدیم

تـوان بـه طـرح عمـودي روي      هاي جدید مـی  هاي خالقانه اسکناس از ویژگی

  زنـی کـه از   . زن بـراي اولـین بـار اشـاره کـرد      یـک  اسکناس و اسـتفاده از تصـویر  

  لـوئیزا کاسـرس    ـ  هاي جدید استفاده شده قهرمان ملـی  او بر روي اسکناس تصویر

  
1- Simón Bolivar  نقالبی و سیاستمدار ونزوئالیی که یکـی از چنـدین رهبـر جنـبش     فرمانده ا

.                                                                        طلبانه در آمریکاي جنوبی بود استقالل  

را  »توزیع و مبادله اسکناس و مسکوك پس از تغییر واحد پـول «قسمت براي اطالعات بیشتر  -2

  .نیدمطالعه ک



  هاي اساسی تغییر واحد پول ملی جنبه                                                                              26

 

تنوع قومی نیز مورد توجـه بـوده و   در این تصویر عالوه، ه ب. است ـ  1دو آریسمندي

نیـز   3و کاسیکه گوایسایپورو 2هاي نمادین نظیر ستوان پدرو کامیو تصاویر شخصیت

از تصـاویر حیوانـات بـومی در معـرض     همچنـین  . شود ها دیده می بر روي اسکناس

تا آگاهی عمـومی نسـبت بـه اهمیـت حفـظ تنـوع       است انقراض نیز استفاده شده 

  .زیستی و احترام به آن افزایش یابد

قطع اندازه و سنتی عالوه بر  50و  25، 10، 5، 1هاي  ین، بر روي سکههمچن

نیز بـا اشـکال   سنتی  5/12سکه . شود هشت ستاره پرچم ملی نیز دیده می ها، سکه

تصـویر  یک بولیـواري هـم   سکه بر . خاصی تنظیم شده که نماد درختان نخل است

ها نیز نشـان   بر پشت تمام سکه. نقش بسته استسیمون بولیوار  ،خواه بزرگ آزادي

  . ملی ونزوئال درج شده است

ي کـه در  ، از یـک طـرف افـراد   و مسـکوك   اسـکناس  رويجدیـد   یحـ ابا طر

مورد تکریم قرار گرفته و از   سزایی داشته یت کشور نقش بهگیري فرهنگ و مل شکل

هاي گیاهی  طرف دیگر آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفظ محیط زیست و گونه

  . یابد افزایش می کشورو جانوري خاص 

  هاي جدید هاي اسکناس ویژگی

انـدازه و  ها نام کشور منتشرکننده اسـکناس، شـماره سـري،     بر روي تمام اسکناس

اسکناس به عدد و حروف و امضاي مقامات بانـک مرکـزي ونـزوئال درج شـده     قطع 

س و نشـان ملـی   ها نام سازمان منتشـرکننده اسـکنا   ر پشت تمام اسکناسد. است

  . ونزوئال درج گردیده است

  بولیواري 2اسکناس 

 بـر روي اسـکناس تصـویر سپهسـاالر    . بولیواري آبـی اسـت   2رنگ اصلی اسکناس 

  
1- Luisa Cáceres de Arismendi                                 هاي استقالل ونزوئال قهرمان جنگ  

2- Pedro Camejo هاي استقالل ونزوئال که به رتبه ستوان ارتقا پیدا کرد سرباز شورشی جنگ       

3- Cacique Guaicaipuro                                پوستی در ونزوئال یس مشهور دو قبیله سرخرئ   
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مارس سـال   28فرانسیسکو دو میراندا در . قابل رؤیت است 1دافرانسیسکو دو میران

ل ونـــزوئال و دیگــر کشـــورهاي  از پیشـــگامان اســتقال  وي. متولــد شــد   1750

و روحیـه گردشـگري   او به دلیـل تحصـیالت عالیـه    . ستزبان قاره آمریکا اسپانیایی

ست او مبدع پرچم سه رنگ ونزوئال. است 2»اولین ونزوئالیی جهانی«خود، ملقب به 

 4در نزدیکی شهر کـورو  3در مکانی به نام ال وال 1806آگوست  3در تاریخ آن را که 

در  1816جـوالي   14او در تـاریخ  . ه و بیانیه استقالل را امضا کردبه اهتزاز درآورد

تصـویري کـه از او بـر روي اسـکناس درج شـده      . در اسپانیا درگذشت 5شهر کادیز

 7از اثــر اصــلی جــورج روژت) خ نــامعلومیاردر تــ( 6هــوربر-توســط چــارلز ونتریلــون

    .برداري شده است نسخه

 8کورو هاي شنی بولیواري مناظر مربوط به پارك ملی تپه 2ر پشت اسکناس د

کـه یـک گونـه      10»گـل کـرم  «همچنین تصویر . درج شده است 9در ایالت فالکون

چـون  هـاي سـختی هم   یـب بـوده و بـر روي زیرالیـه    ئدریایی متعلق به دریاي کارا

قابل  ،کند ها زندگی می هاي اسکله و بدنه کشتی هاي مرجانی، ستون ها و تپه صخره

. شـود  ر پشت این اسکناس دیده مید هاي شیرین نیز تصویر دلفین آب. رؤیت است

 13و نگرو 12هاي کاسیکیار و رودخانه 11این نوع دلفین بومی آبگیر رودخانه اورینوکو

ها در  کند، مداخله انسان جانوري را تهدید میین خطري که این گونه تر بزرگ. است

  .  زیستگاه طبیعی آنهاست

  
1- Generalissimo Francisco de Miranda  
2- First Universal Venezuelan  
3- La Vela  
4- Coro  
5- Cadiz 
6- Charles Ventrillon-Horber  
7- Georges Rouget  
8- Dunes of Coro National Park  
9- Falcón State 
10- Worm Flower  
11- Orinoco River 
12- Casiquiare  
13- Negro  
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  بولیواري               5اسکناس 

بر روي اسکناس تصویر پـدرو کـامیو   . بولیواري نارنجی است 5رنگ اصلی اسکناس 

متولـد   2در ایالـت آپـور   1790او در سـال  . درج شده است 1مشهور به نگرو پریمرو

خواه به فرماندهی ژنـرال   به عضویت ارتش نیروهاي جمهوري 1816شده و در سال 

 انـدازانی  نیزه و یکی از یستوان با درجه نظام سوارهاو افسر . درآمد 3خوزه آنتونیو پائز

شرکت کرده و بـه دلیـل    1819در دوم آوریل  4بود که در نبرد کوئسراس دل مدیو

 24تاریخ  وي در. شد 5خواهی هایش مفتخر به دریافت باالترین مدال آزادي دالوري

تنه برنـزي او کـه    از نیممذکور تصویر . در نبرد کارابوبو کشته شد 1821ژوئن سال 

شـده  سـاخته شـد، الهـام گرفتـه      6توسط آنتونیو رودریگز دل ویالر 1930در سال 

  .  است

 7پیکـر  همراه آرمادیلوي غول هاي ونزوئال به بر پشت این اسکناس تصویر دشت

. کنـد، قابـل رؤیـت اسـت     هـاي آنـد زنـدگی مـی     هاي ساحلی و کـوه  که در جنگل

کنـد، شـکار غیرقـانونی ایـن      ین خطري که این گونه جانوري را تهدید مـی تر بزرگ

  . هاي آن براي ساخت زیورآالت است حیوان براي مصارف انسانی و استفاده از پنجه

  بولیواري 10اسکناس 

. خورد به چشم می اي بیشتر در آن هبوده و رنگ قهو رنگ چندداراي این اسکناس 

پوسـتی   بر روي این اسکناس تصویر کاسیکه گوایسـایپورو، رئـیس دو قبیلـه سـرخ    

رهبـر نهضـت مقاومـت در برابـر مداخلـه       او. نقـش بسـته اسـت   و کاراکاس  8تکس

  
1- Negro Primero  
2- State of Apure  
3- General José Antonio Páez 
4- Queseras del Medio   
5- Liberator of Venezuela Order  
6- Antonio Rodríguez del Villar  

7- Giant Armadillo or Cuspón ندانان استد آرمادیلو پستانداري از راسته بی                        

8- Teques  
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رؤسـاي دیگـري همچـون    . شـانزدهم مـیالدي بـود    قرن 60اروپاییان در طی دهه 

او  7، و چیکورامـاي 6، پاراماکونی5، باروتا4، چاکائو3آرامایپورو ،2، گوایکاماکوتو1نایکواتا

پس از آنکه او در سال . دانند ها می را رهبر بزرگ شورش تمام قبایل علیه اسپانیایی

طی یک اقدام نافرجام موفق نشد شهر کاراکاس را که به تازگی بنا شده بود  1568

او در یـک  . ازداشت او را صادر کـرد دستور ب 8دیِگو دو لوسادامورد حمله قرار دهد، 

این تصویر از نقاشی رنگ و روغن ماپـاس اي  . شبیخون در کلبه خود به قتل رسید

کشـیده   10که توسط پدرو سـنتنو والنـیال  ) به تاریخ نامعلوم( 9آلگوریاس ونزوالنوس

  . گردیده است شده اقتباس

در ( 12و کـورون هاي ونادو  و کوه 11بر پشت این اسکناس، تصویر آبشار اوکایما

که یکی از چهار پرنده بزرگ  14در ایالت بولیوار و عقاب هارپی) 13پارك ملی کانایما

مال رودخانـه اورینوکـو زنـدگی    شاین پرنده در قسمت . ونزوئالست درج شده است

یی است که بـه صـورت غیرقـانونی    ها کند و زیستگاه او در معرض تهدید انسان می

  .اند خاطره قرار دادهحیوانی را در معرض م گونه این

  بولیواري 20اسکناس 

بر روي این اسکناس تصـویر خـانم   . بولیواري صورتی است 20رنگ اصلی اسکناس 

 1799سـپتامبر سـال    25او در تاریخ . شود لوئیزا کاسرس دو آریسمندي دیده می

  
1- Naiquatá 
2- Guaicamacuto  
3- Aramaipuro  
4- Chacao  
5- Baruta  
6- Paramaconi  
7- Chicuramay  
8- Diego de Losada  
9- Mapas y alegorías venezolanos  
10- Pedro Centeno Vallenilla  
11- Ucaima Fall  
12- Venado and Kurún tepuys  
13- Canaima National Park  
14- Harpy Eagle   
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پرسـت بـه نـام خـوان      وطن يهمسر او یک نظامی و رهبر. در کاراکاس به دنیا آمد

طلبـان بـراي    خانم آریسمندي در جریان اقـدام سـلطنت  . بود 1آریسمنديبوتیستا 

سال به تبعید فرستاده  3دستگیري همسرش، توسط آنها بازداشت شده و به مدت 

هـاي   هـاي دوران اسـارت، همچنـان بـه حمایـت از انگیـزه       رغم شکنجه او علی. شد

. گذشـت در کاراکـاس در  1866در سـال   وي. پرستی همسـر خـود ادامـه داد    وطن

 1899روغن است کـه در سـال   و   تصویر روي اسکناس برگرفته از یک نقاشی رنگ

  . کشیده شده است 2توسط امیلیو جاکینتو موري

شـود کـه در    دیده می 3العاده ماکانائو هاي خارق بر پشت اسکناس، تصویر کوه

از دیگـر  . براي مـردم چنـدان شـناخته شـده نیسـت     واقع شده و  4جزیره مارگاریتا

است که زیسـتگاه اصـلی    یپشت الك تصویر ها، اویر موجود بر پشت این اسکناستص

خـاطر   پشت به این الك. است 6و جزیره ال بالنکوئیال 5الجزایر لوس روکس آن مجمع

  . هاست توسط انسانالك خود که مصارف تجاري دارد در معرض خطر شکار 

  بولیواري 50اسکناس 

بر روي این اسکناس تصـویر سـیمون   . استبولیواري سبز  50رنگ اصلی اسکناس 

این . شود دیده می ،در کاراکاس به دنیا آمد 1796اکتبر  28که در تاریخ  7رودریگز

اي از خـود بـر جـاي گذاشـته کـه کهنـه        معلم و فیلسوف بزرگ آثـار روشـنفکرانه  

سـیمون  . داننـد  او را کارشناس برجسته جامعه آمریکـایی اسـپانیایی مـی   . شود نمی

در سال . نامیده است 8»سقراط کلمبیا«که شاگرد سیمون رودریگز بود او را  بولیوار

پیشـنهاد   10و خوزه ماریا اسپانیا 9او به پروژه استقالل که توسط مانوئل گوال 1797

  
1- Juan Bautista Arismendi  
2- Emilio Jacinto Mauri  
3- Macanao mountains  
4- The Island of Margarita  
5- Los Roques archipelago  
6- La Blanquilla  
7- Simón Rodríguez   
8- Colombia's Socrates  
9- Manuel Gual  
10- José María Espaňa   
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شده بود پیوست و پس از شکست این پروژه ونـزوئال را بـه مقصـد جامائیکـا تـرك      

در  1854در سـال  وي . تغییر داد 1ونکرده و در آنجا نام خود را به ساموئل رابینس

بولیـواري درج شـده    50تصویري کـه از او بـر روي اسـکناس    . کشور پرو درگذشت

  .  روغن کشیده شده استو   رنگبا  2وررِواتوسط آگوستین گ

به تصـویر کشـیده شـده     3دالري، مرداب سانتو کریستو 50بر پشت اسکناس 

در ایالـت   4ه و در پارك ملی سیِرا نواداین مرداب کوهستانی ونزوئال بودتر بزرگکه 

تصویر دیگري که بر پشت این اسکناس مشهود است تصویر . واقع شده است 5مریدا

باشد که یک گونـه منحصـر بـه فـرد و بـومی       می 6خرسی موسوم به خرس عینکی

، 8، تـاچیرا 7زیستگاه این حیوان در ونزوئال در ایاالت باریناس. آمریکاي جنوبی است

شکار غیرقانونی دلیل اصلی کاهش تعداد این . قرار دارد 11و زولیا 10تروخیو ،9مریدا

  .        است گونه حیوانی

  بولیواري 100اسکناس 

هاي اصـلی آن زرد و اخرایـی    بوده و رنگ رنگ چندداراي بولیواري  100اسکناس 

خـواه بـزرگ و پـدر ایـن سـرزمین،       بر روي این اسـکناس تصـویر آزادي  . باشند می

 هدر کاراکاس به دنیا آمـد  1783جوالي سال  24که در  نقش بسته ن بولیوارسیمو

خواهانه خـود، از پیشـگامان ایـدئولوژي آزادي ونـزوئال و      او با عقاید جمهوري. است

و ونزوئال  اي بولیوي، کلمبیا، اکوادور، پروکشوره. شود آمریکاي جنوبی محسوب می

 او کــه. داننــد ن مــرد بــزرگ مــیاســتقالل خــود را مرهــون عقایــد و اقــدامات ایــ

  
1- Samuel Robinson   
2- Agustín Guerrero  
3- Santo Cristo's Lagoon  
4- Sierra Nevada National Park  
5- State of Merida  
6- Spectacled Bear 
7- Barinas  
8- Tachira  
9- Merida  
10- Trujillo  
11- Zulia  
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ــتمدار ــردي سیاسـ ــته و فـ ــامی و ي کارکشـ ــتنظـ ــارزات استراتژیسـ ــود، مبـ  بـ

هـاي بزرگـی    را علیه نیروهاي سلطنتی رهبري کرده و به پیروزيناپذیري  خستگی

تـوان بـه تنظـیم اسـناد سیاسـی و       هـاي او مـی   از جمله موفقیـت . نیز دست یافت

ــون   ــمندي همچ ــا «ارزش ــه کارتاجین ــا «، 1»بیانی ــه جامائیک ــخنرانی «، و 2»نام س

در شـهر سـانتا    1830دسامبر  17سیمون بولیوار در تاریخ . اشاره کرد 3»آنگوستورا

گرفتـه   5این تصویر از پورتره بولیـوار دیپلمـاتیکو  . در کشور کلمبیا درگذشت 4مارتا

ن و روغـ   به صورت رنگ 7»آیتا«مشهور به  6شده که توسط ریتا ماتیلد دو ال پنیوئال

  .کشیده شده است

اي از  در سـایه  8)کـوه ال اویـال  (دالري گـوارایرا رپـانو    100بر پشت اسکناس 

حفـظ   منظور به 1958دسامبر  12این کوه در تاریخ . رنگ نارنجی قابل رؤیت است

طـرح  . شـده اعـالم گردیـد    حفاظتپارك ملی  عنوان بهفضاي سبز اطراف کاراکاس 

هـاي در   کـه یکـی از گونـه   ) نوعی پرنـده ( 9زپشت اسکناس با تصویر سیسکین قرم

هـاي فـالکون، الرا،    این پرنده در ایالـت . رسد معرض تهدید ونزوئالست به پایان می

پرهاي زیبا با این پرنده به دلیل . کند زندگی می 12و میراندا 11، گواریکو10آنزوتگویی

ونی مـورد  صـورت غیرقـان    به کاربرد تزئینی و نیز جذابیت براي جفتگیري با قناري

   .گیرد صید و شکار قرار می

  
1- Cartagena Manifesto  
2- Jamaica Letter  
3- Speech of Angostura  
4- Santa Marta  
5- Bolívar Diplomático  
6- Rita Matilde de la Peňuela  
7- Aita  
8- Guaraira Repano (El Avila mountain)  
9- The Red Siskin  
10- Anzoategui  
11- Guarico  
12- Miranda  
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  هاي جدید هاي سکه ویژگی

  سکه یک سنتی

خطـوط  آن، عـدد انـدازه   تـوان   بر روي سکه مـی . سکه یک سنتی مسی رنگ است

بـر  . مشاهده نمودرا ستاره پرچم ملی   پرچم ملی، ضرابخانه ونزوئال و هشتموجدار 

و سـال ضـرب سـکه     لـی نشان م حک گردیده و کننده پشت سکه، نام کشور ضرب

  .دباش قابل رؤیت می

  سنتی 5سکه 

این سکه نیـز مسـی رنـگ    . سنتی استیک سنتی مشابه سکه  5هاي سکه  ویژگی

 خطوط موجدار پرچم ملی، ضرابخانه ونزوئال، بر روي این سکه عدد اندازه آن. است

ه، نشـان ملـی، نـام کشـور     بـر پشـت سـک   . دشو ستاره پرچم ملی دیده می  و هشت

  .و سال ضرب مشهود است نندهک ضرب

  سنتی 10سکه 

هـاي   اي رنگ بوده ولی همـان ویژگـی   سنتی نقره 10بر خالف دو سکه قبلی، سکه 

پرچم ملی،  خطوط موجدار، عدد اندازه این سکه. خود دارددر دو طرف گرافیکی را 

بـر پشـت سـکه،    . شـوند  ستاره پرچم بر روي آن دیده می  و هشت ضرابخانه ونزوئال

  .کننده، و سال ضرب مشهود است ملی، نام کشور ضربنشان 

  سنتی 5/12سکه 

و اندازه از درختان نخل، قطع  ياي است، تصاویر بر روي این سکه که رنگ آن نقره

بـر  . شـوند  سکه به عدد، ضرابخانه ونزوئال و هشت ستاره پنج گوشه پرچم دیده مـی 

  . استکننده و سال ضرب مشهود  پشت سکه، نشان ملی، کشور ضرب
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  سنتی 25سکه 

 موجـدار قطع سکه، خطوط اندازه و اي رنگ بوده و بر روي آن  سنتی نقره 25سکه 

بـر پشـت   . شـوند  پرچم ملی، ضرابخانه ونزوئال و هشت ستاره پنج گوشه دیـده مـی  

  .کننده و سال ضرب مشهود است سکه، نشان ملی، کشور ضرب

  سنتی 50سکه 

و اندازه بر روي آن قطع . هاي دیگر است سنتی نیز مشابه سکه 50هاي سکه  ویژگی

و هشت ستاره پنج گوشه دیـده   موجدار پرچم ملی، ضرابخانه ونزوئالسکه، خطوط 

  .کننده و سال ضرب مشهود است بر پشت سکه، نشان ملی، کشور ضرب. شود می

  سکه یک بولیواري

تصویر  بر روي این سکه. بولیواري از دو فلز استفاده شده استیک براي ضرب سکه 

مـورد اسـتفاده قـرار     1873که براي اولین بـار در سـال   نقش بسته سیمون بولیوار 

کـرد،   این تصویر توسط هنرمندي حکاك، که براي ضرابخانه پاریس کار می. گرفت

این هنرمند براي خلق این اثر از نقاشی . بر روي سکه حک شد 1بار. به نام آلبرت د

بـر روي سـکه همچنـین    . ، الهـام گرفتـه بـود   2هنرمند ونزوئالیی، کـارملو فرنانـدز  

بـر پشـت   . خورد که نشانه پرچم ملی و ضرابخانه ونزوئالسـت  خطوطی به چشم می

سکه، سال ضرب و هشت سـتاره پـنج گوشـه دیـده     و اندازه سکه، نشان ملی، قطع 

  . شود می

  هاي امنیتی جنبه

آنهـا را  اعتبـار  کـه تشـخیص   اسـت  هـاي امنیتـی    ویژگـی داراي هـا   اسکناس تمام

سیستم فعلـی و هـم   و مسکوك  ها هم در اسکناس این ویژگی. نماید می پذیر امکان

 گــردشبــه  2008سیســتم جدیــد کــه از ابتــداي ســال و مســکوك   در اســکناس
  

1- Albert D. Barre  
2- Carmelo Fernández  
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هـاي امنیتـی    بانک مرکزي ونزوئال در زمان مقتضـی ویژگـی  . وجود دارد آید، درمی

هـاي   برخی از ویژگی. کرد جدید پولی را اعالم خواهداسکناس و مسکوك مجموعه 

  :ند ازا عبارت ،نماید می پذیر امکانها را  این اسکناساعتبار امنیتی که تشخیص 

  حساسیت به لمس

 کـه بـافتی   اسـت    ها از نوعی کاغذ امنیتـی سـاخته شـده    اسکناس :کاغذ

 .متفاوت استکاغذ معمولی و با  محکم و مقاوم داشته

 کـه   يطـور  بـه اسـت  اي خاصـی  هـ  ها داراي نشـانه  اسکناس: چاپ برجسته

عالوه بـر آن، برجسـتگی   . پذیر است تشخیص قطع آنها براي افراد نابینا امکان

 . هاي مختلف کاغذ احساس کرد توان بر روي بخش جوهر را می

  هاي بصري ویژگی

 بـا قـرار   این نشانه یک تصویر تقریباً شفاف است که فقط : هاي آبی نشانه

کلـی   طـور  بـه این نشـانه  . استبل مشاهده اسکناس در برابر نور قا گرفتن

گر چهره شخصیت تاریخی اسـت کـه بـر روي هـر اسـکناس قابـل        نمایان

 . تشخیص است

 هر قطعـه اسـکناس، یـک تصـویر ناتمـام دیـده       پشت و روي  :ثبت کامل

  .مقابل نور قابل تشخیص خواهد بودبا قرار گرفتن در شود که  می

 خطـوط منقطعـی   د کـه نـخ داراي   رس در نگاه اول به نظر می :نخ امنیتی

. ، خط کامل و پیوسته دیده خواهد شدکه با قرار گرفتن در مقابل نوراست 

بسیار کوچک درج شده که تشـخیص    بر روي این خط متنی نیز در اندازه

 . کند می پذیر امکاناسکناس را 

 که در کل سطح است فیبرهاي رنگی کوچکی  هامیکروفیبر :میکروفیبرها

 .است  شدهکنده اسکناس پرا
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 دیـده  کردن اسـکناس، تصـویري    برگرداندن یا کجبا : جوهر متغیر بصري

 . دهد رنگ می که در برابر نور تغییرشود  می

 هـاي مـاوراي    سنت تنهـا بـا اسـتفاده از المـپ    فلورتصاویر  :ورسنتاثر فل

حـرف  در همچنین و کارمندان بانک توسط عموماً که شود  دیده میبنفش 

  .دگیر تفاده قرار میمختلف مورد اس
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  توزیع و مبادله اسکناس و مسکوك پس از تغییر واحد پول

  دوره گذار

است که طی آن اسکناس و مسکوك  اي از فرآیند تغییر واحد پول مرحلهدوره گذار 

گـردش  در مخروط رایج پولی همزمان با اسکناس و مسکوك مخروط پولی جدیـد  

حداقل شش ماه به طـول   ،گردد آغاز می 2008این دوره که از ابتداي ژانویه . است

توان از هـر دو واحـد    در این دوره براي خرید کاال و خدمات مختلف می. انجامد می

بـراي مثـال، ارزش یـک قطعـه     . اسـتفاده کـرد   هـا  برابـري قدیم و جدید با رعایت 

بولیـوار فـورتی در    50بولیواري رایج معادل یک قطعه اسـکناس  000,50اسکناس 

تغییر واحـد پـول، بـه گـردش     اسکناس و مسکوك خواهد بود که با  جدیدترکیب 

  .درخواهد آمد

  توزیع اسکناس و مسکوك

بانک مرکزي ونزوئال مسئول توزیع اسکناس و مسـکوك مخـروط پـولی جدیـد در     

فرآیند توزیع اسکناس و مسکوك جدید در منـاطقی کـه از    در. سراسر کشور است

مرکزي از همکاري دیگر مؤسسات دولتی  شبکه بانکی محلی محروم هستند، بانک

اطالعات الزم در زمان مقتضی در اختیـار مـردم قـرار خواهـد     . مند خواهد شد بهره

  . گرفت

  رایگان بودن عملیات جایگزینی 

نمودن اسکناس و مسـکوك جدیـد از    انجام عملیات جایگزینی، به عبارتی جایگزین

شدن فرآیند  یج پس از عملیاتیبه جاي اسکناس و مسکوك را 2008ابتداي ژانویه 

الزحمـه و غیـره بـراي     اي از نظـر قیمـت، حـق    گونـه هزینـه   ، هـیچ تغییر واحد پول
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  .کنندگان نخواهد داشت مصرف

  کنندگان جایگزینی براي مصرف

فرآیند جایگزین نمودن اسکناس و مسکوك جدید بـه جـاي    2008از ابتداي سال 

هـا   ر ایـن راسـتا، افـراد و سـازمان    د. اسکناس و مسکوك قدیم عملیاتی خواهد شد

توانند از این تاریخ به تـدریج اسـکناس و مسـکوك رایـج در دسـت خـود را بـا         می

  .اسکناس و مسکوك جدید جایگزین کنند

دوره جایگزینی به اندازه کافی طوالنی بوده و تا پس از پایان دوره گـذار نیـز   

س و مسـکوك قـدیم از   تمدید خواهد شد؛ به عبارت دیگر، تا پس از خروج اسـکنا 

پـیش از پایـان دوره،   . ماندچرخه قانونی دوره جایگزینی به قوت خود باقی خواهد 

  . شود میزمان دقیق آن از طریق بانک مرکزي ونزوئال اعالم 

  ها بانکمبادله اسکناس و مسکوك در 

نمودن اسکناس و مسکوك جدید بـه جـاي اسـکناس و     موظف به جایگزین ها بانک

بـراي  . براي تمام مشتریان و مراجعین به شعب خـود خواهنـد بـود   مسکوك قدیم 

ممکن است بسته بـه   ها بانکو  مؤسساتتضمین عرضه به تعداد بیشتري از مردم، 

میزان اسکناس و مسـکوك جدیـد موجـود در هـر زمـان، سـقفی را بـراي میـزان         

  .اسکناس و مسکوك قابل جایگزینی در هر یک از شعب خود وضع نمایند

  2008نویه دوم ژا

نظام بانکداري کشور همچون روزهاي معمول امـور جـاري    2008روز دوم ژانویه از 

به این ترتیب ضرورتی ندارد که . بانکداري خود را در سراسر کشور انجام خواهد داد

اسـکناس و مسـکوك    ، زیراکنندبراي تعویض اسکناس و مسکوك عجله شهروندان 

با پایان این دوره، اسکناس و مسـکوك  . باشند استفاده میقدیم در دوره گذار قابل 

  . تعویض کرد بلندمدتدر هر بانک یا در بانک مرکزي در یک دوره توان  قدیم را می
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   1هاي خودپرداز دستگاه

هـاي   اسکناس و مسکوك جدید و قدیم، دستگاه موازيو با گردش  2008از ژانویه 

یـا اسـکناس و مسـکوك    اسکناس و مسـکوك قـدیم و   قادر خواهند بود خودپرداز 

ترکیبی از اسکناس و مسکوك قـدیم و  ها  این دستگاه اما ،دهندجدید را ارائه 

تغییـر  قـانون   )1(از آنجا که مـاده  . قرار نخواهند دادافراد جدید را در اختیار 

نمودن ایـن فرآینـد معرفـی     تاریخ عملیاتی عنوان بهرا  2008اول ژانویه  واحد پول،

معرفـی شـده و    (.Bs)ین قانون بولیـوار همچنـان بـا عالمـت     کرده، پس از اعمال ا

هاي خودپرداز نیـز همچنـان ایـن عالمـت را بـر       شده توسط دستگاه رسیدهاي ارائه

  .باشد حتی اگر مقدار پول به واحد جدید روي خود خواهند داشت،

ارائه دهد و مشتري ) قدیم(براي مثال، اگر یک دستگاه خودپرداز بولیوار رایج 

توانـد یـک    بولیوار فـورت تقاضـا کـرده باشـد، مشـتري مـی       50دید معادل پول ج

بولیواري رایج دریافت نموده و یا چنـدین اسـکناس رایـج بـه او      000,50اسکناس 

شـده   در ایـن صـورت، رسـید ارائـه    . ارائه شود که حاصل آنها رقم مورد تقاضا باشد

  .دادبولیوار را نشان خواهد  50توسط دستگاه خودپرداز برداشت 

دوره رواج همزمـان   درهـاي بـانکی    هاي خرد و سـپرده  ها، پول پرداخت

  اسکناس و مسکوك قدیم و جدید 

، یک مخروط جدید 2008از ابتداي ژانویه  تغییر واحد پولشدن فرآیند  با عملیاتی

اسـکناس و  . شـود  قطعه اسکناس به گردش گذاشـته مـی   6قطعه سکه و  7پولی با 

طبق قانون اساسی  ، زیرابولیوار را حفظ خواهند کرد مسکوك جدید همچنان قطع

با این حال، اسـکناس و مسـکوك جدیـد    . ونزوئال واحد پول این کشور بولیوار است

مسکوك قدیم به گردش گذاشته همزمان با اسکناس و  ماه 6حداقل براي مدت 

 شـود  نامیده می »بولیوار فورت«دوره گذار، اسکناس و مسکوك جدید  در. دشو می

  
1- Autormated Teller Machines (ATMs)  
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  .دناس و مسکوك در جریان متمایز باشتا از اسک

  هاي خرد هاي نقدي و پول پرداخت

با اسـتفاده از اسـکناس و   همانند قبل توان  هاي نقدي را می دوره گذار، پرداخت در

توانـد بـه    مـی خرد مرجـوعی    پولبه این ترتیب، . مسکوك قدیم و جدید انجام داد

  :یکی از سه شکل زیر باشد

  وك مخروط پولی رایجاسکناس و مسک .1

 اسکناس و مسکوك مخروط پولی جدید       .2

 ها  برابريترکیبی از اسکناس و مسکوك هر دو مخروط با حفظ  .3

بولیـوار   000,96بولیوار فورت یا  00/96براي مثال، اگر یک پیراهن به قیمت 

 000,50توانـد بـراي پرداخـت از دو اسـکناس      نقداً خریـداري شـود، خریـدار مـی    

 000,50بولیـوار فـورتی، یـا یـک اسـکناس       100رایج، یا یک اسـکناس   بولیواري

 4مابقی پول خریدار . بولیوار فورتی استفاده کند 50بولیواري رایج و یک اسکناس 

  :شود بولیوار است که به یکی از طرق زیر دریافت می 000,4بولیوار فورت یا 

بــا  2008اسـکناس و مسـکوك مخـروط پـولی رایـج کـه از ژانویـه         .1

هـا و   حاصل این سکه. اسکناس و مسکوك جدید تعویض خواهد شد

دوره گـذار و   دربولیوار رایج باشد و خریدار  000,4ها باید  اسکناس

  .آن را بپذیردبایست  یا گردش همزمان هر دو واحد می

تواند به شکل دو اسکناس  اسکناس و مسکوك مخروط جدید که می .2

اي باشد که  جدید به گونهلی پوهاي مخروط  بولیوار فورتی یا سکه 2

 .بولیوار فورت شود 4جمع آن  حاصل

تواند یک  پولی که میترکیبی از اسکناس و مسکوك هر دو مخروط  .3

بولیوار فورتی و یـا هـر    2بولیواري و یک اسکناس  000,2اسکناس 

اي  بـه گونـه  باشد؛ ترکیب دیگري از اسکناس و مسکوك دو مخروط 

 . شودبولیوار فورت  4که حاصل آن 
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مبلـغ کـل قابـل پرداخـت     خرید چند قلم کاال از یـک سـوپر مارکـت    اگر در 

بولیـوار رایـج    780,36، این مبلغ به بولیوار فورت بوده و معادل شودبولیوار  78/36

. توان نقداً و با استفاده از یکی از سه روش فوق پرداخت کرد این مقدار را می. است

فروشـندگان بـا   هـم  خریـداران و  هـم  د شـو  به همین دلیل است که پیشـنهاد مـی  

اسکناس و مسکوك جدید آشنا شده و بداننـد کـه معـادل آنهـا در سیسـتم رایـج       

  . چگونه است

  پرداخت الکترونیک یا پرداخت با چک بانکی

هـاي   ، در صـورت پرداخـت  تغییـر واحـد پـول   درست همانند زمان پیش از فرآیند 

دادن مبلـغ وجـود    ک راه بـراي نشـان  ، تنها یبانکی الکترونیک و یا پرداخت با چک

آمده و بر روي  1صورتحساباین مبلغ باید همان مبلغی باشد که در . خواهد داشت

کسـر  به بولیوار فـورت  انداز و یا جاري  اعتباري شارژ شده و یا از حساب پس  کارت

  .بر این اساس مبناي عمل پول جدید خواهد بود. گردد می

  هاي بانکی سپرده

ي بانکی، براي بولیـوار رایـج و بولیـوار فـورت جدیـد رسـیدهاي       ها بحسادر مورد 

  . اي صادر خواهد شد جداگانه

  و صاحبان حرف ها بانکهاي کلی به  توصیه

نحـوه  هـاي الزم را دربـاره    آمـوزش  ،مختلـف صـاحبان حـرف   و  هـا  بانکالزم است 

بـه   مدیریت اسکناس و مسکوك جدید و چگونگی تبدیل بولیوار به بولیـوار فـورت  

به قیمت و جزئیات عملیات به خصـوص  اطالعات مربوط و کارکنان خود ارائه داده 

  .دوره گذار را در اختیار کاربران خود قرار دهند در
  
 تأثیر  افزارهاي مالیاتی نیز تحت کند، نرم ها تغییر نمی سازي و صدور صورتحساب سیستم آماده -1

هـاي   صورتحسـاب با این حال توجه به این نکته الزم اسـت کـه   . دگیر تغییر واحد پول قرار نمی

بولیـوار فـورت در نظـر     ایج و پس از این تـاریخ بـه  با بولیوار ر 2007مبر صادرشده تا پایان دسا

  . د شدگرفته خواه
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  به صندوقداران  توصیه

در مرجـوعی  ) خرد  پول(مابقی پول صندوقداران در صورت امکان شود  پیشنهاد می

د با استفاده از هر اگر مجبور باشن. مایندتمام معامالت را به بولیوار فورت پرداخت ن

مابقی پول را پرداخت کنند، باید مقدار اولیه را به بولیـوار فـورت و    دو مخروط پول

آن در سیسـتم جدیـد پـولی    بـودن   بقیه را به بولیوار پرداخت کرده و درباره معادل

  . ارائه نمایندبه مشتري توضیحات الزم را 

حسـاب   از ابزارهاي فنی و یـا ماشـین   قدارانصندوشود  همچنین پیشنهاد می

  . براي تسریع فرآیند تبدیل بولیوار رایج به بولیوار فورت استفاده نمایند

از ابتـداي ژانویـه   «: رار داداي بـه ایـن شـرح قـ     توان نوشته در هر صندوق می

و جدیـد  ماه، اسکناس و مسـکوك سیسـتم پـولی قـدیم      6به مدت حداقل  2008

  ».د بودگردش خواه همزمان در طور به

اسـکناس و  مجموعـه  شـود کـه    براي مدیریت بهتـر پـول نقـد پیشـنهاد مـی     

گـردد،   آغـاز مـی   2008کـه گـردش آن از اول ژانویـه    اي  مجموعهاز رایج مسکوك 

در پایان روز مانده هر دو گروه پولی محاسبه شـود و در نهایـت کـل    تفکیک شده، 

  . بسته شود) فورتبولیوار (مانده در پایان روز به پول جدید 

زیـرا چکـی کـه     را دارد، باالترین میزان اهمیـت ها  تأیید تاریخ صدور چک

تبـدیل بـر   بایـد  بنـابراین   .است، به بولیوار رایج اسـت  2007تاریخ صدور آن سال 

باشد، مبلغ آن بـه   2008اگر تاریخ چک . انجام پذیرد تغییر واحد پولاساس قانون 

و یا عالمت  »فورت«اهد شد و الزم نیست که کلمه بولیوار فورت در نظر گرفته خو

  . بر روي چک نوشته شود ».Bs.F«اختصاري 

هـایی کـه بـا     بوده و سپردهمجزا و متمایز   کامالًهاي بانکی  شکل ثبت سپرده

هایی که با اسکناس و  جدا از سپردهاست  اسکناس و مسکوك قدیم به ثبت رسیده

  . دشو است، پردازش می مسکوك جدید ثبت شده

طور کـه بـر    بایست نتیجه خرید مشتریان خود را دقیقاً همان صندوقداران می

 .شود به مشتریان خود نشان داده و عدد را گرد نکننـد  روي صندوق نشان داده می
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هاي امنیتی اسکناس و مسکوك جدید نیـز آگـاه بـوده و از     من باید از ویژگیضدر 

  .حاصل نمایندامله اطمینان آنها پیش از اقدام به هر گونه معاعتبار 

  توصیه به کاربران

مشتري بایـد  . بایست به تأیید کاربران برسد ثبت سپرده و یا صورتحساب خرید می

شـده   زمانی صندوق را ترك کند که از تطابق مبلغ به بولیوار فورت با معامله انجـام 

روي بـر  که کاربران به مبلغی که شود  همچنین پیشنهاد می. اطمینان حاصل نماید

دوره گـذار توجـه ویـژه داشـته      ـ در  بـه خصـوص   ـ  نویسند و تاریخ صدور چک می

کاربران نیز به اندازه صندوقداران باید نسبت به مسائل امنیتـی مربـوط بـه     .باشند

اي از اعتبـار   اسکناس و مسکوك جدید آگاهی داشته و قبل از انجام هرگونه معامله

  .آنها اطمینان حاصل نمایند
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ورتحسـاب، موجـودي اقـالم، قراردادهـا و سـایر تعهـدات       صدور ص

  پرداخت

  نمایش قیمت به بولیوار و بولیوار فورت

تا هر زمان کـه بانـک    2007آشنایی مردم با مقیاس پولی جدید، از اکتبر  منظور به

مرکزي صالح بداند، قیمت کاالها و خدمات هم به بولیـوار رایـج و هـم بـه بولیـوار      

اختصـاري  هـاي   عالمتمنظور،  بدین. موم قرار خواهد گرفتفورت در معرض دید ع

Bs.  وBs.F. هـا، در   رسـانی  در تبلیغـات و اطـالع  یا بایست به صورت شفاهی و  می

  .الکترونیک مورد استفاده قرار گیرد و معامالت کاغذي

توانند قیمت کاالها را بـه بولیـوار و    ها مردم می ، در سوپرمارکتارتباطدر این 

بایست به هـر دو واحـد    مثال قیمت سبزیجات می عنوان به. ر فورت ببینندبه بولیوا

در مـورد آرد ذرت بایـد   . بولیـوار فـورت   55/2بولیـوار و   550,2: مثال. نوشته شود

فـورت  بولیـوار   40/1بولیـوار یـا    400,1مشخص باشد کـه قیمـت یـک کیلـوگرم     

  . باشد می

یک دسـتگاه تلفـن همـراه     اتی برايتبلیغ ، بنر یا پوسترهايهمچنین بروشور

نشان  بولیوار فورت 20/315بولیوار و  200,315به باید قیمت آن را مثال  عنوان به

  . دهد

  بندي محصوالت نمایش قیمت در بسته

در   .Bs.Fیـا    .Bsنوشتن هر دو کلمه بولیوار و بولیوار فورت و یـا هـر دو عالمـت    

بندي کاالهـا الزامـی    بر روي بسته 2008ژانویه تا اول  2007اول اکتبر دوره زمانی 

  .     نیست

که توسط دولـت تعیـین    ا ـ فروشی کااله ، قیمت خرده2008از ابتداي ژانویه 

توسط تولیدکننده و یا واردکننده آن کـاال بـر روي آن و یـا    به بولیوار فورت  ـ  شده
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به اگر جنس یا ماهیت کاال . شود بندي آن به همراه تاریخ ثبت قیمت درج می بسته

اي باشد که نتوان بر روي آن درج قیمت کرده و یا قیمت آن تا زمان فروش به  گونه

تبلیغـاتی   بنرهـاي و یـا   هـا  قیمـت کننده تغییر کند، قیمت باید در فهرست  مصرف

    1.کننده قرار گیرد مربوط به آن کاال درج شده و در معرض دید مصرف

  )صوبم(شده  ي تنظیمها قیمتموجودي اقالم کاالیی با 

بندي و یا کاغذ  ، قیمت فروش برخی کاالها که بر روي بسته2008اگر تا اول ژانویه 

خودکار و مطابق بـا سیسـتم    طور بهآنها درج شده به بولیوار رایج باشد، این قیمت 

بر حسب بولیوار فورت در نظر گرفته  تغییر واحد پولدر قانون  مصرّحسازي  معادل

  .قیمت الزامی نخواهد بود تعویض برچسبشده و بنابراین 

  و تهیه صورت کاالها ها حسابصورت

پـس از  . دیـوار فـورت باشـ   هم به بولیوار و هم به بول ها صورتحسابالزم نیست که 

و یا جریان ثبت صورت کـاال الزامـی    ها صورتحسابنیز تغییردادن  تغییر واحد پول

 2008ز اول ژانویـه  هاي محاسباتی ا زم است با تطبیق سیستماللیکن . نخواهد بود

  . دبه واحد پولی جدید صادر شو ها صورتحسابتمام 

  هاي فروش پایانه

با کارت اعتباري یـا کـارت بـدهی و از طریـق      اگر پرداخت 2008ز ابتداي ژانویه ا

هاي فروش انجام گیرد، رقم آن مطابق با سیستم جدید پـولی شـارژ خواهـد     پایانه

شده مطابق با سیستم جدیـد بـوده    رسید ارائههاي خودپرداز،  در مورد دستگاه. شد

  .خواهد بود .Bsشده در آن  ولی عالمت اختصاري استفاده

  
به چـاپ رسـیده و از    777,38اي که در روزنامه رسمی جمهوري بولیواري ونزوئال شماره   به مصوبه  - 1

 . قابل اجراست، مراجعه شود 2007سپتامبر  26
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  قراردادها و تعهدات پرداخت

شـامل ابزارهـاي    بولیـوار فـورت  و  بولیـوار نمایش قیمت بـه   2007از ابتداي اکتبر 

سـانند،  ر ها به ثبت می مختلف در دفترخانهصاحبان حرف قانونی و یا معامالتی که 

    1.نخواهد بود

نیازي به بازنویسی و یا امضاي مجـدد   2008تغییر واحد پول در اول ژانویه با 

در سـال   مسـأله نخواهد بود و ایـن  شده، قراردادهایی که پیش از این تاریخ منعقد 

البته توجه به ایـن  . ماندهاي پس از آن نیز به قوت خود باقی خواهد  و سال 2008

هر گونه تعهد پرداخت که پیش از این  2008ه از ابتداي سال ضروري است کنکته 

سـازي دو   خودکار مطابق با سیستم جدید پـولی و معـادل   طور بهمنعقد شده تاریخ 

  . در نظر گرفته خواهد شد تغییر واحد پولسیستم با توجه به قانون 

ر تغییـ  2008مثال، مبلغ اجاره یک آپارتمان پس از اول ژانویه سـال   عنوان به

همچنـین  . شود میبولیوار فورت بیان تنها تفاوت در این است که مبلغ به . کند نمی

نامـه، سـفته، قـرارداد، رهـن و      معاوضه مانند(واحدي که در ابزارهاي پولی مختلف 

همچنان اعتبار سابق را داشته  2007قرار گرفته، پس از پایان  مورد استفاده) غیره

منعقد شده  2008ال اگر یک قرارداد رهن پیش از براي مث. نداردو نیاز به تعویض 

باشد، الزم نیست دوباره در دفترخانـه آن را تغییـر داده و مطـابق سیسـتم جدیـد      

  . تنظیم کرد

بایـد مطـابق بـا سیسـتم      2008مقادیر پولی قراردادهاي منعقدشده در سال 

ار الزامی پولی جدید یعنی بولیوار فورت بوده ولی نوشتن صفت فورت در کنار بولیو

  .نیست

  
ري ونـزوئال شـماره   کـه در روزنامـه رسـمی جمهـوري بولیـوا      07-09-01به مصـوبه شـماره    -1

  .مراجعه شود ،ستقابل اجرا 2007سپتامبر  20به چاپ رسیده و از  773,38
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  اي ثبت حسابداري، صورت وضعیت و امور بودجه

  ثبت حسابداري

هاي مالی منتهی بـه غیـر از پایـان     هاي مالی در سال تبدیل اقالم مانده صورت

  دسامبر

 31بایسـت تـا    ، مـی دسـامبر نیسـت   31منتهی به هایی که سال مالی آنها  سازمان

 000,1بـه  اقـالم  خود را با تقسیم ی هاي مال صورتو  ها حسابتراز  2007دسامبر 

شـده در   عـامالت مـنعکس  م 2008از اول ژانویـه  . تبـدیل کننـد   به بولیـوار فـورت  

بایست به بولیوار فورت بوده و ارقام قدیم با  میهاي مالی و دفاتر  ها، صورت ترازنامه

  . دبه بولیوار فورت تبدیل و درج شو 000,1تقسیم بر 

  گردکردنهاي حاصل از  محاسبه تفاوت

بایسـت   شود، می اي که بر اثر گردکردن ارقام ایجاد می هر گونه تفاوت قابل مالحظه

  . منعکس گرددبه آن  در نتایج سال مالی مربوط

  سوابق تاریخی

و اسـناد حسـابداري خـود را بـراي     اطالعـات و آمـار تـاریخی    توانند  ها می سازمان

؛ امـا  ي الزم نگهـداري نماینـد  اي خـود بـا تمـام اعشـارها     ها و مقاصد بودجه هزینه

بایست اعداد کامل بوده و در صورت  گیرد می اطالعاتی که در اختیار عموم قرار می

  .بیش از دو رقم درج نشود ،بودن اعشاري
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  هاي مربوط به اجراي تغییر واحد پول ثبت هزینه

 تطبیـق  ـ در  اعم از دولتی و خصوصی ـ  ها و دیگر سازمان ها شرکتهایی که  هزینه

هاي حسابداري، اداري و کامپیوتري خود با فرآیند تغییر واحد پول متقبـل   سیستم

هـایی   با این حال، سـازمان  .هاي آن سال مالی محسوب خواهد شد شوند، هزینه می

بایسـت مطـابق بـا دسـتورالعمل سـازمان       هاي ویژه قرار دارند، می که تحت نظارت

  .عمل کنندنظارتی خود 

  احد پولصورت وضعیت و تغییر و

  اصول حسابداري

هـاي   حاکم بـر تهیـه صـورت   تغییر واحد پول هیچ یک از اصول حسابداري فرآیند 

و ، صـورت وضـعیت   بنـابراین . کنـد  را دچار تغییـر نمـی   مؤسساتو  ها شرکتمالی 

اصـول کلـی   «بر اساس بایست همچنان  می مؤسساتها و  هاي مالی سازمان صورت

  .دوتهیه شربوط به هر فعالیت، ، م1»حسابداري در ونزوئالمتعارف 

   2007دسامبر  31هاي مالی منتهی به غیر از  صورت

دسامبر و  31یی که سال مالی آنها منتهی به ها شرکتو  مؤسساتهاي مالی  صورت

. بایست به بولیوار رایج تنظیم شود میباشند،  می 2007یا در تاریخ دیگري در سال 

که از هاي مالی   صورت. ارائه شودبه بولیوار رایج نیز باید و تطبیقی اي  ارقام مقایسه

ـ    د، میشو به بعد تهیه می 2007دسامبر  31 بـه   000,1ه بایست با تقسـیم ارقـام ب

  . دبولیوار فورت بیان شو

  دسامبر به بعد 31هاي مالی به بولیوار فورت از  بیان اقالم صورت

، باید ترازهاي باشد می 2007دسامبر  31منتهی به هایی که سال مالی آنها  سازمان
  

1- Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) 
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به بولیوار فـورت تبـدیل    000,1خود را با تقسیم بر هاي مالی  صورتحسابداري و 

براي سال مالی افتتاحیه تراز  عنوان بهاین اقدام با هدف استفاده از این ارقام . کنند

  . گیرد میانجام جدید 

  2008مالی منتهی به   هاي مالی سال صورت وضعیت و صورت

هاي مالی منتهی به مقاطع زمانی بعـد از اول ژانویـه    یت مربوط به سالصورت وضع

هـر گونـه داده و اطالعـات    . بایست به بولیوار فـورت تهیـه و ارائـه شـود     می 2008

هـاي مـالی در    و صـورت   صورت وضعیت. اي نیز باید به همین صورت باشد مقایسه

  .دبولیوار فورت بیان شده باشید به نیز با) جز تراز اختتامیه به(مقاطع زمانی میانی 

  2008بودجه سال 

. و به بولیوار فورت تنظیم شـود ) بدون اعشار(باید با ارقام کامل  2008بودجه سال 

برآوردهـاي مـورد    2008سـال   نـویس بودجـه   بدین منظور، از ابتداي تنظیم پیش

  . دنظام جدید پولی بیان گردقاضا باید با ت

هاي مالی گذشته  هاي مربوط به سال  م طرح، ارقا2008در تنظیم بودجه سال 

رسد، باید با درنظرگرفتن دسـتورالعمل بانـک    به اتمام نمی 2007که تا پایان سال 

مصـوبه  (مرکزي مبنی بر تغییر واحد پول و گردکردن ارقام مورد تعدیل قرار گیـرد  

االجرا  الزم 2007ژوئن  21صادرشده توسط بانک مرکزي که از  07-06-02شماره 

به چاپ رسـیده   2007ژوئن  22به تاریخ  711,38بوده و در روزنامه رسمی شماره 

ارقام باید به بولیوار فورت و بدون  2008عالوه بر آن، در تدوین بودجه سال ). است

هزینه کلـی طـرح و منـابع تـأمین مـالی آن در      : از اند این ارقام عبارت. اعشار باشد

هـاي سـه ماهـه و محاسـبات و      بـه دوره بودجه، تقسیم و تخصیص عملیـات مـالی   

هـاي   هاي احتسابی نسبت به ارقام انباشتی سـال  اي و ارزش عملیات مالی و بودجه

براي اطالعات بیشتر در ایـن  . باید بر اساس روش گفته شده انجام شود گذشته که 

  .مراجعه شود 1زمینه به سایت اداره ملی بودجه

  
1- www.onapre.gov.ve 
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  ابعاد مالیاتی

  2007واحد مالیاتی سال 

براي تبدیل ایـن رقـم   . بولیوار رایج است 632,37 معادل 2007واحد مالیاتی سال 

بـه  . تقسیم و سه رقم اعشار آن را حفظ کـرد  000,1به بولیوار فورت باید آن را به 

منتقل شود که در باید سه رقم به سمت چپ  ممیز مبین اضعاف پولعبارت دیگر، 

  . خواهد بود 632/37به بولیوار فورت این صورت واحد مالیاتی 

گردکـردن بـه   قاعده است که خاصی  یکی از موارد 2007واحد مالیاتی سال 

تغییر واحد پول و گردکردن «مبنی بر  07-06-02شماره مصوبه که  دو رقم اعشار

بـه چـاپ رسـیده و از     711,38که توسط بانک مرکزي در روزنامه رسمی  ـ» ارقام

   1.درباره آن مصداق ندارد ـ استاالجر الزم 2007ژوئن سال  22تاریخ 

  2008کاغذ تمبردار، تمبر مالیاتی و تمبرهاي پستی از ابتداي سال 

دیگري کـه ارزش آن  مشابه ، تمبرهاي پستی و هر قلم کاغذ تمبردار، تمبر مالیاتی

گیرد؛ اگرچه  بایست تا زمان انقضاي آن مورد استفاده قرار به بولیوار رایج است، می

  . بر حسب بولیوار فورت در نظر گرفته خواهد شد ارزش آن 2008 از اول ژانویه

  2008پرداخت مالیات در سال 

تأثیر فرآیند تغییر واحد پول   تحتمؤدیان مالیاتی و دیگر تعهدات تعهدات عمومی 

هـا،   نامه اظهار، ها صورتحسابتنها تفاوت در این است که دفاتر، . قرار نخواهد گرفت

بایـد بـه    2008کلـی از ابتـداي ژانویـه     طـور  بهبت حسابداري و اسناد ث ها پرداخت

  . بولیوار فورت بیان شود

  
 .کنیدمراجعه   www.reconversionbcv.org.veسایت  براي اطالعات بیشتر در این مورد به  -1
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  2007بازگشت مالیات بر درآمد در سال 

. باید به بولیـوار فـورت بیـان شـود     2007سال مربوط به مالیات بر درآمد بازگشت 

احد تقسیم و مطابق با قانون تغییر و 000,1به  ها حسابمنظور باید رقم کلی   بدین

  . ترین رقم ممکن بر حسب سنت گرد شود به نزدیکو قاعده گردکردن ارقام پول 

ابطـال   2008صـادر شـده و در سـال     2007یی که در سال ها حسابصورت

  شوند می

باید به صـورت اعتبـار در حسـاب بـه بولیـوار       2008در سال  ها صورتحسابابطال 

پول و گردکردن ارقام مطـابق  واحد تبدیل منظور الزم است  بدین. فورت انجام شود

دیگر وجود داشته  صورتحساباین عملیات لزوم صدور یک  دراگر . قانون اجرا شود

  . صادر شود جدید به بولیوار فورت صورتحسابباشد، باید 

  در دفتر کل خرید ها صورتحسابثبت 

بایـد بـه بولیـوار     اسـت   ثبت شده خریددر دفاتر  2007تمام معامالتی که در سال 

د بایـد بـه بولیـوار    شو ثبت می 2008امالتی که در سال و معانجام شده باشد یج را

قاعـده  د، زم باشد که مقـادیر بـه سـنت ثبـت شـو     اگر ال. صورت گرفته باشدفورت 

  . گردکردن باید مطابق با قانون تغییر واحد پول اجرا گردد

  2007دسامبر  31افزارهاي مالیاتی تا تاریخ  پردازش نرم

آنها مطابق با رقمی که اپراتور افزارهاي مالیاتی نیست، زیرا  تغییر در نرمضرورتی به 

تمـام   2008مین دلیل، از ابتـداي ژانویـه   به ه. کنند میعمل  ،کند در آنها وارد می

یـا  مبلغ قـبض  از اینکه  نظر صرفمقادیر به بولیوار فورت در نظر گرفته خواهد شد، 

  .به بولیوار باشد صورتحساب
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  مربوط به نیروي کار  هاي جنبه

  ها، وجوه بازنشستگی و دیگر مزایاي اجتماعی حقوق و دستمزدها، مقرري

مـاده   »1«بند در  ناپذیري و توسعه حقوق نیروي کار مصرّح خدشهبا توجه به اصل 

و  ها، وجوه بازنشستگی مزدها، مقرريقانون اساسی ونزوئال، تبدیل حقوق و دست 89

 صـورتی کـه  در  2007دسامبر  31ار فورت تا تاریخ ولیودیگر مزایاي اجتماعی به ب

 ؛هزارم اعشار آن غیر از صفر باشد، تنها یک بار مشمول تعدیل خواهد شـد  رقم یک

  .صدم به باالترین سنت برده شود شده یک هزارم حذف اي که رقم یک گونه هب

و سـایر مزایـاي اجتمـاعی     ها، وجوه بازنشسـتگی  مزدها، مقرريحقوق و دست

حتی اگر در جریـان تغییـر    ؛منفی متأثر گردداز این بابت به صورت د یگران نباکار

بـا اصـل قـانون    مطلـب منطبـق   ایـن   .این اثر منفی بسیار کوچک باشدواحد پول، 

  . استحقوق نیروي کار اساسی مبنی بر حمایت از 

 110,672 مبلغ ،2007دسامبر سال  31قبل از تاریخ براي مثال کارگري که 

بولیـوار فـورت    11/672معـادل   2008کـرده، از ابتـداي ژانویـه     می دریافت بولیوار

رقـم  واحـد پـول   در این مورد از آنجا که پـس از تبـدیل   . کند دریافت میدستمزد 

ها معادل مثال دستمزد عنوان بهاگر . به تغییر آن نیستلزومی ، استدستمزد صفر 

ود، پـس از تبـدیل بــه   بــ بولیـوار  114,672و یـا   113,672، 112,672، 111,672

. ودشـ  مـی بولیوار فورت  12/672سیستم جدید، حاصل براي تمام این ارقام برابر با 

شدند باز وضعیت پس از تبـدیل   هم ختم می 9تا  5اگر این ارقام به هر رقمی بین 

  . دش به همین صورت می

و دیگر مزایـاي اجتمـاعی مثـل     ها ترتیب، وجوه بازنشستگی، مقرري به همین

هزینـه سـفر و تعطـیالت بایـد      کمـک  ،ها، مشـارکت در سـود   ها، پاداش الزحمه حق

  وبهـمصـ مطـابق بـا    ،اي تبدیل شـوند کـه رقـم بـه بـاالترین سـنت ممکـن        گونه به

نزدیـک   ،2007نـوامبر   20صادرشده توسط بانک مرکزي ونـزوئال در   01-11-07 

  . شود



  53                                                                                                  ولی و بانکیپژوهشکده پ

  

  کسورات حقوق

، در زمان شود محاسبه میدستمزد  از آنجا که کسورات حقوق بر اساس درصدي از

واحد جدید بیان خودکار به  طور بهبیان پایه محاسبه به بولیوار فورت، این کسورات 

مـورد نظـر کسـر    پس از ضرب پایه محاسـبه در درصـد    صورتی که در. د شدخواه

طور که در مقیاس پـولی پـیش    بیشتري حاصل شود، الزم است نتیجه هماناعشار 

  .داده شودوجود داشت، به دو اعشار تقلیل  2007دسامبر  31از 

بیـان نشـده   درصدي از مقدار پولی به واحد ملی از حقوق به صورت اگر کسر 

بـه سیسـتم پـولی    مورد نظر رقم  ،قانون تغییر واحد پول 1، با استناد به ماده باشد

  .جدید تبدیل خواهد شد
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  ورياتطبیق فن

  واحد پول چیست؟ وري در فرآیند تغییرامنظور از تطبیق فن

هـا، گـزارش    ها، برنامـه  ها، ساختار داده هاي مختلف نظیر داده جنبهوري اتطبیق فن

هـا را   دربـاره اطالعـات ورودي و خروجـی و ارسـال و دریافـت پیـام بـین سیسـتم        

بـر اسـاس تغییـر    ها که  دادهست از تعدیل ارقام مربوط به این ا دربرگرفته و عبارت

  .انجام خواهد شد ه بولیوار فورتواحد پول و تبدیل آنها ب

هاي محاسباتی با فرآینـد تغییـر واحـد     چه کسی مسئول تطبیق سیستم

  پول است؟

هـاي   بایـد سیسـتم   اشخاص حقیقی و حقـوقی دولتـی یـا خصوصـی    تمـام  

تمام معـامالتی   2008اي تغییر دهند که از ابتداي ژانویه  گونه محاسباتی خود را به

  . گیرند با واحد بولیوار فورت بیان شود یکه با پول ونزوئال انجام م

  وريامهلت انجام تطبیق فن

 31 ،تعیـین شـده  اتی هـاي محاسـب   مهلتی که براي تکمیل فرآیند تطبیق سیسـتم 

عدم آمادگی تا تاریخ ناشی از ریسک  یدنرسان  به حداقلبراي . است 2007دسامبر 

یـک برنامـه آزمایشـی نیـز     اجراي . شده باشدالزم تدوین  هاي الذکر باید برنامه فوق

  .باشد مهم و مورد تأکید می

  ورياپیشنهادهایی براي اجراي تطبیق فن

افزار  مهندسی نرمطرح یک تغییر واحد پول بر اساس فرآیند  فناوريتطبیق اجراي 

و اسـناد را در نظـر    هـاي اطالعـاتی   در فرآیندها، سیستمبایست تغییر  است که می

  . گیرد
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  :شودزیر باید طی عملیاتی مراحل این طرح، اجراي براي 

  و مقتضیاتنیازها تعریف  -1

 بایست مورد تطبیق قرار گیرد که می فناوريفهرست موارد  -2

 هاي جایگزین حل طراحی راه -3

 تنظیم و اجراي برنامه عملیاتی -4

 آزمایش و تأیید -5

 حرکت به سمت تولید -6

 هاي جایگزین تهیه طرح -7

  :استر مذکور به شرح زیتوضیح مختصر هر یک از موارد 

هـاي مختلـف قـانون     است از کنترل جنبه  عبارت :تعریف نیازها و مقتضیات

در نهایـت گزارشـی از   . تغییر واحد پول براي حرف مختلف و تعیین گسـتره طـرح  

  . مقتضیات بر اساس چارچوب قانونی تهیه خواهد شد

هدف از تهیـه   :بایست مورد تطبیق قرار گیرد که می فناوريفهرست موارد  

فهرست آن است که مشخص شود مدیریت مقادیر پولی در تفسیر واحـد پـول   این 

نتیجه این فرآینـد سـندي   . است فناوريملی مربوط به کدام رشته فعالیت و مورد 

دهنـده   ایـن سـند نشـان   . گیـرد  نـام مـی   »گزارش اثرگذاري فنـی «خواهد بود که 

هـا،   گـزارش  هاي محاسباتی را تشـکیل داده و شـامل   هایی است که سیستم فرضیه

همچنـین سـند مـورد نظـر دربرگیرنـده      . باشد اي می عملکردها و ساختارهاي داده

افزارهایی است که براي واردکـردن و یـا چـاپ مقـادیر پـولی مـورد        ها و سخت فرم

دهد که آیا سیستم مورد نظـر   به عالوه این گزارش نشان می. گیرد استفاده قرار می

 .شود و یا اشخاص ثالث ارائه می دهنده خدمات ي ارائهها شرکتتوسط 

ــاره  2و  1پــس از تکمیــل فازهــاي  :هــاي جــایگزین حــل طراحــی راه درب

هـاي   هاي تأثیر فرآیند تغییر واحد پول ملی بر سیسـتم  هاي جایگزین زمینه حل راه

 منظور باید مشخص گـردد  بدین. شود گیري واقع می فنی و محاسباتی مورد تصمیم

به واحد پول جدید کامل  طور بهتاریخی هاي  دادهواحد پول در فرآیند تغییر که آیا 
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است، مـورد  تنها اطالعاتی که براي تداوم عملیات مورد نیاز آنکه د یا شو بدیل میت

یک پایگاه اطالعاتی به بولیـوار و پایگـاه   اختصاص حل  یک راه. دگیر تبدیل قرار می

هـاي   در پایگـاه  ري نیـز ارقـام اعشـا  اي کـه   گونـه  اسـت بـه   به بولیوار فورت يدیگر

مالی مورد نیاز براي تطبیـق  برآورد زمانی و منابع ). ج پیوست(د اطالعاتی وارد شو

دقیقی در نظر  1و براي هر یک، طرح کارشده بایست انجام  در هر مورد می فناوري

 . گرفته شود

فنـی   يعبـارت اسـت از تطبیـق اجـزا     :تنظیم و اجـراي برنامـه عملیـاتی   

هـاي   اولویـت . شده در طرح کار فازهاي قبلی بر طبق زمان تعیینشده در  شناسایی

  :باشد به شرح زیر می هاي محاسباتی تطبیق سیستم

به عالوه باید کاربرد . شود تاریخی مورد نیاز توسط هر سازمان تضمین می -1

 . و مسیر دقیق فرآیند تطبیق مشخص گردد

زیـرا   .ه کار اسـت ین فاز در کل مجموعتر مهماین مرحله : آزمایش و تأیید -2

طی . کند شده در چارچوب قانونی را تأیید می تطابق اجزا با شرایط تعیین

هـاي   هاي الزم براي تضمین کاربرد بهینه سیستم اجراي این فاز، آزمایش

 . گیرد انجام می 2008و  2007هاي  مورد نظر در سال

این بخش از کـار یـک مرحلـه عـادي در فرآینـد       :حرکت به سمت تولید -3

براي تکمیل مراحـل اجرایـی کـار اسـت و در نتیجـه بـه        فناوريبیق تط

 . توضیح بیشتري نیاز ندارد

این مورد نیز یک مرحله بسـیار مهـم از اجـراي     :هاي جایگزین تهیه طرح -4

بایسـت بـراي تضـمین تـداوم عملیـات،       هـا مـی   سـازمان  ، زیـرا کار اسـت 

کننـد کـه در    منظور باید تعیین بدین. هاي جایگزین داشته باشند سیستم

حـل جـایگزینی    هاي اطالعاتی جدید چـه راه  یی سیستماصورت عدم کار

 .کار گرفته شود باید به

  
1- Work Plan 
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  ها از تغییر واحد پول متأثر خواهند شد؟ سازوکارکدام سیستم یا 

هاي سبد پولی آنها بر اسـاس   دارند و ارزشهایی که با بولیوار سروکار  تمام سیستم

برخـی  . د شـد تغییر واحد پـول ملـی دچـار تغییـر خواهـ     شود با  بولیوار ارزیابی می

  :ند ازا ها عبارت مثال

 هاي اطالعاتی سیستم 

 هاي اطالعاتی پایگاه 

 اي ساختارهاي داده 

 هاي خودپرداز دستگاه 

 گیري الکترونیک برخی ابزارهاي اندازه: 

 کننده هزینـه اسـتفاده از    هاي الکترونیکی منعکس کلیه دستگاه

 خدمات

  در پارکومترها پارکینگهزینه محاسبه 

 و محاسبه هزینه مکالمه هاي ثبت زمان استفاده از تلفن دستگاه 

 اي براي خرید هاي سکه ماشین: 

 غذا و نوشیدنی 

 استفاده از خدمات بلیط و ژتون 

 هاي بنزین و ابزارهاي محاسباتی پمپ بنزین 

 و ثبت برچسب قیمت روي کاالهاهاي صادرکننده  دستگاه 

 خودکاریی صوتی هاي پاسخگو سیستم 

بر اساس تغییر واحد پول دچار تغییـر   2007هایی که از تاریخ اول اکتبر  سیستم

  خواهند شد

هایی کـه   سازوکاریا  محاسباتی، ابزارهاي فنیهاي  تمام سیستم 2007از اول اکتبر 

عمـوم  براي ارائه پیشنهاد یا نمایش قیمت کاالها و خدمات به مردم مورد اسـتفاده  

  .به نمایش گذاشته شودبایست هم به بولیوار هم به بولیوار فورت  د، میرگی قرار می
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  :د بودهاي زیر مشمول تغییر خواه سیستم 2007از ابتداي اکتبر 

 کـه بـر   و خـدمات  فروشی کاالها  فروشی و خرده لیست قیمت عمده

 .گیرد قرار میهاي اطالعاتی  پایگاهروي 

 هـا،   ا، سـوپرمارکت ه هشده در فروشگا قیمت محصوالت ارائه برچسب

 هاي توزیع ها و شبکه داروخانه

  هاي محاسباتی پایه نقدي سیستم

و و دریافت فنی ارائه خدمات به مشتریان هاي   سیستمتمام  2008از ابتداي ژانویه 

زمـان تطبیـق، بـا در نظرگـرفتن امکـان      مهلـت  بایسـت در   هاي نقدي می پرداخت

مـورد اصـالح واقـع    هر دو سیستم پولی به دریافت و پرداخت اسکناس و مسکوك 

  .شود

  فورت ها به بولیوار تبدیل داده

اگر . فورت الزامی نیست به بولیوارتاریخی و مربوط به گذشته هاي  تبدیل تمام داده

حفظ  منظور بهاطالعات عددي خاص یک فعالیت تجاري در مسیر ادامه الزم باشد 

بخشی از آن مورد تبـدیل  کامل و یا  طور بهخود فعالیت مورد نظر ظرفیت عملیاتی 

تـاریخی بـه بولیـوار    اصل اطالعات توصیه آن است پیش از تبدیل ارقام،  د،قرار گیر

مـورد  است که اطالعـات  آن حل دیگر  ه را. ثبت و نگهداري شود) واحد پول جاري(

  .باشدتقسیم شود تا صحت رقم اصلی به قوت خود باقی  000,1به نظر 

) قـدیم (هاي تاریخی بـه واحـد پـول جـاري      ري دادهآیا در ثبت و نگهدا

  منافعی متصور است؟

تـوان   را می 2007دسامبر  31مربوط به معامالت پیش از هاي  و ارزشبلی، مقادیر 

را بـه بولیـوار فـورت     2008اول ژانویـه  مقاطع بعد از به بولیوار و مقادیر مربوط به 

  . نگهداري کرد
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که به بولیـوار اسـت    2007امبر سال دس 31اگر جستجوي اطالعات پیش از 

توان براي تبدیل آن به  هاي تبدیل و گردکردن مختلفی را می مورد نیاز باشد، روش

  . بولیوار فورت مورد استفاده قرار داد

  هاي تبدیل و گردکردن الگوریتم

ــول، بانــک مرکــزي ونــزوئال دو فرمــول   چــارچوبدر  قــانون تغییــر واحــد پ

بیـان ارزش،  در  محاسـباتی هاي  سیستم فناوريل تطبیق را براي تسهی) الگوریتم(

 طـور  بهاي که فرآیند تغییر واحد پول و قاعده گردکردن  گونه به ؛معرفی نموده است

 تقسـیم یـک مقـدار مشـخص پـولی بـه      بـا  فرمول اول  در قالب. کامل انجام پذیرد

مـول  شـود و در قالـب فر   ها و مقادیر به واحد پول جدید تعیـین مـی   ارزش 000,1

   .شود ها با دو اعشار گرد می  محاسباتی دوم، ارقام و ارزش

تمـام مؤسسـات،   لـذا   ،اسـت ها به زبان عادي و ساده بیان شـده   این الگوریتم

هاي  الگویی براي گردکردن سیستم عنوان بهتوانند از آنها  ها می و فروشگاه ها شرکت

اري براي فرآیند تعدیل زاف از اینکه چه نرم نظر صرف. محاسباتی خود استفاده کنند

  . د داشتو فرمول نتیجه یکسانی در بر خواهگیرد، هر د مورد استفاده قرار می

  فناوريپیشنهاد آخر درباره تطبیق 

باید  و نهادهاي مالی  ها شرکت ،مؤسسات ،ها سازمان ،اشخاص حقوقی ،افراد حقیقی

گـذاري و   ارزش هـاي قیمـت را   هنگـام نمـوده و سیسـتم    خود را در این زمینـه بـه  

در این زمینه پیشنهاد . هماهنگ نمایند فناوريمحاسبات خود را با فرآیند تطبیق 

 1شده در این خصوص تعبیه در سایت را که شدهمنتشرسند  ،شود کلیه اشخاص می

شـده   منتشرهاي   مصوبهشامل اسناد و پایگاه این . در دهنمورد مطالعه قرا قرار دارد،

دسـتورالعمل فنـی بـراي    «یکی از این اسـناد  . باشد ئال میتوسط بانک مرکزي ونزو

 این سـند  است که »اطالعات بر اساس تغییر واحد پول فناوريها و  تطبیق سیستم

  
1- www.reconversionbcv.org.ve 
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هـاي   سیسـتم  فنـاوري نمودن در زمان تطبیق  هاي فنی الزم براي لحاظ تمام جنبه

   1.گیرد اطالعاتی را دربر می

  راهبرد روابط عمومی در تغییر واحد پول

بدین شرح قابـل تلخـیص   دیدگاه بانک مرکزي ونزوئال از نقطه نظر روابط عمومی، 

اگر افرادي که مسئولیت اجراي قانون تغییر واحـد پـول را بـر عهـده دارنـد،      : است

هایی شفاف و مؤثر را درباره زمان و چگونگی اجراي این قانون به مـردم ارائـه    پاسخ

تـر ایـن    آنها توضیح دهند، مردم نیـز آسـان   نموده و دالیل این اقدام دولت را براي

  . پذیرند فرآیند را می

رسانی به  موفقیت فرآیند تغییر واحد پول بستگی به ظرفیت سازمان در اطالع

 فـرد، ویـژه و نمـادین    ، نشانه منحصـربه در این راستا. مردم پیرامون این تغییر دارد

یرش این فرآیند توسـط  شود که پذ می منجر مسألهاین به جدید واحد پول معرفی 

بنـابراین  . مردم به تمایالت فردي بستگی نداشته و منوط به اعتماد عمـومی باشـد  

فرآینـد  در  »افـزوده  ارزش«رسانی و ارتباط دولت با مردم و جامعه تنها یـک   اطالع

  .     اي بنیادي از این تغییر است بلکه جنبه ،تغییر واحد پول نبوده

و بولیـوار   قیاس جدید پولی استفاده خواهـد کـرد  ونزوئال تنها از یک مگرچه 

از آنجا که الزم است مردم در مورد لیکن واحد پول ملی حفظ خواهد شد،  عنوان به

 هـاي ارتبـاط عمـومی    لیم قرار گیرنـد، چـالش  مورد تعطرح هاي مختلف این  جنبه

عملیـات ریاضـی    ؛این برنامـه مطـرح اسـت   هاي ملی و محتوایی  بسیاري در زمینه

از  تـر  مهمهاي اعشاري و  ها، استفاده از سکه برابريدرست از یل و تسهیل درك تبد

هـاي عمـده ایـن     اهی عمـومی نسـبت بـه ارزش بولیـوار، از جنبـه     آگـ  يهمه ارتقا

  .رسانی و برنامه روابط عمومی است اطالع

منوط به استفاده خالقانه ها  مناسب با مردم و سازمانارتباط راهبرد بنابراین، 

اطالعات الزم در موقع   هاي معمول و جایگزین با هدف انتقال به انه از رسانهو شجاع
  
  .امکان برقراري ارتباط وجود دارد  biblio@bcv.org.veبراي اطالعات بیشتر از طریق آدرس  -1
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اسـت   اي کننـده  عامل تعیـین موضوع مزبور . به اقشار مختلف کشور استاین زمینه 

در ونـزوئال   2008کند مقیاس جدید پولی را که از اول ژانویه  که به مردم کمک می

  .ینان بپذیرندبه سادگی و با اطم ،به جریان خواهد افتاد

با توجه به شناختی که از وسـایل ارتبـاط جمعـی مختلـف از بابـت پوشـش،       

بــودن آنهــا وجــود دارد، راهبــرد ارتبــاط عمــومی از طریــق   پوشــانی و مکمــل هــم

رسانی هماهنگ بوده و از  اي تنظیم شده که اطالع  گونه اي به هاي چندرسانه سیستم

  .شودصل نان حاوصول پیام به همه اقشار مردم اطمی

، اشـکال ارتبـاطی   )مطبوعات، رادیـو و تلویزیـون  (هاي معمول  عالوه بر رسانه

تواننـد   هایی که مردم می برنامه :اند گرفتهمورد استفاده قرار به شرح زیر دیگري نیز 

هـاي   هاي رو در رو در آنها شرکت داشـته باشـند، فـیلم    و مناظرهمشاجره از طریق 

جلسات شوراهاي اجتماعی  ،هاي طبیعی در محیط  و مشارکت ها مناظرهو  آموزشی

هـاي   و گزینـه شـود   مـی هـایی کـه مخـتص کودکـان تهیـه       ، برنامهو مراکز ورزشی

و  )bolivar-800-0(، امکـان تمـاس بـا تلفـن     افزارهاي آموزشـی  نرم ،اي چندرسانه

که براي گردآوري اطالعات و منابع ارتباطی بـا قابلیـت دسـتیابی ملـی و     پایگاهی 

نسـبت بـه   تـا  د دهـ  ها به کاربر اجـازه مـی   ن رسانهای. لمللی طراحی شده استا بین

این خود به مقاصد آموزشی موجود باشد و شده مشارکت فعال داشته  اطالعات ارائه

  . کند کمک میراهبرد در این 

 ، زیـرا گیـرد  را دربرمـی گسـتره وسـیعی   عمومی ارتباط راهبرد   به این ترتیب،

بر جنبـه اطالعـاتی و    رت وسیع مورد استفاده واقع شده وبه صوهاي گروهی  رسانه

مخـاطبین انفـرادي و خـاص تأکیـد     هاي ارتباطی براي دستیابی بـه   سازوکاردیگر 

  .و جنبه آموزشی نیز دارد داشته
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  راهبرد ارتباط عمومی کشوري

توسـط بانـک مرکـزي ونـزوئال، قلمـرو      رتباط عمومی شده براي ا راهبرد طراحیدر 

و صحراها، بخش غربی، بخـش    اعم از پایتخت، مرکز، دشت ـ  به شش ناحیهکشور 

بنـدي، انتقـال اطالعـات و     ایـن تقسـیم  . شده استتقسیم  ـ  شرقی و بخش جنوبی

پـذیر   همزمان در نواحی مختلف کشـور امکـان   طور بههاي آموزشی را  انجام فعالیت

ایالـت   24هـاي   است که هر یک از شهرداريآن در مورد هر منطقه هدف . دکن می

یک کارشناس ارشد مؤسسه و دو کارشناس دیگر نیـز کـه از   مشخصاً توسط کشور 
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، مورد حمایـت  استقالل عمل زیادي در بانک مرکزي برخوردارنددانش تخصصی و 

  .قرار گیرند و در گفتگوها مشارکت داشته باشند

و اسـتفاده از  اي  همکـاري منطقـه  گونـه    در این گفتگوهـا همـه   ،آنعالوه بر 

هـاي آموزشـی،    تقال اطالعـات و فعالیـت  پرسنل پشتیبان، پیگیري امور و کنترل ان

در این بین مشارکت داوطلبانه گـروه کثیـري از کارشناسـان    . بینی شده است پیش

  . اي دیگر شایان توجه است مؤسسه و چندین سازمان ملی و منطقه

در زمینـه   هاي آموزشـی  ي گسترش مؤثر فرآیند انتقال اطالعات و فعالیتبرا

بـرداري   ، بانک مرکزي ونزوئال یک برنامه آموزشی براي بهرهفرآیند تغییر واحد پول

هاي مختلف مردم  اي از افراد فعال در ترویج، ارائه اطالعات و آموزش به گروه شبکه

         .          در سراسر کشور طراحی کرده است

دهنـدگان در مقـاطع    رسانان و آمـوزش  استفاده اطالع ابزارهاي آموزشی مورد

و از طریق ابزارهاي الکترونیک در اختیـار هـر یـک از    هنگام شده  بهزمانی مختلف 

  . گیرد اعضاي شبکه قرار می

  اتاق کنترل راهبرد ارتباط عمومی کشوري

 ،ر زمینه فرآیند تغییر واحد پولدجاد اتاق کنترل راهبرد ارتباط عمومی هدف از ای

شـده توسـط بانـک مرکـزي و      انجـام هـاي ارتبـاط عمـومی     هماهنگی تمام فعالیت

هماهنگی کلی در این اتاق توسـط  . کننده در سراسر کشور است واحدهاي مشارکت

  1.گیرد یت انجام میریک کارشناس مدی

  اهداف راهبرد ارتباط عمومی در تغییر واحد پول

هاي خود در زمینه فرآیند تغییر واحـد   شار مختلف مردم براي پرسشبراي اینکه اق

  
 براي اطالعات بیشتر درباره انتقال اطالعات و آموزش در زمینه تغییر واحد پول، براي هر یک از مناطق -1

ــده مــی    ،rcapital@bcv.org.ve: هــا مراجعــه کــرد   تــوان بــه ترتیــب بــه ایــن آدرس     ذکرش

rcentral@bcv.org.ve،  rlosllanos@bcv.org.ve ،roccidente@bcv.org.ve ، 

roriente@bcv.org.ve   وrsur@bcv.org.ve .  801- 8117، 0212- 801- 8461هـاي   شـماره تلفـن -

  .نیز همواره در خدمت مردم خواهد بود 0212-801-8700و  0212
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اهـداف زیـر را بـراي    عمـومی  ارتباط  راهبرد، یابندهاي صحیح دست  پول به پاسخ

  :خود تعریف کرده است

  د آن ئفواافزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت تغییر واحد پول و 

  واحـد  فرآیند تغییر ها، زمان و جزئیات  سازوکارارائه اطالعات درباره

 پول ملی 

   هـاي   افزایش آگاهی عمومی درباره ارزش پول و رابطه آن بـا جنبـه

 شهرونديحقوق اساسی 

  ها بـین مجموعـه    و ارزش ها قیمتتسهیل فرآیند آموزش تعیین برابري

 جدید و قدیم اسکناس و مسکوك

 جدید هاي فیزیکی و امنیتی واحد پول گیارائه اطالعات درباره ویژ 

 هاي مختلف اقتصادي، اعم از دولتـی و   یق همکاري بین سازمانتشو

 خصوصی در زمینه اعمال قانون تغییر واحد پول

    خـوردن مـردم و    انجام اقدامات احتیاطی بـراي جلـوگیري از فریـب

 و کالهبرداران افتادن آنها در دام شیادان

  هـاي سیاسـی،    پول براي شخصیتواحد تسهیل درك فرآیند تغییر

 هاي جهان سوم ها و ملت اقتصادي دولتاجرایی و 

  جمعیت هدف راهبرد ارتباط عمومی 

تغییر واحد پول افراد ساکن در قلمرو ملی، افراد خارجی مرتبط با ملیت ونزوئالیـی  

و افراد تبعه کشورهاي دیگر که در دوره استفاده مـوازي مجموعـه قـدیم و جدیـد     

   .دهد یر قرار میتحت تأثآیند را  اسکناس و مسکوك به ونزوئال می

در زمـان تغییـر واحـد پـول،     عمـومی  ارتبـاط   راهبردیی اکار يارتقا منظور به

بنـدي شـده و    هـاي ویـژه تقسـیم    شوند، به گـروه  افرادي که از این فرآیند متأثر می

ه هر گروه طراحـی شـد  ارتباط مناسب با سپس ابزارهاي ارتباطی ویژه براي تأمین 

هـاي   دار، افـراد زیرمجموعـه برنامـه    هـاي خانـه   خانم: زند اا ها عبارت این گروه. است
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هـاي   ، سـازمان محلـی کننـدگان و شـوراهاي    هـاي مصـرف   اجتماعی دولت، انجمن

هـاي بازرگـانی و انجمـن تولیدکننـدگان، کارکنـان       اتحادیه کـارگري شـامل اتـاق   

هاي دولتی و خصوصی، کارگران و مشتریان بخش مالی، اجتماعات روستایی  بخش

  .کنند هایی که از کشور بازدید می و استادان و باالخره توریستدانشجویان  و بومی،

  وسایل ارتباط عمومی مورد استفاده در اجراي فرآیند تغییر واحد پول

 انـد  عبـارت رسانی و آموزش اقشار مختلف  براي اطالعمورد استفاده ارتباطی وسایل 

  :از

  هاي رادیویی و تلویزیونی برنامهـ 

ز این وسیله ارتباطی، عموم مردم از موضوع فرآینـد تغییـر واحـد پـول     با استفاده ا

هـاي مختلـف و    هاي آموزشی در این زمینه، با جنبه ملی مطلع شده و با ارائه برنامه

  . شوند عمده و ابعاد فنی و محاسباتی طرح آشنا می

  هاي اطالعاتی به صورت الکترونیک و یا غیرالکترونیک ارائه فایلـ 

 آمـوزان و   هاي اطالعـاتی در قالـب اسـالید بـراي عمـوم، دانـش       لارائه فای

هـاي   هـا و گـروه   هـا و دانشـجویان و اسـتادان دانشـگاه     کارکنان دبیرستان

هـاي شـهروندي و    اعـم از شـوراهاي اجتمـاعی، گـروه    (آموزشی منسـجم  

 ؛)اي هاي محله انجمن

 عم از شاغل هاي اطالعات فنی در قالب اسالید براي افراد ویژه، ا ارائه فایل

 در بخش دولتی یا خصوصی؛

 ــه انگلیســی در قالــب   ارائــه فایــل ــه : اســالیدهــاي اطالعــاتی ب مربــوط ب

هایی کـه در زمینـه تغییـر واحـد پـول در خـارج از کشـور انجـام          فعالیت

 ؛گیرد می

  به صورت چاپی تا به این ترتیـب  ارائه اطالعات به صورت غیرالکترونیک و
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اطالعـات   ،یک دریافت اطالعات دسترسی ندارندافرادي که به ابزار الکترون

از طریق دریافت اوراق چاپی راهنما الزم درباره فرآیند تغییر واحد پول را 

  .دریافت نمایند

 اطالعات چاپی، بروشور و کتابچهـ 

هـاي   منظور از اطالعات چاپی اطالعاتی اسـت کـه در قالـب بروشـورها و کاتـالوگ     

ایـن  . کند طبوعات، رادیو و تلویزیون را تکمیل میشده توسط م مختلف مطالب ارائه

توضیحاتی که بـه ایـن   . هاي رو در رو نیز مناسب است وسیله براي مجریان مناظره

 زیـرا ایـن بروشـورها و    ،باشـد  شود بسیار دقیق و با ذکر جزئیات می ترتیب ارائه می

پول مورد استفاده منبعی مطمئن درباره مجموعه جدید  عنوان بهها در آینده نیز  کتابچه

رسانی حاوي مطالـب و جزئیـات زیـادي     براي اطالع منتشرشده بروشورهاي. خواهد بود

  :بوده و عنوان بعضی از آنها به قرار زیر بوده است

     بـه  ( آنچه که الزم است درباره تغییر واحـد پـول در ونـزوئال بدانیـد

بروشور  هدف از انتشار این). هاي اسپانیایی، انگلیسی و پرتغالی زبان

هاي مهم در فرآیند  رسانی درباره مفاهیم، اهداف، مزایا و تاریخ اطالع

االت مـردم دربـاره   ؤاین بروشـور بـه سـ   . تغییر واحد پول بوده است

 . دهد تغییر واحد پول پاسخ می

  هاي اساسی  این بروشور جنبه چیست؟) بولیوار فورت(بولیوار جدید

در این . دهد ي عموم توضیح میتغییر واحد پول را به زبانی ساده برا

با زبانی سـاده بـه     بروشور سعی شده که مطالب فنی بسیار پیچیده

 .اطالع عموم رسانده شود

 اي منبـع  صـفحه  این بروشور سـه . هاي اساسی تغییر واحد پول جنبه 

 .    مناسبی براي مخاطب آگاه است

 یـر  در فرآیند تغی فناوريها و تطبیق  قاعده گردکردن در مورد چک

ایـن بروشـور حـاوي اطالعـات دقیـق دربـاره صـدور و        . واحد پـول 
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ها و مقررات مربـوط بـه تغییـر واحـد پـول و قاعـده        نقدکردن چک

بـه   هـا  قیمـت عالوه بر این، اطالعاتی درباره نمایش . گردکردن است

هـاي مختلـف فرآینـد تطبیـق      بولیوار و بولیوار فورت تهیـه و جنبـه  

 .شده استدر این بروشور ارائه  فناوري

 ایـن بروشـور حـاوي    . مجموعه جدید اسکناس و مسکوك در ونزوئال

و مسکوك مجموعه جدیـد پـولی     تصاویر و جزئیاتی درباره اسکناس

 . باشد می

  دفترچه آموزشی براي کودکانـ 

ایـن  . دهد این مجموعه تغییر واحد پول را براي کودکان نه ساله و باالتر توضیح می

بخـش  . مراکز آموزشی دولتی و خصوصی توزیع شده اسـت بروشور بین کودکان در 

در تهیـه ایـن   با ارائه مطالب آموزشی براي آموزگـاران   1آموزش وزارت امور مردمی

  . بروشور مشارکت مستقیم داشته است

  اسناد کلی و ویژه درباره تغییر واحد پولـ 

موضوع تغییـر  هدف از انتشار این اسناد ارائه اطالعات الزم به مردم و تسهیل درك 

د چاپی و یا به شکل الکترونیک خواهـ صورت ه این اسناد یا ب. استبوده واحد پول 

  .بود

  فیلمـ 

بـه عبـارت   . ها به صـورت تعـاملی اسـت    دهنده پاسخ این وسیله ارتباط جمعی ارائه

دهد که در این زمینـه مشـارکت فعـال     کنندگان این امکان را می دیگر، به استفاده

ارتبـاط عمـومی    راهبـرد یی اکـار  يتواند در ارتقا این نظر، فیلم می از. داشته باشند

هـاي سـمعی و بصـري مناسـب      در این راستا، برخی برنامه. نقشی اساسی ایفا کند

براي کودکان و بزرگساالن تصویري کلی از فرآیند تغییر واحـد پـول ارائـه کـرده و     

  . دهد هاي اساسی آن را توضیح می جنبه

  
1- Ministry of the People's Power for Education 
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  اینترنتـ 

آوري اطالعـات   بـه جمـع  درباره تغییر واحد پـول   1مرکزي ونزوئال  ویژه بانکپایگاه 

ارائه رسمی درباره تغییر واحد پول پرداخته و منابع اطالعاتی مختلف در این زمینه 

  .دهد توضیح میهاي گردکردن را  سازوکارو نموده 

  bolivar-0800شماره تلفن رایگان ـ 

را بـه صـورت    2مخصوصـی  نزوئال شماره تلفنبانک مرکزي و 2007از ابتداي اکتبر 

هاي خود دربـاره   تمام پرسشمردم اختیار عموم قرار داده تا از طریق آن رایگان در 

  . مطرح نمایندرا تغییر واحد پول 

  شده با فرآیند تغییر واحد پول هنگام هاي رادیویی به برنامهـ 

شنبه  ، هر سهAM ي فرکانس ها از کانال آموزشی رادیوي ملی ونزوئال، رو این برنامه

  . شود صبح پخش می 8تا  7از 

در ستون ویـژه   »پیشرفت فرآیند تغییر واحد پول«درج  مطلب تحت عنوان ـ 

  ها نامه هفته

در ایـن  . شـود  ملی چـاپ مـی  هاي  ها و روزنامه نامه هفتهلب هر دوشنبه در ااین مط

ربوط بـه تغییـر واحـد    هاي م ستون، بانک مرکزي مردم را در جریان آخرین فعالیت

  . دهد پول قرار می

  موارد دیگرـ 

رسـانی   ، موارد دیگري که نیاز به اطالعوسایل ارتباط جمعی و مطالب فوقعالوه بر 

از ایـن مجموعـه   . رسـد  به اطالع عموم میمرتبط  مؤسساتدارند، توسط سخنگوي 

  
1- www.reconversionbcv.org.ve 
2- (0800-2654827) 0800-bolivar 
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تلویزیـونی   هـاي رادیـویی و   ها و پیـام  هاي مطبوعاتی، مصاحبه توان به کنفرانس می

یک سرویس ارسال پیام کوتـاه بـر روي تلفـن همـراه نیـز      این راستا در . اشاره کرد

  . فعال گردیده است

  سازمانی هاي بین شبکه همکاري

هاي دولتی و خصوصی در زمینه ارائه اطالعات و آمـوزش   از سازمانوسیع   اي شبکه

ئال همکـاري  بـا بانـک مرکـزي ونـزو    در مورد طرح ملی معرفی واحـد پـول جدیـد    

ارتباطـات و اطالعـات،    بخـش مردمـی در   اموراین مجموعه شامل وزارت . کنند می

صـنایع  بخـش  مردمـی در  امور ، وزارت فناوريعلوم و بخش مردمی در امور وزارت 

مردمـی در   امـور آمـوزش، وزارت  بخـش  مردمـی در  امور سبک و بازرگانی، وزارت 

و  ها بانکهاي ملی،  شبکه کتابخانهمسائل مالی و بودجه، مؤسسه ملی زمین،  بخش

  1.باشد ها می دانشگاه

  و مؤسسات مالی ها شرکتهاي مردمی،  نقش سازمان

و مؤسسـات مـالی دولتـی و خصوصـی در زمینـه      غیرانتفاعی مردمـی  هاي  سازمان

مطابق . رسانی پیرامون فرآیند تغییر واحد پول با بانک مرکزي مشارکت دارند اطالع

توسط بانک مرکـزي ونـزوئال    2007آگوست  28که در  ـ07-08-01شماره مصوبه 

  : بایست این مؤسسات می ـ به چاپ رسیده 756,38در روزنامه رسمی شماره 

 فرآیند تغییر واحـد پـول    بروشورهاي الزم و مطالبی را که به ترویج

 .ند، تهیه نمایندک کمک می

 سـانی در  ر هایی را بـراي اطـالع   در تمام مراکز، شعب و ادارات پایگاه

 .زمینه تغییر واحد پول برپا کنند

  ــر مؤسســـــه لینـــــک ویـــــژه ــاهاي را در  بـــــراي هـــ  پایگـــ

www.reconversionbcv.org.ve        قرار دهنـد کـه دسترسـی بـه ایـن
  
 توان به اطالعات رسمی در زمینه تغییر واحد پـول  چگونه می«براي اطالعات بیشتر به بخش  -1

  .شودمراجعه  »دست یافت؟
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خـود  هـاي   پایگـاه بایسـت در   مؤسسات نیز مـی . را ساده کندپایگاه 

 .را در مورد تغییر واحد پول قرار دهند هایی اعالمیه

  ،ــاره تغییــر واحــد پــول در   بنــرپوســترها هــا و پالکاردهــایی را درب

 .هاي مناسبی در مراکز اصلی، شعب و دفاتر خود قرار دهند مکان

 هاي تبلیغاتی خود، بر روي یک نـوار خـاص یـا در پـایین      در برنامه

ــاره تغییــر  صــفحه پیــام واحــد پــول  هــایی را قــرار دهنــد کــه درب

 . رسانی نماید اطالع

 به شکل بروشور و ( تغییر واحد پولمورد هایی را در  اطالعات یا پیام

  .در اختیار مشتریان خود قرار دهند )در جاي مناسب

بانـک مرکـزي   بخشـنامه  بایست بر اسـاس   می مصوبهتمام موارد ذکرشده در 

  .منعکس شده باشد  www.reconversionbcv.org.veبوده و در سایت 

  احوال و محضرداران  برنامه ویژه براي قضات، وکال، مأموران ثبت

حـوزه امـور داخلـی و    این برنامه که حاصل همکاري بانک مرکزي، دادگاه عـالی و  

  براي آمـوزش قضـات، وکـال، مـأموران ثبـت     دادگستري و وزارت امور مردمی است 

مطالب مرتبط و مستندي را در زمینه تغییر واحد و محضرداران در هر ایالت  اسناد

   .پول ملی تدارك دیده است

  اي از عملکرد فرآیند تغییر واحد پول تهیه خالصه

از آخرین وضعیت تغییر واحد پول اي  همواره تحقیق و مطالعهبانک مرکزي ونزوئال 

ســطح آگــاهی، انتظــارات و رزیــابی اي و بــا هــدف ا را توســط کارشناســان منطقــه

بر اساس نتـایج ایـن بررسـی    . دهد پایش طرح انجام می منظور بهمردم نظرات  نقطه

هاي مختلـف فرآینـد تغییـر واحـد پـول در زمـان مقتضـی         توان در مورد جنبه می

 منظـور  بـه منـابع اطالعـاتی و ارتبـاطی    نمود که بر مبنـاي آن  تصمیماتی را اتخاذ 

  1.شناسایی قرار گرفته استبه عموم مردم مورد  رساندن پیام صحیح
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  ها پیوست

  »الف«پیوست 

قانون اساسی جمهوري  236از ماده  8اعمال اختیارات اعطاشده طبق بند  منظور به

کـه بـه موجـب آن رئـیس      5 بنـد ، 1مفاد مندرج در مـاده  بولیواري ونزوئال و برابر 

تراز بـا   الزم را تصویب نموده و هم نامه آیینتواند در انجام وظایف محوله  جمهور می

قانون به مرحله اجرا بگذارد، در جلسه هیأت وزیران بـه شـرح منـدرج در روزنامـه     

 نامه آیینئال، جمهوري بولیواري ونزو 2007مورخ اول فوریه  617,38رسمی شماره 

  :ذیل تصویب گردید

، معادل یک 2008واحد پول جمهوري بولیواري ونزوئال از تاریخ اول ژانویه  .1ماده 

حاصـل از تغییـر واحـد     )جدید(عالمت بولیوار . شود تعیین می )قدیم(هزار بولیوار 

                                                                                                       
هـاي   منظـور، طـی فـاز اول بخـش     بـدین . گیـرد  سال به باال در سراسر کشور را دربرمی 12این تحقیق گروه سنی  -1

واحـد اصـلی تحقیـق اعضـاي خـانوار      . گیرنـد  جغرافیایی انتخاب شده و در فاز دوم خانوارها مورد گزینش قرار مـی 
  .باشد می

2- HUGO CHÁVEZ FRÍAS  
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در نتیجـه،  . سنت خواهـد بـود  ) 100(یکصد قابل تقسیم بر و  ».Bs«پول کماکان 

یابـد،   واحد پول جدید تغییـر مـی   بر پایههاي قبل از تاریخ فوق  کلیه مبالغ و ارزش

شـده و اعشـار آن نیـز بـه صـورت       تقسـیم  ها بـر هـزار   بدین معنا که ارقام و ارزش

  . شود ي سنت درج میبر مبناترین اعشار به رقم پیشین  نزدیک

گـرد   سـنت تـرین   به نزدیک 1کسر رقم حاصل از تغییر واحد پول بنا به ماده 

بایست برابر رقـم   سنت می) 5/0(شود به این ترتیب که  کسر کمتر از پنج دهم  می

) 5/0(و کسر مساوي یا بـیش از پـنج دهـم     درج ي سنتبر مبنااعشار کمتر از آن 

  .شود ي سنت درج بر مبنابایست برابر رقم اعشار بیش از آن  سنت می

بـر   1، کلیـه تعهـدات  با توجه به تغییر واحد پول مطابق ماده پیشـین  .2ماده 

در صـورت  و اضـعاف آن و   )جدیـد (ي بولیوار بر مبنابایست  حد پول ملی میپایه وا

هرگونه تعهد جدید به پول ملـی از  به همین ترتیب،  .مضربی از آنها درج شود لزوم

بـا  گـذاري و   بایست به واحـد جدیـد بولیـوار ارزش    می 2008تاریخ اول ژانویه سال 

  . م پولی جدید بیان شودئعال

، دســتمزدها و ســایر مزایــاي اقتصــادي داراي ماهیــت  هــا قیمــت .3مــاده 

هاي مـالی بـر پایـه واحـد پـول       و سایر مبالغ مندرج در صورت ها مالیاتاجتماعی، 

کلی هـر معاملـه    طور بهري و ملی، یا مندرج در سایر اسناد حسابداري یا ابزار اعتبا

بر پایـه واحـد جدیـد     2008بایست از تاریخ اول ژانویه سال  مبتنی بر پول ملی می

  . پول ملی تعیین گردد

سـند حاضـر بنـا بـه      1در ماده  مصرّحتغییر واحد پول ملی به شرح  .4ماده 

گونـه   هـا و بـدون هـیچ    اصول تساوي ارزش، برابري اسمی، قابلیت جـایگزینی پـول  

  :شود اي به شرح ذیل محقق می  زینهه

تغییر واحد پول به هیچ ترتیبی بـه تغییـر مـاهوي ارزش    : تساوي ارزش) الف

  .خنثی است  شود و از این بابت کامالً کاالها، خدمات، تعهدات و مطالبات منجر نمی

پیش  مصرّحکلیه مبالغ  ،1با تغییر واحد پول موضوع ماده : تساوي اسمی) ب

پیشـین   1 مفاد مادهبا کماکان معتبر بوده و مطابق  2008ژانویه سال  از تاریخ اول
  

1- Bonds 
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  .گردد به ارزش بولیوار جدید تبدیل می

هـر   هاي پولی به هـر شـکل و صـورتی و در    کلیه ارزش: قابلیت جایگزینی) ج

ابزار مالی اعتبار و کارایی خود را پس از تبدیل عبـارات منـدرج بـه هـر شـکل در      

حاضر حفظ نمـوده و  مصوبه  1طبق ماده  برابري واحد پولیصورت انجام تعدیالت 

  .کماکان از اعتبار و کارایی الزم برخوردار است

و قطعیـت معـامالت از ایـن بابـت یـا      ) بولیوار(ترتیبات تبدیلی واحد پول ملی ) د

کنندگان و کاربران بـه صـورت    ترتیبات دیگري در مسیر اجراي این تبدیل براي مصرف

گونـه   بایسـت بـدون هـیچ    این معاوضات و تبدیالت می. مجانی است خدمات بالعوض و

کنندگان انجام پذیرد و مستلزم هیچگونه پرداخت و  برداران و مصرف اي براي بهره هزینه

 ،نـه قـرارداد  هرگو. باشـد  دریافت کارمزد، کمیسیون، اجرت، قیمت یا موارد مشـابه نمـی  

شـده در مـتن حاضـر     ایر با مفـاد تصـریح  مغکه در توافقات  مندرج و عبارت  نامه موافقت

  . خواهد بوداالثر  ملغیاز نظر قانون  ،باشد

العمل  به صورت قانونی با صدور دستورتواند  می بانک مرکزي ونزوئال .5ماده 

مطابق ییر واحد پول نسبت به مدیریت در اجرا و تنظیم ابعاد مختلف تغ  و بخشنامه

و مقـدمات الزم   1منتج به جایگزینی سبد پولیهاي  این قانون و انجام کلیه فعالیت

در ایـن راسـتا سـایر قـواي     . جدید اقدام نمایدو مسکوك  تا هنگام صدور اسکناس

برنامـه  براي ند ا کشور، در اعمال اختیارات خویش و با صیانت از منافع مردم، مکلف

نگام و ه سازي و حصول اطمینان از انجام عملیات به ، با هدف زمینهتغییر واحد پول

مقتضی برابر مقررات جدید ناظر بر اداره نظام پولی کشور، تسهیالت الزم را فـراهم  

بانـک  بـا  آورده و در راستاي دستیابی بـه ایـن هـدف حمایـت و همکـاري الزم را      

  . مرکزي داشته باشند

رسانی درخصوص طرح تغییر واحد پول ملـی بنـا بـه     اطالع منظور به .6ماده 

مرکزي ونزوئال وظیفه اکید دارد تا با هماهنگی دولت مرکزي، ، بانک مصوبه 1ماده 

ایـن برنامـه ماهیـت    . رسانی و روابط عمـومی را تعریـف و اجـرا نمایـد     برنامه اطالع
  

1- Monetary Basket .                        است »اسکناس و مسکوك« نمنظور از سبد پولی هما
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رسانی به جوامع دورافتـاده را   هایی براي اطالع رسانی و ارتباطی داشته و طرح اطالع

  . سازد را محقق میرسانی الزم  ها اطالع گیرد و از طریق رسانه می دربر

 تغییـر واحـد پـول    رسانی و آموزشـی دربـاره   در این راستا برنامه جامع اطالع

حصـول اطمینـان از درك   : شود دستیابی به اهداف ذیل تنظیم و اجرا می منظور به

جدیـد توسـط    گردکردن ارقام بر پایه واحد پـول ها و  و ارزش ها قیمتنحوه تبدیل 

؛ افـزایش آگـاهی   آثار تغییر واحـد پـول   ي عملی مبینها مردم از طریق ارائه نمونه

رسـانی دربـاره سـازوکارها،     مردم درخصوص اهمیت و سودمندي این اقدام؛ اطـالع 

) اسـکناس و مسـکوك  (شرایط و جزئیات عملیاتی این طرح؛ تأکید بر سـبد پـولی   

  .صیانت از حقوق مردم منظور بهجدید و پیشنهاد تدابیر احتیاطی 

هـاي   ند در برنامـه ا ها و نهادهاي دولتی مکلف و دستگاه مؤسسات بخش مالی

رسـانی   هاي حسابرسی خود در تبلیغات و اطـالع  از رویه نظر صرفتبلیغاتی خویش، 

مصـوبه   1 خصوص بولیوار جدید و روش تبدیل واحد پول کنـونی بنـا بـه مـاده     در

عمـومی   هـاي  رسانی الزم را داشـته باشـند و برنامـه    حاضر و مصوبات مربوط اطالع

  .مشخصی را به این طرح اختصاص دهند

ــاده  ــور،   .7م ــل کش ــی ک ــر بازرس ــی  دفت ــه مل ــت مؤسس ــوق حمای از حق

اداره ملـی   2،مـالی سـایر نهادهـاي   و  هـا  بانـک نظارت بر سازمان  1،کنندگان مصرف

و کمیتـه ملـی اوراق    4بیمـه سازمان نظارت بر ، 3گمرك و مالیاتخدمات یکپارچه 

با اعمال اختیارات و انجام امور تحت صالحیت ایشان طبق  ند همگاما مکلف 5بهادار

اي براي نظارت بر حسن اجراي مصوبه حاضـر اتخـاذ    مقررات مربوطه، ترتیبات ویژه

  . نمایند

 هـا در  و ارجاعات مربوط بـه عـدم همـاهنگی دسـتگاه     تکلیه شکایا .8ماده 

رسـیدگی   ی مـرتبط اخـذ و  یـ توسـط دسـتگاه اجرا  مورد اجراي قانون حاضر در هر 

  
1- National Institute for the Defense of Consumers and Users (INDESCU) 
2- Banks and Other Financial Institutions Regulatory Body (SUDEBAN) 
3- Integrated National Service of Customs and Tax Administration (SENIAT) 
4- Insurance Regulatory Body 
5- National Committee of Securities 
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سسـه  ؤمهـاي اجرایـی خـاص،     گردد و در موارد عدم ارتباط مستقیم به دستگاه می

ول اخذ و رسیدگی به شـکایات مربـوط   سئکنندگان م از حقوق مصرفملی حمایت 

  . به عدم هماهنگی در اجراي قانون حاضر است

ست برابر روال جاري مربوطـه و مبتنـی بـر    یبا شده میارجاعات یاد شکایات و

  .ن مرتبط به صورت تفصیلی اقامه و رفع شودقوانی

، یـا آنـانی کـه از    1از تبدیل واحد پول ملی بر اساس مـاده   انمتخلف .9ماده 

به استثناي مفاد و موارد خاصـی کـه    ـ  حاضرمصوبه شده در  الزامات تصریح  رعایت

واحـد   000,10تـا   10امتناع نمایند، به میـزان   ـ  به صورت ویژه تعریف شده است

، طبـق  کنندگان حمایت از حقوق مصرفمؤسسه ملی . جریمه خواهند شد 1یاتیمال

جریمـه موضـوع ایـن     2،کنندگان مصرفحقوق شده در قانون صیانت از  مفاد تصریح

  . نماید ماده را وضع و اخذ می

چنانچه دستگاه متخلف مؤسسه مالی باشد، جریمه موضوع این ماده از سـوي  

لی نظارتی مرتبط، برابـر رویـه مربـوط، وضـع و اخـذ      دستگاه و نهاد ناظر و نهاد ما

  . شود می

شده و اسکناس منتشرشده از سـوي بانـک مرکـزي     هاي فلزي ضرب سکه: نخست

بایست پس از تـاریخ اول   حاضر میموضوع مصوبه واحد پول کشور  عنوان بهونزوئال 

مسـکوك در  اسـکناس و   بدیهی اسـت  . گردش گذاشته شودبه  2008سال ژانویه 

که بانک مرکزي بر اسـاس مصـوبه آن را از گـردش     تا زمانیو بوده قانونی  ،جریان

  .باشد خارج نسازد، داراي قوه ابرا می

در طراحی و مشخصات اسکناس و مسکوك بولیوار جدید موضوع قانون : دوم
  

1- Tax unit (T.U.) 
2- Law of Protection for Consumers and Users 
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 يااي درج کنـد تـا اجـز    هـاي ویـژه   بایست تصاویر و جلـوه  حاضر، بانک مرکزي می

. مجموعه اسکناس و مسکوك پولی جدید در گردش از انواع قدیم قابل تمیز باشـد 

که اسکناس و مسکوك جدید منتشره موضوع ماده موقت نخست این بخش  مادامی

هـا در اسـکناس و    بر اساس مصوبه بانک مرکزي از گردش خارج نشده، این ویژگـی 

  .مسکوك جاري در گردش حفظ خواهد شد

واحد پول ملـی از اول   بر پایهشده  پرداخت صادرهاي  راردادتعهدات و ق: سوم

تا زمانی که بانـک مرکـزي ونـزوئال     )تاریخ تغییر واحد پول ملی( 2008سال ژانویه 

یـا   »Bolivar Fuerte«بایسـت از طریـق درج نـام     تصویب نماید، مـی را غیر از آن 

  . داشته باشد واحد پولی جدید بر پایهنشان از انتشار آنها  ».Bs.F«عالمت 

سـال  دسـامبر   31صادره تا قبـل از  و سایر ابزارهاي اعتباري ي بانکی ها چک

از تـاریخ اول ژانویـه   بعـد  دریافت وجه به تاریخ وصول یا ارائه به بانک براي ، 2007

 مندرجبر طبق شرایط  و سایر مؤسسات مالی  ها بانکبایست توسط  می 2008سال 

  .ل جدید تبدیل شودبه پوحاضر مصوبه ) 1(در ماده 

صادره بعـد  ها و سایر ابزارهاي اعتباري  شده بابت چک بدیهی است مبالغ ارائه

مصوبه در  مصرّحجدید  بایست بر پایه واحد پول می 2008سال از تاریخ اول ژانویه 

  .بیان شده باشدحاضر 

واحـد پـول ملـی در قـوانین، مقـررات، احکـام،        بر پایهمبالغ مندرج : چهارم

ها، ابزارها یا قوانین اداري عمـومی یـا خصوصـی و احکـام      ، مفاد، بخشنامهمصوبات

شـده   اسناد داراي آثار قانونی تعیینابزارهاي مالی و قضائی، اسناد پرداخت یا سایر 

حسب موضوع، برابـر نحـوه    2008اول ژانویه تاریخ بایست پیش از قابل اجرا می و یا

  .تغییر یابد حاضره مصوب  1تبدیل واحد پولی مندرج در ماده 

مشـابه کـه   تمبر و سایر اسناد  و یاحق تمبر، مهر هاي تمبرشده،  اوراق و برگه

شده تـا زمـان اسـتفاده از آنهـا از اعتبـار       گذاري ارزش )قدیم(بولیوار موجود  بر پایه

قانونی برخوردارند، با این درك که ارزش این خـدمات و اوراق از تـاریخ اول ژانویـه    

  .خواهد شدحاضر تعدیل مصوبه  1 مفاد مادهبر برا 2008سال 
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خـدمات  و تـا زمـانی کـه اداره ملـی      2008سـال  از تاریخ اول ژانویه : پنجم

، ایـن  تعیـین ننمـوده اسـت   ارزش واحد مالیاتی جدید را یکپارچه گمرك و مالیات 

حاضـر تعیـین   مصـوبه    1شده در ماده  نحوه تبدیل واحد پولی تصریح بر پایهارزش 

   .شود می

تا قبل از حسابداري هاي   مربوط به دورهو حسابداري هاي مالی  صورت: ششم

بایسـت بـر    د، مـی رس که پس از تاریخ یادشده به تصویب می 2008سال اول ژانویه 

  .جدید اظهار شود پایه واحد پول

کاالها و خدمات و سایر اسـناد  هاي مؤید قیمت  و برچسبکلیه اسناد : هفتم

و تـا زمـانی کـه بانـک مرکـزي       2007سـال  ز تاریخ اول اکتبر مبین مبالغ پولی، ا

از جریـان  قبل واحد پولی هر دو  بر پایهبایست  ونزوئال غیر از آن تصویب نماید، می

بعد از اجـراي  جدید مصوبه حاضر و واحد پول   1 قانونی واحد پولی مندرج در ماده

  .قانون حاضر بیان و تصریح شود) 1(ماده 

در خصـوص  تـدابیر الزم  پیشاپیش ي ونزوئال مکلف است بانک مرکز: هشتم

مصـوبه  مفـاد منـدرج در   طبق جدید را تولید و انتشار و توزیع اسکناس و مسکوك 

اسـکناس و  کننـدگان   عرضـه بایست  از این رو، بانک یادشده می. حاضر اتخاذ نماید

اپ تولید و چـ کاالها و خدمات ضروري براي به همراه ی آن، یشکل نهامسکوك در 

آن را تعیین و خدمات مربوط به جایگزینی سبد پولی کنونی و توزیـع اسـکناس و   

مصـوبه   4در چـارچوب فصـل دوم از مـاده    سپاري  جدید را از طریق برونمسکوك 

روزنامـه رسـمی    556,5انتشار یافته در شماره  »مناقصات«اصالح بخشی از قانون 

  . أمین نمایدت 2001نوامبر  13مورخ  جمهوري بولیواري ونزوئال

اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی مسئول هماهنگی اقداماتی : نهم

هـاي محاسـباتی و    کلیـه روش  2008باشند که بر اساس آن از تاریخ اول ژانویه  می

اي مورد  گونه هاي حسابداري تجاري و تولیدي و عملیات و سازوکارهاي آن به  رویه

مصـوبه حاضـر     1و مقادیر آنها بر مفاد مـاده  ها  تعدیل و اصالح واقع شود که ارزش

  . منطبق باشد



  هاي اساسی تغییر واحد پول ملی جنبه                                                                              78

 

در این راستا بانک مرکزي ونزوئال مکلف اسـت کـه اقـدامات الزم و ضـروري     

  .الذکر را به عمل آورد جهت تسهیل تعدیالت فوق

اقـدامات و تعـدیالت الزم در   نـد  ا مالی مکلـف  مؤسساتو سایر  ها بانک: دهم

ي فعال، راکـد  ها حسابمانده اي که  گونه به ؛نمایندنظام بانکی خویش را هماهنگ 

طبـق   2008سـال  ي مشتریان از تاریخ اول ژانویه ها حسابو فاقد عملیات و سایر 

و سـایر   هـا  بانک. داده شودحاضر به واحد پولی جدید تغییر مصوبه در  مصرّحمفاد 

شـده از سـوي     بایسـت بـدون نقـض مقـررات تصـریح      مؤسسات مالی همچنین مـی 

رسـانی   کننـده امـور مـالی، از طریـق مقتضـی بـه اطـالع        هادهاي نظارتی و کنترلن

  . نگام درخصوص اقدامات مزبور بپردازنده به

براي تولید و توزیـع  بانک مرکزي ونزوئال اقدامات و عملیات ضروري : یازدهم

حاضـر، کاالهـا و   مصـوبه  در  مصـرّح بـه مفـاد    شده بنـا  منتشرمسکوك اسکناس و 

و انعقـاد قـرارداد بابـت تـأمین      و مسـکوك تولیـد اسـکناس    منظور بهخدمات الزم 

مسکوك با واحد خدمات مربوط به جایگزینی سبد پولی موجود و توزیع اسکناس و 

رسـانی درخصـوص تغییـر     العشده حین اط منتشرمسکوك جدید و اسکناس و  پول

ونـه  حاضـر از پرداخـت هرگ  طبـق مصـوبه   مرکزي ونـزوئال  از سوي بانک  واحد پول

اي یـا شـهري و    مالیات، عوارض، کارمزد یا کمک در سـطح ملـی، اسـتانی، ناحیـه    

  .شهرداري معاف خواهد بود

بایســت تمهیــدات الزم  مــیمالیــات گمــرك و خــدمات یکپارچــه اداره ملــی 

حصول اطمینان از تسریع واردات اقالم مربـوط بـه اجـراي حکـم قـانونی       منظور به

  . حاضر را فراهم نماید

از پـذیرش و دریافـت واحـد    اشخاص حقیقی و حقـوقی متخلـف     :دوازدهم

که ایفاي تعهدات مـالی از طریـق   پولی موضوع مقررات موقت نخست مصوبه حاضر 

به میزان چهار برابر رقم تعهـدي کـه وجـه رایـج     نشوند واحد پول جدید را متقبل 

زي این جریمه توسط بانـک مرکـ   .بابت آن پذیرفته نشده است، جریمه خواهند شد

  .وضع و اخذ خواهد شد
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حاضر از تاریخ انتشـار آن در روزنامـه رسـمی جمهـوري بولیـواري ونـزوئال       مصوبه 

  . یابد می رسمیت

سال  196پس از گذشت   2007 مارس حکم قانونی حاضر در تاریخ شانزدهم

  . شود را میسال از تشکیل فدراسیون در شهر کاراکاس اج 148از اعالم استقالل و 

  رئیس جمهور 

  شدتصویب      سهوگو چاوز فریا    )محل مهر(

  رئیس جمهور اجراییمعاون 

  شدتصویب     1خورخه رودریگز گومز    )محل مهر(

  وزیر دفتر ریاست جمهوري

  شدتصویب      2هبِراکامونت سهوگو کابِزا    )محل مهر(

  وزیر امور داخلی و عدالت

  شدتصویب      3پِدرو کارِنو اسکوبار    )محل مهر(

  
1- JORGE RODRÍGUEZ GÓMEZ  
2- HUGO CABEZAS BRACAMONTE 
3- PEDRO CARREÑO ESCOBAR 
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  وزیر دارایی

  شدتصویب     1رودریگو کابِزا مورالس    )محل مهر(

  وزیر دفاع

  شدتصویب      2ئلبادو سرائول ایسایا    )محل مهر(

  وزیر گردشگري

  شدتصویب     3اخهاُلگا سیسیلیا آزو    )محل مهر(

  وزیر آموزش عالی

  شدتصویب       4نا سدنولوئیز آک    )مهر محل(

  وزیر آموزش

  شدتصویب       5سآدان چاوز فریا    )محل مهر(

  وزیر بهداشت

  شدتصویب      6رِز اریک رودریگز میه    )محل مهر(

  
1- RODRIGO CABEZA MORALES 
2- RAÚL ISAÍAS BADUEL 
3- OLGA CECILIA AZUAJE 
4- LUIS ACUÑA CEDEÑO 
5- ADÁN CHÁVEZ FRÍAS 
6- ERICK RODRÍGUEZ MIÉREZ 
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  وزیر کار و تأمین اجتماعی

  شدتصویب      1خوزه ریوِرو گُنزالز    )محل مهر(

  امور زیربناییوزیر 

  شدتصویب      2کابِلو روندن اویدخوزه د    )محل مهر(

  وزیر نفت و نیرو

  شدتصویب     3نوداریو رامیرِز کارِ رافائل    )محل مهر(

  وزیر محیط زیست 

  شدتصویب      4یوویري اُرتگا لووِرا    )محل مهر(

  ریزي و توسعه وزیر برنامه

  شدتصویب        5وردانیج خورخه     )محل مهر(

  وزیر ارتباطات و اطالعات

  شدتصویب        6ویلیان رافائل الرا     )محل مهر(

  
1- JOSÉ RIVERO GONZÁLEZ 
2- JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN 
3- RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO  
4- YUVIRÍ ORTEGA LOVERA 
5- JORGE GIORDANI 
6- WILLIAN RAFAEL LARA 
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  مواد غذاییوزیر 

  شدتصویب      1ائل خوزه اُروپِزاراف    )محل مهر(

  وزیر مسکن 

  شدتصویب    2فورِنی هرامون آلونزو کاریزال    )محل مهر(

  وزیر مشارکت و توسعه اجتماعی

  شدتصویب      3وئز کارابالد وِالسکوداوی     )محل مهر(

  اطالعات فناوريوزیر مخابرات و 

  شدتصویب      4جِس چاکو اسکامیلو    )محل مهر(

  وزیر اقوام بومی

  شدتصویب     5نیسیا مالدونادو مالدونادو    )محل مهر(

  

روزنامـه رسـمی جمهـوري بولیـواري      638,38حاضر در نسخه شماره مصوبه 

  .انتشار یافت  2007 مارس ششم مورخونزوئال 

  
  

1- RAFAEL JOSÉ OROPEZA 
2- RAMÓN ALONSO CARRIZÁLEZ RENGIFO  
3- DAVID VELÁSQUEZ CARABALLO 
4- JESSE CHACÓN ESCAMILLO 
5- NICIA MALDONADO MALDONADO 
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  »ب«پیوست 

  خصوص تغییر واحد پول ملی مصوبات بانک مرکزي ونزوئال در

  کردن ارقام ردمقررات ناظر بر واحد پول جدید و گ ـ1ـ  ب

  07 -06 -02مصوبه شماره 

 5اعمال اختیارات اعطاشده طبق مـاده   منظور بههیأت مدیره بانک مرکزي ونزوئال 

از مـاده   4به حکم قانون تغییر واحد پول جمهوري بولیواري ونزوئال و بند  نامه آیین

پـولی  مقـررات نـاظر بـر واحـد      قانون بانک مرکزي ونزوئال، 21از ماده  26و بند  7

  :دارد را به شرح ذیل تصویب و تصریح می کردن ارقام جدید و گرد

حاضـر در خصـوص تغییـر    مصـوبه   1 در ماده مصرّحگردکردن ارقام  .1ماده 

. مند به اجرا درآیـد  بایست به صورتی قاعده می واحد پول جمهوري بولیواري ونزوئال

به استثناي مفاد  ـ  لغ پولیکاالها و خدمات و سایر مبا ياز این رو، بها و ارزش اجزا

 ـ  که به صورت مشخص قواعد مجزایی براي آنان منظور گردیـده  2مندرج در ماده 

  .شود مورد تصریح واقع می) اعشار دو رقم(به واحد پول جدید و اضعاف آن 

بایست بدون نقـض   میاقالم زیر بهاي کاالها و خدمات و مبالغ پولی  .2ماده 

بـه حکـم قـانون     نامه آیینطبق جدید  بر پایه واحد پول مصوبه حاضر،  1مفاد ماده 

ارزش واحد بر یا قیمت تغییر واحد پول جمهوري بولیواري ونزوئال، از طریق تقسیم 

د منـدرج  و درج کسر اعشاري حاصل از تقسیم یادشده، برابر مفا )000,1(هزار  یک

  .محاسبه و درج شوداین ماده  1در بند واحد

  یه موتوريسوخت وسایل نقل) الف

  به صورت عمده 2مایع عرضه تجاري گاز) ب

  گاز متان، تلفن و خدمات اینترنتیآب، نیرو، ) ج

  در بازار بورسشده   قیمت سهام لیست) د

  
1- Sole Paragraph 
2- Liquefied Petrol Gas (LPG) 
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  هاي ارز نرخ) ـه

  واحد مالیاتی) و

متناظر با موارد مندرج در بنـدهاي الـف، ب،   اقالم   و قیمتمبالغ . بند واحد

اصل درج اعداد با کسر اعشاري باالتر برابر مقـررات،   ج و د ماده حاضر، بدون نقض

  .شود درج میمحاسبه و ها و توافقات مربوط، حداقل با سه رقم اعشار  رویه

ماده  ـمبلغ متناظر با مورد مندرج در بند هقیمت و تعداد ارقام کسر اعشاري 

رج در شده از سوي بانک مرکزي ونزوئال به شرح منـد  تعیین به واحد پول بنا حاضر

  .شود درج میمالحظه و این بانک  سایت  وب

ماده حاضر با سه رقم اعشار حاصل از ) و(مبلغ متناظر با مورد مندرج در بند 

  .شود درج میمحاسبه و  ،تقسیم

و تا زمانی که بانـک مرکـزي ونـزوئال     2007از تاریخ اول اکتبر سال  .3ماده 

هاي قیمتی حـاوي   ها و برچسب ها، اتیکت غیر از آن تصویب ننموده است، برچسب

و با نصـب   (.Bs.F)و  (.Bs)هاي  با نشانه االها و خدمات به هر دو واحد پولبهاي ک

بها، تبلیغات یا ارائه اطالعات و سایر ابزارها و سـازوکارها   تیکت، برچسب و فهرستا

ا از طریق ارائه اطالعات مزبور و حاوي بهـ نظر  صرفبا کارکرد مشابه موارد یادشده، 

هـاي   یا نشـانه  »Bolivar Fuerte«و بولیوار فورت  »Bolivar«از طریق درج بولیوار 

مفـاد   7بنـد  بایست مطابق با الـزام منـدرج در    ، می»Bs.F«و  ».Bs«آنها به شرح 

تغییر واحد پـول ملـی جمهـوري بولیـواري ونـزوئال      به حکم قانون  نامه آیینموقت 

  .نمایش یا عرضه شود

بهاي هـر کـاالیی کـه بـراي فـروش        2008سال اول ژانویه از تاریخ  .4ماده 

شـده  بنـدي آن درج   بولیوار بر روي بسـته  بر پایههمچنان قیمت آن عرضه گردد و 

به حکم قانون تغییـر   نامه آیین 1در ماده  مصرّح بر پایه واحد پولبایست  ، میاست

  .و درج شود نیز محاسبه (.Bs.F)جمهوري بولیواري ونزوئال، با نشان  واحد پول

براي پرداخت بهاي کاالها و خدمات  2008از تاریخ اول ژانویه سال   .5ماده 

کردن  قاعده گرد 2در مورد اقالم ماده  مصرّحیا انجام عملیات مربوط به مبالغ پولی 
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دو رقمی پس از ضرب مقادیر کاالهـا و خـدمات در قیمـت    اعشار ارقام با احتساب 

  .شود عمل می 2 به کل مبلغ کاالي مشمول ماده واحد آنها و محاسبه ارزش کل

منتهی به اول سال مالی حسابداري   هاي مالی مربوط به دوره صورت .6ماده 

اصـول  طبـق  بایسـت   مـی  ،رسـد  که پس از این تاریخ به تصـویب مـی   2008ژانویه 

تنظـیم و ارائـه   ) جـاري واحد پـولی  ( بولیوار کنونی بر پایهشده  حسابداري پذیرفته

بایسـت   هـاي حسـابداري پیشـین مـی     هاي مالی دوره تطبیق صورت منظور به. شود

 1در مـاده   مصـرّح مفـاد  هـاي مـالی طبـق     و صـورت  هـا  حسـاب قابل انتقال مانده 

واحـد  پایـه   بـر  جمهوري بولیواري ونـزوئال  به حکم قانون تغییر واحد پول نامه آیین

موقـت  مقـررات   6بنـد   از این رو، الزام منـدرج در . درج شودمحاسبه و جدید  پول

  . به ماده حاضر ایفا گردد بایست بنا میبانک مرکزي حکم قانونی 

 هیـأت توسـط  مصـوبه،  هرگونه تردید ناشی از تفسیر و اجـراي ایـن    .7ماده 

  . مدیره بانک مرکزي ونزوئال برطرف خواهد شد

حاضــر از تـاریخ انتشـار آن در روزنامــه رسـمی جمهــوري    مصـوبه   .8مـاده  

  .یابد نزوئال رسمیت میبولیواري و

   2007کاراکاس، مورخ بیست و یکم ژوئن 

حاضـر  مصوبه صحت  مدیره بانک مرکزي ونزوئال هیأتاینجانب در مقام دبیر 

  .نمایم را تأیید و مجوز اعالم و انتشار آن را صادر می

  1خوزه فرِر ناوا

  2معاون اول رئیس رکن اداري بانک مرکزي ونزوئال

روزنامـه رسـمی جمهـوري بولیـواري      711,38ه شماره حاضر در نسخمصوبه 

  .انتشار یافت  2007سال ونزوئال مورخ بیست و دوم ژوئن 

  
1- JOSÉ FERRER NAVA 
2- First Manager Vice President 
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  ه طی فرآیند تغییر واحد پول ملی  هاي صادر ضوابط ناظر بر چک ـ2ـ ب

  07 -07 -04مصوبه شماره 

یـر  تغیبـه حکـم قـانون     نامـه  آیین 5اعمال اختیارات اعطاشده بنا به ماده  منظور به

بـه حکـم    نامـه  آیینمفاد موقت  3طبق بند واحد پول جمهوري بولیواري ونزوئال و 

قـانون   21از مـاده   26و  18و بنـدهاي   7از مـاده   8و  4یادشده و بنـدهاي   قانون

  : دارد را تصریح می مدیره بانک مرکزي ونزوئال مواد ذیل، هیأت بانک مرکزي ونزوئال

مبـالغ منـدرج در   ، تغییر واحد پـول  کم قانونحبه  نامه آیینمفاد طبق  .1ماده 

به سررسید بعد از ایـن تـاریخ    2008سال اول ژانویه  تاریخصادره قبل از  هاي چک

یا قابل نقدشدن پس از این تاریخ، به صورت خودکار به مبالغ و واحد بولیوار جدید 

حکـم   1ه در مـاد  مصـرّح  ها برابر واحد پول گونه چک لذا مبلغ این ،شود ارزیابی می

  . گردد قانونی یادشده پرداخت می

تـا  فقـط   2008سـال  اول ژانویـه   هاي صادرشده پیش از تاریخ چک .2ماده 

در اتاق پایاپاي الکترونیکی تحت مدیریت بانک مرکزي ژانویه همان سال ویکم  سی

هاي بـانکی تنهـا بـا     چک 2008از تاریخ اول فوریه سال . ونزوئال مبادله خواهد شد

به اسکناس و مسکوك سـبد   ها بانکو از طریق ترتیبات حاکم بین  ها بانکه ارائه ب

پرداخـت و  ) اسکناس و مسـکوك قـدیم  (پولی جدید یا سبد پولی در حال تعویض 

  .شود تسویه می

 2008سـال  از تاریخ اول ژانویـه    صادرکنندگان چکضرورتی ندارد  .3ماده 

فورت یا عالمت آن واحد بولیوار  در درج ارقام و مبلغ چک به حروف و عدد، عنوان

»Bs.F.«  بدون درج واحد پولی جدیـد و  (درج نمایند در محل مخصوص نگارش را

برابـر  به این ترتیـب و   .)شود عالمت آن، مبلغ چک به واحد پولی جدید ارزیابی می

یـا مؤسسـات مـالی     ها بانکجدید توسط   چک  این ماده، جایگزینی یا صدور دسته

  . الزامی نیست

بـه   ».Bs.F«یـا عالمـت آن    »بولیـوار فـورت  «درج واحد پـولی  دیهی است ب

  . سازد اعتبار نمی شود، یا آن را بی برگشت چک منجر نمی
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و سایر مؤسسات مالی مشمول حکم قانونی درخصوص قانون  ها بانک .4ماده 

بایسـت   و سایر مؤسسات مالی و سـایر قـوانین خـاص، مـی     ها بانکعمومی ناظر بر 

یافتن این مصوبه به طریق مقتضی از ضوابط ناظر  ن خود را از تاریخ رسمیتمشتریا

مفـاد منـدرج در   طبـق  بر پرداخت چک براساس فرآینـد تغییـر واحـد پـول ملـی      

مصـوبه  و  جمهوري بولیـواري ونـزوئال  تغییر واحد پول ملی  به حکم قانون نامه آیین

  . حاضر آگاه نمایند

 هیـأت توسـط  مصـوبه  سـیر و اجـراي ایـن    تردید ناشی از تف هرگونه .5ماده 

  . مدیره بانک مرکزي ونزوئال رفع ابهام و برطرف خواهد شد

حاضر از تاریخ انتشار در روزنامه رسـمی جمهـوري بولیـواري    مصوبه  .6ماده 

  . یابد ونزوئال رسمیت می

   2007جوالي سال کاراکاس، مورخ بیست و ششم 

حاضـر  مصوبه صحت  رکزي ونزوئالمدیره بانک م هیأتاینجانب در مقام دبیر 

  .نمایم را تأیید و مجوز اعالم و انتشار آن را صادر می

  خوزه فرر ناوا

  بانک مرکزي ونزوئال معاون اول رئیس رکن اداري

روزنامـه رسـمی جمهـوري بولیـواري      733,38حاضر در نسخه شماره مصوبه 

  .انتشار یافت 2007جوالي سال ونزوئال مورخ بیست و ششم 

  مقررات ناظر بر روابط عمومی در خصوص تغییر واحد پول ملی  ـ3ـ ب

  07 -08 -01مصوبه شماره 

اجرایـی بـه حکـم     نامـه  آیـین  6و  5اعمال اختیارات اعطاشده بنا به مواد  منظور به

مقـررات نـاظر بـر    قانون تغییر واحد پول ملی، هیأت مدیره بانـک مرکـزي ونـزوئال    

را به شرح ذیـل مصـوب و تصـریح     ول ملیروابط عمومی در خصوص تغییر واحد پ

  :دارد می

و سـایر مؤسسـات مـالی     هـا  بانک ،ها و نهادهاي اداري دولتی دستگاه .1ماده 
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رســانی و آموزشــی  بایســت در چــارچوب برنامــه اطــالع خصوصــی و دولتــی، مــی

  :درخصوص تغییر واحد پول ملی اقدامات ذیل را اتخاذ نمایند

اسـاس   درخصوص تغییر واحد پول ملی بـر  ،هنمارا  انتشار کتابچهتولید و ) 1

هـا، نهادهـا و    یـا همـان دسـتگاه    شده از سوي بانک مرکزي ونـزوئال و   مطالب تهیه

  .مؤسسات

یک  شده درباره تغییر واحد پول ملی توسط هر  ارائه مطالب تهیهنمایش و ) 2

مؤسسـه،   یا بانک مرکزي ونـزوئال در هـر   ها، نهادها و مؤسسات یادشده و از دستگاه

  .نمایندگی یا شعبه برحسب موضوع

 منظـور  بـه ها، نهادها و مؤسسـات مزبـور    دستگاه سایت ایجاد پیوند در وب) 3

مخـتص تغییـر واحـد پـول ملـی بـه نشـانی الکترونیکـی          سـایت  دسترسی بـه وب 

www.reconversionbcv.org.ve.  

سـایت    درخصوص تغییر واحد پول ملـی در وب از طریق بنر درج تبلیغات ) 4

شده از سـوي بانـک    و ارائه   ها، نهادها و مؤسسات مذکور حاوي مطالب تهیه دستگاه

  .مرکزي ونزوئال

یا تابلوهاي تبلیغاتی درباره تغییر واحـد پـول ملـی در    نصب شعارنوشته و ) 5

شـده    اساس مطالب تهیـه  بر ها بانکمحل مقتضی در مؤسسات، نمایندگی یا شعب 

  .توسط بانک مرکزي ونزوئال

بـر  دیداري و شنیداري درخصوص تغییر واحد پـول ملـی   هاي  ارسال پیام) 6

  .شده از سوي بانک مرکزي ونزوئال  ي مطالب تهیهمبنا

هـا، نهادهـا و    اختصاص فضائی در بخش فوقانی تابلوهاي تبلیغاتی دستگاه) 7

رسانی درباره تغییـر واحـد پـول ملـی براسـاس مطالـب        مؤسسات یادشده به اطالع

  .شده توسط بانک مرکزي ونزوئال  تهیه

و سایر مؤسسـات   ها بانکي دولتی متولی تأمین خدمات و ها شرکت .2ماده 

رسـانی و آموزشـی    بایست در چـارچوب برنامـه اطـالع    مالی دولتی و خصوصی، می

ایـن   1در مـاده   شـده  درخصوص تغییر واحد پول ملی عـالوه بـر تعهـدات تصـریح    
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  :دهندانجام اقدامات ذیل را مصوبه، 

و  هـا  بانـک ، ها شرکتمکاتبات آن قبوض و پیوست  ،راهنما  ارسال کتابچه) 1

مفـاد  شـده و یـا     اساس مطالـب تهیـه   مؤسسات درخصوص تغییر واحد پول ملی بر

  .شده از سوي بانک مرکزي ونزوئال  تنظیم 

ي هـا  صورتحسـاب شده از سـوي بانـک مرکـزي ونـزوئال در       درج پیام تهیه) 2

  .مشتریان خود

ها و نهادهاي اداري دولتـی کـه امـور اقتصـادي، اجتمـاعی،       دستگاه .3ماده 

بایسـت   گیرد، مـی  مستقیم در حوزه کاري آنها قرار می طور به فناوري و یاآموزشی 

بدون نقض توافقات همکاري امضاشده با بانک مرکزي ونـزوئال، عـالوه بـر الزامـات     

سـازي و   رسـانی مخـتص آگـاه    مصوبه حاضر، راهبردهـاي اطـالع   1 مندرج در ماده

  . راهنمایی عامه درباره فرآیند تغییر واحد پول ملی را تهیه نمایند

در مصـوبه   مصـرّح بایسـت در اجـراي مفـاد     بانک مرکزي ونزوئال می .4ماده 

را از طریـق  ) ...طراحی، نمـودار، نقاشـی،   ( حاضر، کلیه مطالب نوشتاري و ترسیمی

ــایت وب ــان    ســـ ــه نشـــ ــوع بـــ ــن موضـــ ــتص ایـــ ــی مخـــ ی الکترونیکـــ

www.reconversionbcv.org.ve ها و نهادهـاي اداري دولتـی، و    در اختیار دستگاه

  . و سایر مؤسسات مالی خصوصی و دولتی قرار دهد ها بانک

 هیـأت تردید ناشی از تفسـیر و اجـراي ایـن مصـوبه توسـط       هرگونه .5ماده 

  . مدیره بانک مرکزي ونزوئال رفع ابهام و برطرف خواهد شد

مصوبه حاضر از تاریخ انتشار در روزنامه رسـمی جمهـوري بولیـواري     .6ده ما

  . یابد ونزوئال رسمیت می

  2007سال  آگوستبیست و هشتم  کاراکاس، مورخ

صحت مصوبه حاضـر   مدیره بانک مرکزي ونزوئال هیأتاینجانب در مقام دبیر 

  .نمایم را تأیید و مجوز اعالم و انتشار آن را صادر می

  ناوا خوزه فرر

  معاون اول رئیس رکن اداري بانک مرکزي ونزوئال
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روزنامـه رسـمی جمهـوري بولیـواري      756,38مصوبه حاضر در نسخه شماره 

  .انتشار یافت 2007 آگوستبیست و هشتم  مورخونزوئال 

شده به اداره ثبت اسناد و دفاتر اسناد  مقررات مربوط به اسناد ارائه ـ4ـ ب

  بهاي سهام لیست شده در بازار بورس و ناظر بر نحوه تعیین رسمی

  07 -09 -01مصوبه شماره 

قـانون   حکـم اجرایی بـه   نامه آیین 5اعمال اختیارات اعطاشده بنا به ماده  منظور به

از  26و بنـد   7 از مـاده  14تغییر واحد پول ملی جمهوري بولیواري ونـزوئال و بنـد   

مواد ذیـل را  مرکزي ونزوئال  مدیره بانک هیأت ،قانون بانک مرکزي ونزوئال 21ماده 

  : دارد تصویب و تصریح می

شـده تـا تـاریخ     کلیه اسناد قانونی و تجـاري امضاشـده یـا نگهـداري     .1ماده 

پـس از ایـن تـاریخ نیـز از اعتبـار قـانونی برخـوردار         2007سال ویکم دسامبر  سی

 تجدیـد جدیـد  بـر پایـه واحـد پـول      2008سـال  اول ژانویه  خواهند بود و از تاریخ

ضـرورتی  ارزیابی شده و به تبع آن نگهداري یا امضاي نسخه جدیدي از این اسـناد  

آن، دارندگان اسناد صادرشـده توسـط اداره اسـناد رسـمی و دفـاتر      عالوه بر . ندارد

ملزم به  2008سال اول ژانویه  از تاریخ توجه به تغییر واحد پول می نیز بااسناد رس

  . باشند تجدید اسناد یادشده نمی

ناظر بـر   07 -06 -02مصوبه شماره  3خصوص ماده  مفاد مندرج در .2اده م

سـال  موارد مربوط به درج مضاعف بهاي کاالها و خدمات کـه از تـاریخ اول اکتبـر    

موقـت  بنـد هفـتم مقـررات    . گـردد  به مرحله اجرا گذاشته شده، تنفیـذ مـی   2007

نـاظر بـر درج   ونـزوئال  جمهوري بولیـواري   به حکم قانون تغییر واحد پول نامه آیین

نونی یـا  مصوبه یادشده بـه اسـناد قـا     )3(مضاعف بهاي کاالها و خدمات طبق ماده 

ه اسـناد رسـمی و   و مشمول ثبت یا تأیید قانونی نـزد ادار  تجاري داراي آثار قانونی

  .یابد دفاتر اسناد رسمی، تسري نمی

بـه   نامه آیینت موقمفاد  7بند مندرج در مصوبه مطابقت با  منظور به .3ماده 
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مفـاد منـدرج   طبـق  و  جمهـوري بولیـواري ونـزوئال    حکم قانون تغییـر واحـد پـول   

شـده در بـازار    لیسـت ارزش سـهام   07 -06 -02مصوبه شماره  3درخصوص ماده 

این تغییر برابر . شود منعکس، ارائه یا نمایش داده می اساس بولیوار فورت بورس بر

الزام یادشـده صـرفاً   . گیرد کور صورت میمصوبه مذ 2مفاد مندرج درخصوص ماده 

غیـر از نظـام   ي سـهام بـراي اطـالع عمـوم از طـرق      انعکاس، ارائه یـا نمـایش بهـا   

  .گیرد می محاسباتی را دربر

اول  تـاریخ وقت معامالتی بازار بـورس از   شده و ارزش پایان  لیستبهاي سهام 

االتر برابر مقـررات،  ، بدون نقض اصل درج اعداد با کسر اعشاري ب2008 سال ژانویه

  .شود ها و توافقات موجود، حداقل با دو رقم اعشار درج می رویه

مصوبه حاضر از تاریخ انتشار در روزنامه رسـمی جمهـوري بولیـواري     .4ماده 

  . یابد ونزوئال رسمیت می

   2007 سال بیستم سپتامبر مورخکاراکاس، 

صحت مصوبه حاضـر   البانک مرکزي ونزوئمدیره  هیأتاینجانب در مقام دبیر 

  .نمایم را تأیید و مجوز اعالم و انتشار آن را صادر می

  بانک مرکزي ونزوئالخوزه فرر ناوا، معاون اول رئیس رکن اداري 

روزنامـه رسـمی جمهـوري بولیـواري      773,38مصوبه حاضر در نسخه شماره 

  .انتشار یافت  2007سال بیستم سپتامبر  مورخونزوئال 

  ر بر دستمزدها و سایر مزایاي اجتماعیمقررات ناظ ـ5ـ ب

  در پی تغییر واحد پول ملی 

  07 -11 -01مصوبه شماره 

قـانون  اجرایی بـه حکـم    نامه آیین 5اعمال اختیارات اعطاشده بنا به ماده  منظور به

 26مقررات منـدرج در بنـد   طبق و  جمهوري بولیواري ونزوئالتغییر واحد پول ملی 

اعـالم   مـدیره بانـک مرکـزي ونـزوئال     هیأترکزي ونزوئال، قانون بانک م 21از ماده 

 :دارد می

 اجرایی بـه حکـم قـانون    نامه آیین 1برابر مفاد مندرج در ماده  نظر به اینکه
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مصـوبه شـماره    1مفاد ماده طبق و  جمهوري بولیواري ونزوئالتغییر واحد پول ملی 

کلیه مبالغ  2007 سالبیست و یکم ژوئن  مورخبانک مرکزي ونزوئال  07 -06 -02

از طریق تقسـیم   2008 سال اول ژانویه تاریخبایست از  پول ملی می بر پایهمندرج 

 اسـاس واحـد پـول    اعشاري دو رقمی بـر  با کسر) 000,1(هزار  مبالغ مذکور بر یک

  .جدید درج شود

اجرایـی بـه حکـم قـانون      نامه آیین 3برابر مفاد مندرج در ماده  نظر به اینکه

، حقـوق و سـایر مزایـاي اجتمـاعی     جمهوري بولیواري ونزوئالپول ملی تغییر واحد 

  .بر پایه واحد پولی جدید درج شود 2008اول ژانویه سال  تاریخبایست از  می

 1ناپذیري و توسعه حقوق کار مندرج در بند  بنا به اصل خدشه نظر به اینکه

مزایـاي   و سـایر  قانون اساسی جمهوري بولیـواري ونـزوئال، دسـتمزدها     89از ماده 

مقـرري  مـورد تعـدیل قـرار نگیـرد و     توانـد    کارکنان نمیبراي کارگران و اجتماعی 

در قـانون اساسـی مشـمول     مصـرّح نیز برابر حمایت و تأمین اجتماعی بازنشستگی 

  .شود همین اصل می

مقررات ناظر بر دستمزدها و سایر مزایاي اجتماعی در پی تغییـر واحـد پـول    

  :نماید میتصریح تصویب و را به شرح ذیل  اري ونزوئالجمهوري بولیوملی 

مزایاي تأمین اجتماعی و  ،مقرري بازنشستگیحقوق و دستمزد پایه،  .1ماده 

بایسـت از   مـی  2007سال ویکم دسامبر  سی تاریخپیش از سایر مزایاي کارکنان تا 

بـه میـزان   و مصوبه حاضر  2مصرّح در ماده بنابه مفاد  2008سال اول ژانویه  تاریخ

مبالغ مزبـور   .مانده پس از اجراي مصوبه، مورد تعدیل واقع شود زارم باقیه عدد یک

تغییر واحـد پـول ملـی    اجرایی به حکم قانون  نامه آیین 1 اساس ماده بایست بر می

چنانچـه عـدد   تقسیم شـده و  ) 000,1(هزار  بر عدد یک جمهوري بولیواري ونزوئال

  .ن تعدیل انجام خواهد شدهزارم غیر از صفر باشد، ای یک

اعشاري صدم تعدیل مورد نظر با حذف عدد کسر هزارم و گردکردن  .2ماده 

بـراي یکبـار   در مـاده پیشـین صـرفاً    ) یک صدم پول(به رقم باالتر بر مبناي سنت 

  .انجام خواهد شد



  93                                                                                                  ولی و بانکیپژوهشکده پ

  

مصوبه حاضر از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی جمهـوري بولیـواري    .3ماده 

  . یابد می ونزوئال رسمیت

   2007سال بیستم نوامبر  مورخکاراکاس، 

  .مجوز اعالم و انتشار مصوبه حاضر صادر شد

  خوزه فرر ناوا

  رئیس رکن اداري بانک مرکزي ونزوئال

تغییر  هاي عمومی و همکاري آنها در زمینه حمایت مؤسسات و دستگاه ـ6ـ ب

  واحد پول ملی 

  07 -11 -02مصوبه شماره 

اجرایـی بـه حکـم     نامـه  آیین  5ختیارات اعطاشده بنا به ماده اعمال ا منظور به

 21از مـاده   26و طبـق بنـد    جمهوري بولیواري ونزوئالتغییر واحد پول ملی قانون 

 قانون بانک مرکزي ونزوئال، هیأت مدیره بانک مرکزي ونزوئال،

تغییـر واحـد پـول ملـی طرحـی دولتـی و دربردارنـده کلیـه          نظر به اینکه

هاي بخش عمومی و ملـی در   معه است و تالش مشترك کلیه دستگاههاي جا بخش

هـاي متعـارف اقتصـادي     هاي مختلف فعالیت بازرسی، نظارت و کنترل بخش  زمینه

از سوي قوه مجریه همگام بـا بانـک مرکـزي      عامل اصلی موفقیت تدابیر اتخاذشده

ــ    ــت از حق ــد و حمای ــولی جدی ــه واحــد پ ــاد ب ــا هــدف ایجــاد اعتم ــزوئال، ب وق ون

  .هاي ناشی از تغییر واحد پول ملی است برابر سوداگري کنندگان در مصرف

اجرایی بـه حکـم قـانون     نامه آیین  5بنا به مفاد مصرّح در ماده  نظر به اینکه

بایسـت در   ، نمایندگان مقامات مـی جمهوري بولیواري ونزوئالتغییر واحد پول ملی 

هنگام و  سازي و تضمین اجراي به نهزمی منظور بهراستاي اعمال اختیارات اعطاشده 

مقتضی عملیات تغییر واحد پول ضمن صیانت از منافع مردم، برابر هدف مذکور در 

دستور اجرایی قانونی یادشده، حمایت و همکاري الزم را اعمال نموده و تسـهیالت  

  .الزم را فراهم آورند

ند تغییر واحد بانک مرکزي ونزوئال، در مقام مؤسسه راهبر فرآی نظر به اینکه
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 هاي روشن براي کلیه نهادهـاي دولتـی و   پول، کامالً از ضرورت انتشار دستورالعمل

کننده در این فرآیند با هدف راهنمایی و آموزش مردم درخصوص  خصوصی شرکت

در تـاریخ   نخستین تجربه تغییر واحد پـول  عنوان بهکلیه امور مربوط به این فرآیند 

فـراهم  را رسانی بـه مـردم    ین رو، شرایط مطلوب اطالعاز ا. معاصر کشور آگاه است

  .آوردخواهد 

  :دارد تصریح میتصویب و از این رو، مواد ذیل را 

ها و مؤسسات مختلف، در راستاي اعمال اختیارات خـویش و   دستگاه .1ماده 

 بـه حکـم قـانون   اجرایی  نامه آییناز   7و  5مواد رعایت الزامات مندرج در  منظور به

بایسـت از اجـراي ایـن طـرح      ، مـی جمهوري بولیواري ونـزوئال  پول ملیاحد تغییر و

عمل آورند و تسـهیالت   حمایت نمایند و با بانک مرکزي ونزوئال همکاري الزم را به

شده در دستور اجرایـی قـانونی مزبـور را     دستیابی به هدف تعیین منظور بهضروري 

  .سازندفراهم 

هـا و مؤسسـات    مصـوبه حاضـر، دسـتگاه     1در ماده  مصرّحبرابر مفاد  .2ماده 

بایست اقدامات ذیـل را اتخـاذ    ، پیگیري و پایش می مختلف مسئول نظارت، کنترل

  :نمایند

تسهیل ساختارها و تـأمین نیـروي انسـانی الزم بـراي آمـوزش، انتقـال       ) الف

اصلی طرح تغییر واحد پـول   ابعاددهی درباره اطالعات مربوط به  و گزارشاطالعات 

به مردم در چارچوب وظایف نظارتی، کنترلـی، پیگیـري و پـایش یادشـده در     ملی 

  .همین ماده

و سایر نهادهـاي مربـوط    ها بازرسی مراکز تولیدي، تجاري، فروشگاهانجام ) ب

و سـایر مؤسسـات پـولی، بـورس و      ها بانکمانند خدمات  به مبادله کاالها و تأمین

برابـر   هرگونـه اقـدام بازدارنـده در   شناسـایی  ي بیمه با هدف ها شرکتها و  صرافی

، یا هر مقرراتی کـه از  جمهوري بولیواري ونزوئال پول ملیاجراي دستور تغییر واحد 

، گردیـده دسـتور اجرایـی مـذکور وضـع     اعمال  منظور بهسوي بانک مرکزي ونزوئال 

  .الزامات سایر قوانین و مقررات مسکوت گذاشته شده استلیکن بنا به 
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 منظـور  بـه شده از سـوي مؤسسـات و نهادهـا     والن منصوبکلیه مسئ .3ماده 

نظارت، کنترل و پایش و افراد مسئولِ تأیید رعایت الزامات ذاتی طرح تغییر واحـد  

بایست در راستاي ایفاي وظایف محولـه برابـر مقـررات مربـوط اقـدام       می ،پول ملی

مرکـزي ونـزوئال   شده از سوي بانـک    ارائهو    کرده و از مطالب و اسناد آموزشی تهیه

  .درخصوص تغییر واحد پول ملی بهره گیرند

گیـري از   بایست به طریق مقتضی و بـا بهـره   بانک مرکزي ونزوئال می .4ماده 

رسانی، اطالعات ضروري راجع به روند اجراي طرح تغییـر واحـد    هرگونه ابزار اطالع

درج در مـاده  ایفاي وظایف بازرسی، کنترل، پایش و نظارت من منظور بهپول ملی را 

 جمهوري بولیـواري ونـزوئال  تغییر واحد پول ملی  قانونحکم اجرایی به  نامه آیین  7

از  بایسـت  نگام اطالعات مزبور میه هدهی ب گزارش. گزارش نمایدبه ارکان حکومتی 

  .تضمین شود سوي بانک مرکزي ونزوئال

 ثر درهاي فنـی مـؤ   بایست همواره مساعدت بانک مرکزي ونزوئال می .5ماده 

 منظـور  بـه آموزش، بازرسی، نظارت و پایش امور مربوط به تغییر واحد پول ملـی را  

رسـانی اطالعـات در ایـن     روز حصول اطمینـان از آمـوزش صـحیح و مقتضـی و بـه     

خصوص اعمال نموده و در اختیار کارشناسان مؤسسـات و نهادهـاي یادشـده قـرار     

  .دهد

 هیـأت راي ایـن مصـوبه توسـط    تردید ناشی از تفسـیر و اجـ   هرگونه .6ماده 

  . مدیره بانک مرکزي ونزوئال رفع ابهام و برطرف خواهد شد

جمهـوري بولیـواري    مصوبه حاضر از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی .7ماده 

  . یابد ونزوئال رسمیت می

   2007سال کاراکاس، نوامبر 

  .مجوز اعالم و انتشار مصوبه حاضر صادر شد

  خوزه فرر ناوا

  بانک مرکزي ونزوئالن اداري رئیس رک



  هاي اساسی تغییر واحد پول ملی جنبه                                                                              96

 

  »ج«پیوست 

  اطالعات با تغییر واحد پول ملی فناوريها و  دستورالعمل تطبیق سامانه

  جمهوري بولیواري ونزوئال

 

  مقدمه

تغییر واحد پول ملی اقدامی است که از سوي بانـک مرکـزي ونـزوئال بـا همکـاري      

خ اول ژانویـه سـال   جاري پول ملی از تـاری حذف سه صفر از واحد با دولت مرکزي 

 گیري از پول ملی با تعیین معیار پولی نـوین اتخـاذ   در راستاي تسهیل بهره 2008

هـزار   بایست بـر عـدد یـک    میها  در کلیه زمینهاز این رو، مبالغ موجود . شده است

  . تقسیم شود) 1بردن ممیز اعشار تا سه واحد به سمت چپ(

درخصوص واحد پـولی جدیـد،    رسانی عمومی بخشی از فرآیند اطالع عنوان به

و تا زمانی که بانـک مرکـزي ونـزوئال غیـر از آن تصـویب       2007اول اکتبر  تاریخاز 

بـه هـر دو   بایـد   مـی حاوي بهاي کاالها و خـدمات  هاي  ها و اطالعیه برچسبنماید، 

بها، تبلیغات یـا   و نصب برچسب و فهرست (.Bs.F)و  (.Bs)هاي  واحد پولی با نشانه

 نظـر  صرفت و سایر ابزارها و سازوکارها با کارکرد مشابه موارد یادشده، ارائه اطالعا

و بولیوار  »Bolivar«از طریق ارائه اطالعات مزبور و حاوي بها از طریق درج بولیوار 

، نمـایش  »Bs.F.«و  ».Bs«هاي آنهـا بـه شـرح     یا نشانه »Bolivar Fuerte«فورت 

  .دداده یا عرضه شو

تأمین خدمات به مشـتریان   منظور بهات مورد استفاده اطالع فناوريها و  نظام

شود و کلیه عملیات بیان هر دو واحد پولی به بایست براي ارائه  و ارائه وجه نقد، می
  
 )10(اعشاري به سمت چپ به معناي تقسیم عدد موجود بـر عـدد ده    یک واحد انتقال ممیز -1

جـود بـر عـدد    است و سه واحد بردن ممیز اعشاري به سمت چپ تعبیر ریاضی تقسیم عدد مو

  .است) 000,1(هزار  یک
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بـا   بولیـوار فـورت  بر پایه واحـد پـولی     2008الکترونیکی از تاریخ اول ژانویه سال 

  .شود پردازش می »Bs.F« نشان

مقررات ناظر بر «شامل   اي مرکزي ونزوئال مصوبهاز این رو، هیأت مدیره بانک 

دسـتورالعمل تطبیـق   و سـند راجـع بـه     »واحد پولی جدید و نحوه گردکردن ارقام

را در  جمهوري بولیواري ونزوئالاطالعات با تغییر واحد پول ملی  فناوريها و  سامانه

  . بیست و یکم ژوئن به تصویب رساند تاریخ

نشستی کـه در ایـن بانـک در تـاریخ هشـتم       در مقامات بانک مرکزي ونزوئال

ژوئن برگزار گردید و نیز از طریق اینترنت نظرهـا و پیشـنهادها درخصـوص اسـناد     

به حکم قانون تغییر واحد پول ملی  نامه آیین، سایر ابعاد ضمناً. مزبور را اخذ کردند

ممکن ا حد نیز بررسی گردید تا روند اجراي این فرآیند ت جمهوري بولیواري ونزوئال

  . ساده و پویا باشد

برخـی  شـامل  هـاي اطالعـاتی    هاي موجـود در زمینـه تطبیـق سـامانه     گزینه

موضوعات ذیل را شامل ست که شده از سوي بانک مرکزي ونزوئال پیشنهادهاي ارائه

راهبردهاي تطبیق، الگوریتم تغییـر واحـد پـول ملـی و گردکـردن ارقـام،       : شود می

، ارتبـاط بـا سـایر    تـاریخی هـاي   هـا و مـدیریت داده   هذخیره اطالعات، تبـدیل داد 

  . ها ها، پردازش اطالعات و مدیریت پایگاه داده و صفحات گسترده داده  سامانه

هـاي   و سـایر زبـان  بـوده  مرجـع   عنـوان  بهالگوریتم و پیشنهادهاي مزبور تنها 

پیشـاپیش  هـا یـا سـایر ابزارهـا      پایگـاه داده   کننـده  هاي کنترل نویسی، برنامه برنامه

  . اند گردکردن ارقام بوده 1تابعمتضمن 

  
1- Function 
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  اطالعات با تغییر واحد پول ملی فناوريها و  دستورالعمل تطبیق سامانه

  جمهوري بولیواري ونزوئال 

دسـتورالعمل  بانک مرکزي ونزوئال در سند حاضـر و بـراي کلیـه شـهروندان،     

جمهـوري بولیـواري   اطالعات با تغییر واحـد پـول ملـی     فناوريها و  تطبیق سامانه

اطالعاتی دریافـت و    با هدف ارائه راهنماي عملیات مربوط به اصالح سامانه ،ونزوئال

دهی درخصوص برخی آثار احتمالی تبـدیل   جهت ،پرداخت مبالغ پولی به پول ملی

تسهیل  و به حکم قانون تغییر واحد پول ملی نامه آیینو گردکردن ارقام مندرج در 

  . ارائه کرده است ،امر تطبیقدر هاي الزم  فناوريسازي  آماده

. راهکارهاي محتمل استها و  بدیلاز این رو، سند حاضر مشتمل بر برخی از 

بهترین راهکار  لذا. پردازد هاي اطالعاتی متعددي به مدیریت مبالغ پولی می سامانه

 از ایـن رو، . نباشـد  قابـل اجـرا  اي دیگـر   براي سـامانه ممکن است براي یک سامانه 

راهکار متناسب با واقعیات و ضروریات موجود مشروط بر انطبـاق بـا حکـم قـانونی     

دسـتورالعمل مزبـور معیارهـاي تغییـر     . شـود  اتخـاذ مـی  صورت موردي   بهیادشده 

  .شود ها، یا تعیین نحوه انتقال، یا تنظیم راهکارها را شامل نمی سامانه

  :سند حاضر مشتمل بر موضوعات ذیل است

 بدیل واحد پولی و گردکردن ارقامآثار عملیات ت. 

 دهنستاو ، داده سازي نظر ذخیرهاز  انتخابهاي کلی قابل  گزینه. 

         عنـوان  بـه الگـوریتم تبـدیل واحـد پـولی و گردکـردن مبـالغ پـولی 

بـه حکـم قـانون تغییـر      نامه آیینانطباق با  منظور بهچارچوبی کلی 

تغییـر واحـد   توجه بـه   ، باجمهوري بولیواري ونزوئالواحد پول ملی 

 .ابزاري براي اعتباربخشیدن به نتایج مورد انتظار عنوان بهپولی 

     ارائه راهکارهایی براي تبدیل اطالعات راجع بـه واحـدهاي پـولی از

طریق پردازش مقتضی نتایج حاصله، مانند افزودن کسر اعشاري بـه  

 .بها و مبالغ پولی رقم
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 جـاد امکـان ورود ارقـام    ای منظور بهراهکارهایی براي ورود داده   ارائه

نگام ه هاي به ها از طریق کنترل گیري از سامانه پولی و تسهیل بهره

و تـاریخی  هـاي   ممانعت از بروز اخـتالل در مـدیریت داده   منظور به

 .2008اول ژانویه  تاریخشده از  عملیات انجام

  ارائه اطالعات مربوط بـه   منظور بهارائه راهکارهایی براي خروج داده

ي هـا  بررسـی و انجـام   2008اول ژانویـه   تـاریخ مانی پیش از دوره ز

 .تطبیقی الزم

 تبادل اطالعات بدون بروز اختالل، اشـتباه   منظور بهها  ارتباط سامانه

 .یا حذف اطالعات

  سازي براي تبـدیل مبـالغ پـولی از     زمینه منظور بهپردازش اطالعات

 .ها طریق کلیه مؤلفه

 تاریخی مربوط به گذشتهطالعات ارائه راهکارهایی براي پردازش ا. 

 ها و ابزارهاي مدیریتی  ها، پایگاه داده پردازش صفحات گسترده داده

بدیهی است در ایـن زمینـه   . بایست ملحوظ شود کاربر نهایی که می

 .مسئولیت تطبیق نهایی با خود کاربران است

 نـامه واژه

 الگوریتم تبدیل واحدهاي پولی و گردکردن ارقام 

مرجع مقایسـه   عنوان بهتبدیل واحدهاي پولی و گردکردن ارقام ت براي اي اس رویه

  .انتظار نتایج مورد

   

بایست متوقف گـردد   که می 2008شده پیش از تاریخ اول ژانویه سال  عملیات آغاز

  . و پس از تاریخ یادشده پردازش شود

 

  .ان و جایگزینی آن با سبد پولی جدیددر جریمسکوك آوري اسکناس و  جمع
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مسکوك اسکناس و طی آن که  2008دوره آغازشده پیش از تاریخ اول ژانویه سال 

. موجود و نیز سبد پولی جدید رواج قانونی دارد و هر دو از قوه ابرا برخـوردار اسـت  

  . نماید پایان این دوره را بانک مرکزي ونزوئال تعیین می

 

  .کاررفته در برنامه تبدیل واحد پول هاي به یا الگوریتم ها رویه

 آثار تبدیل واحد پول و گردکردن ارقام

تغییـر   به حکم قانون نامه آیینگردکردن ارقام مندرج در  قاعدهآثار ناشی از اعمال 

  :تبودن به شرح ذیل اس  و همگننمودن  معکوس، بودناثر مشتمل بر بی واحد پول

  اثر بودن بیـ 

در برخی مـوارد بـه بـروز     (.Bs.F)به بولیوار فورت  (.Bs)از بولیوار تغییر واحد پول 

  :انجامد ها در نتیجه گردکردن ارقام می برخی تفاوت

  التفاوت مابه  نمونه

Bs.F. 00/5 < > Bs.F. 00255/5  =1،000  Bs. 55/5،002  Bs. 55/2-  

Bs.F. 00/5 < > Bs.F. 00333/5  =1،000  Bs. 33/5،003  Bs. 33/3-  

Bs.F. 00/5 < > Bs.F. 00411/5  =1،000 Bs. 11/5،004  Bs. 11/4-  

Bs.F. 01/5 < > Bs.F. 00744/5  =1،000  Bs. 44/5،007  Bs. 56/2+  

Bs.F. 01/5 < > Bs.F. 00822/5  =1،000  Bs. 22/5،008  Bs. 78/1+  

Bs.F. 01/5 < > Bs.F. 00900/5  =1،000 Bs. 00/5،009  Bs. 00/1+ 

  .قرار دارد (.Bs)بولیوار ) - 5،+5(التفاوت ممکن در محدوده  باالترین مابه

  اثر معکوس نمودنـ 

و سـپس از بولیـوار    (.Bs.F)به بولیـوار فـورت    (.Bs)حاصل تبدیل مبالغ از بولیوار 

عکوس نمـودن  اثر منمونه ذیل . یکسان نخواهد بود (.Bs)به بولیوار  (.Bs.F)فورت 
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  :دهد  تبدیل واحدها را نشان می

  

  

  

  .است (.Bs)بولیوار + 17/3التفاوت  میزان مابه

 دوره انتقال بـا کسـر اعشـاري دو رقمـی درج و      درشده  مبلغ تبدیل

تعیین مبلغ اولیـه پـس   . شود حاصل تبدیل به این ترتیب ذخیره می

  .از تبدیل ناممکن است

 ود، تعیین میزان اولیه به بولیـوار  تبدیل شتاریخی هاي  چنانچه داده

بـا نشـان     2008واحد پولی پیش از تاریخ اول ژانویه سـال  (کنونی 

Bs. (در آینده ناممکن است .  

  بودن  اثر همگنـ 

  .شده برابر با تبدیل حاصل جمع مبالغ نخواهد بود حاصل جمع مبالغ تبدیل

  

  

  

  

  

  

  

Bs.F. 26/51،384 < > Bs.F. 25683/51،384  =1،000  Bs. 83/51،384،256  

Bs. 00/51،384،260  =1،000 * Bs.F. 26/51،384 

Bs.F. 00/20  =)شده جمع کل مبالغ تبدیل( 

Bs.F. 00/5 < > Bs.F. 003/5  =1،000  Bs. 5،003  

Bs.F. 00/5 < > Bs.F. 004/5  =1،000  Bs. 5،004  

Bs.F. 00/5 < > Bs.F. 004/5  =1،000  Bs. 5،004  

Bs.F. 00/5 < > Bs.F. 004/5  =1،000  Bs. 5،004  

Bs.F. 02/20 < > Bs.F. 20،015  =1،000  Bs. 20،015  

 )تبدیل حاصل جمع مبالغ(
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زان اولیه بـه بولیـوار کنـونی    تبدیل شود، تعیین میتاریخی هاي  چنانچه داده

در آینـده نـاممکن   ) .Bsبا نشان   2008واحد پولی پیش از تاریخ اول ژانویه سال (

  .است

 حاصـل  . حائز اهمیت اسـت  ها حسابرفع اختالف از  در زمانبودن   اثر همگن

پـس از رفـع اخـتالف    شده بـا تبـدیل کـل مبلـغ حسـاب       جمع مقادیر تبدیل

  .برابر نخواهد بود ، به احتمال زیادها حساب

  راهبردهاي تطبیق

هاي اطالعاتی با تغییر واحد پولی منوط بـه اعمـال واحـد     هاي تطبیق سامانه گزینه

بـودن دو    جریـان  توجه به دردر عین حال پولی جدید براي عملیات الکترونیکی و 

مبادلـه  که طی آن ) مسکوك قدیم و جدیداسکناس و ( یدوره انتقال درواحد پولی 

اول  تـاریخ معاوضه واحد پـولی از  نیز و  پذیرد صورت می به هر دو واحد پولی نقدي

  .شده از سوي بانک مرکزي ونزوئالست و طی دوره تعیین 2008ژانویه 

خـدمات بـراي مشـتریان، و     کننـده  هـاي اطالعـات تـأمین    فناوريها و  سامانه

پـولی تطبیـق   ارائـه هـر دو واحـد     منظور بهبایست  دریافت و پرداخت وجوه نقد می

فقـط بـر پایـه     2008اول ژانویـه   تاریخبایست از  کلیه عملیات الکترونیکی می. یابد

  . شود پردازش ) واحد پولی جدید(بولیوار فورت 

بایسـت بـه    مـی  هاي اطالعات بردهاي تطبیق سامانهاز این رو، در طراحی راه

ج تاریخ بـه  به ماهیت عملیات به در اهمیت تشخیص مواردي که حسب مورد یا بنا

  :موارد مزبور به شرح ذیل است. انجامد توجه داشت صورت پارامتر می

  مرجع کاالها و خدمات به هر دو واحد پولی بولیـوار  قیمت آغاز ارائه

(Bs.)  و بولیوار فورت(Bs.F.) هاي محاسباتی در سامانه . 

  جدیدمسکوك و   قانونی اسکناسآغاز جریان. 

  با نشـان  ) قدیم(ولیوار آوري واحد پولی ب جمعتاریخ(Bs.)   از سـوي

 .بانک مرکزي ونزوئال
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 موجودو مسکوك  خاتمه دوره جریان قانونی اسکناس. 

 از جریانمسکوك قدیم و   تاریخ خروج اسکناس. 

   خاتمه دوره ارائه بهاي مرجع کاالها و خدمات به هر دو واحد پـولی

  .قدیم و جدید

هاي محاسباتی بـه   طبیق سامانهت منظور بهپیشنهادشده جایگزین راهکارهاي 

  :شرح ذیل است

 )(.Bs.F)و بولیوار فورت  (.Bs)بولیوار ( مبالغ به هر دو واحد پولی) الف

و  (.Bs)انجام عملیات به هـر دو واحـد پـولی بولیـوار       هاي محاسباتی امکان سامانه

  . سازد را فراهم می (.Bs.F)بولیوار فورت 

  

و  (.Bs)سـازي داده بـه هـر دو واحـد پـولی بولیـوار        ، خروج و ذخیرهسامانه امکان ورود

  .سازد را فراهم می (.Bs.F)بولیوار فورت 
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 (Bs.F)  

و بولیوار فورت  (.Bs)سامانه امکان دریافت و ارائه داده به هر دو واحد پولی بولیوار 

(Bs.F.) ها صرفاً بـر پایـه بولیـوار فـورت      داده. سازد را فراهم می(Bs.F.)   پـردازش

  .شود می

تبدیل واحد پولی 
  الزم نیست

 )تعدد مبنا( 

 

 ».Bs«و بولیوار  ».Bs.F« ترنظام پولی بولیوار فو

 

واحد پولی بولیوار 
و  ».Bs.F« ترفو

 .Bs«بولیوار 
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هـا   هـا و برنامـه   بـر روي نمایشـگرها، گـزارش    (.Bs)تبدیل واحد پولی بولیوار 

هـاي داده   ده و پایگـاه نسـتا /هـاي داده  بایست از طریق رویه رایج تبـدیل مؤلفـه   می

  .صورت پذیرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

واحد پولی بولیوار 
و » .Bs.F«فورت 

».Bs«بولیوار 

 

واحد پولی بولیوار فورت 
»Bs.F. «و بولیوار»Bs.«  

کننده واحدهاي پولی بولیوار  تبدیل
  ».Bs«و بولیوار  ».Bs.F«فورت 

 

 

 

  

  ».Bs.F«ار فورت نظام پولی بولیو
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ده برحسـب همـان   نبر پایه یک واحد پولی اسـت و داده و سـتا  عملیات این سامانه 

  .بنابراین سامانه مزبور عملکرد دوگانه ندارد .شود می هئاراواحد پذیرفته و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 ».Bs.F«نظام پولی بولیوار فورت 

 

  واحد پولی بولیوار

 ».Bs.F«فورت 

 

  واحد پولی بولیوار

 ».Bs.F«فورت 
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ل واحـد پـولی و   حصـول اطمینـان از فرآینـد تبـدی     منظور بهبانک مرکزي ونزوئال، 

مرجـع مقایسـه    عنـوان  بهگردکردن ارقام، الگوریتمی را براي انجام عملیات مربوط، 

نویسی یا  هاي برنامه توجه به زبان این بانک، با. انتظار تعریف کرده است نتایج مورد

ها، یا سایر ابزارهاي مختص گردکردن ارقـام، کـاربرد الگـوریتم     داده  مدیریت پایگاه

  .مرجع را مشخص کرده است وانعن بهمذکور 

ساده فرآیندي است که بـه واسـطه آن ارقـام    تقریب یا روش  گردکردن ارقام

  :دنشو به شروط ذیل از کسر اعشاري حذف می ناچیز بنا

  باشد، کسر اعشاري  5کسر اعشاري کمتر از عدد بعدي در صورتی که رقم

  .ماند باقی میبدون تغییر قبلی 

  باشـد، کسـر    5یا مسـاوي عـدد    تر بزرگعشاري کسر ابعدي چنانچه رقم

بعـد از آن افـزایش    مثبـت واحد بـه عـدد    1 اعشاري قبلی به میزان یک

 .یابد می

  باشـد، کسـر    -5کسر اعشاري کمتر، یـا مسـاوي عـدد    بعدي چنانچه رقم

افـزایش  کمتـر از آن   منفـی اعشاري قبلی به میزان یک واحـد بـه عـدد    

 .یابد می

 ر الگوریتم به شرح ذیل استکاررفته د متغیرهاي به:  

  حدـ 

به تعداد اعشـار   (i)حد مورد نظر به تابعی رجوع دارد که در آن کسر اعشاري مبلغ 

(d) باید تعیین تکلیف شود.  

  LIMIT) 4589578/10،  4= ( 4589/10:   مثال عنوان به

  توان ـ 

  .درس می (e)به توان  (B)توان به تابعی توانی رجوع دارد که در آن پایه 
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  POWER) 2،3= ( 23=  2*2*2= 8:   مثال عنوان به

  قدر مطلقـ 

  .دارد نمیتابع ریاضی که عالمت عدد را منظور 

  |-5|=  5یا  |5|=  5:   مثال عنوان به

  مبلغـ 

  . منظور از مبلغ عددي گویا است که مبین یک مبلغ است و باید گرد شود

  کسر اعشاريـ 

  .باشد اعشاري حاصل از گردکردن ارقام می سرعدد طبیعی میزان دقت کمنظور از 

START 

READ amount 

READ decimals ***(2)*** 

DECLARE VARIABLE factor 

DO 

factor=LIMIT(ABSOLUTE_VALUE|amount|+(0.5*POWER (10,decimals*(-

1))),decimals) 

IF amount IS LESS THAN zero (0) DO 

factor = factor * (-1) 

END 

RETURN: factor 

END 

As an example, we can see: 
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Amount = 12354.4568 

Decimals = 2 

Factor = 0 

DO 

Factor  = truncate (|12354.4568| + 0,5*(10-2); 2) 

= truncate (|12354.4568| + 0.005; 2) 

= 12354.46 

IF amount < 0 THEN 

Factor = Factor * (-1) 

END IF 

RETURN Factor 

END PROCESS 

واحد پـولی بولیـوار بـه بولیـوار      الگوریتم تبدیلاجراي این فرآیند،  منظور به

  :بازتعریف شده که متغیرهاي آن به شرح ذیل است فورت

 مبلغ  

  .عدد گویا که تبدیل خواهد شد

 گردکردن ارقام  

نشان از حذف ارقام  Yحرف ( (’N’,‘Y‘). گردکردن ارقامدهنده قصد  نشانشاخص 

  ).دارد

 کسر اعشاري  

  .باشد می عدد طبیعی میزان دقت کسر اعشاري حاصل از گردکردن ارقاممنظور از 
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 عملیات  

شاخص تبدیل واحد پولی بولیوار در این خصوص ). *(یا ضرب )  / (خص تقسیم اش

  .باشد می) *(باشد و در سایر موارد  می ) / ( فورتبه بولیوار 

START 

READ amount 

READ decimals  ***(2)*** 

READ operating  ***(/)*** 

READ rounding  ***(S)*** 

INITIALIZE v_amount 

DO 

IF operating = ‘*’ THEN DO 

v_amount:=amount * 1000 

OTHERWISE DO 

v_amount:=amount / 1000 

END 

IF rounding off = ‘Y’ THEN 

RETURN FUNCTION ROUNDING OFF (v_amount,decimals); 

OTHERWISE DO 

RETURN v_amount; 

END IF 

END PROCESS 

  سازي اطالعات ذخیره

هاي مهم است که تعیین آن سـایر   سازي داخلی اطالعات یکی از رویه روش ذخیره
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  . سازد را بالفاصله متأثر می یحاآن کل طربه تبع هاي سامانه اطالعاتی و  مؤلفه

  :شود در ادامه برخی راهکارها به شرح ذیل ارائه می

  آن آغـاز گردیـده    بر پایهواحد پولی که عملیات  )نشانه(کد شاخص

راهکار حاضر تنها براي دوره انتقال . در کلیه جداول آماري ذکر شود

البتـه در ایـن خصـوص الزم    . مناسب استفوق در شده  داده توضیح

 منظـور  به )واحد پول اي تبدیل رایانههاي  برنامه( ها است کلیه برنامه

 .مورد بررسی مجدد قرار گیرندپولی واحد  اساستبدیل اطالعات بر

 مبالغ مندرج بر پایه بولیوار . کلیه مبالغ پولی در یک دفتر ثبت شود

 .در دفتري واحد ثبت شودبه صورت توأم کنونی و بولیوار جدید 

 نگهداري دفاتر مجزا بر پایه هر واحـد پـولی، هـر مبلـغ در      منظور به

 .دفتري جداگانه ثبت شود

 یـک پایگـاه   . هاست اي همانند از پایگاه داده مونهراهکار دیگر تهیه ن

، و دیگـري بـر   )بولیـوار (بایست بر پایه واحد پـولی کنـونی    داده می

 .تنظیم شود) بولیوار فورت(اساس واحد پولی جدید 

       بولیـوار  (ارقام مندرج در دفاتر ثبت بـر مبنـاي واحـد پـولی جدیـد

خروجــی  هــاي پــردازش، ورودي و مؤلفــه  کلیــه. درج شــود) فــورت

 (.Bs.F)بـا نشـان   فـورت  هایی که بر پایه واحد پولی بولیـوار   سامانه

 . تطبیق یابدکامل  طور بهبایست  تنظیم شده، می

شده در مصوبه    به استثناي مبالغ مشخص ـ   مبالغ پولی مندرج در پایگاه داده

ضوابط نـاظر بـر تغییـر واحـد     «مبین  07 -06 -02بانک مرکزي ونزوئال به شماره 

  . بایست با کسر اعشاري دو رقمی ذکر شود می ـ» پولی و گردکردن ارقام

  هاي تاریخی  تبدیل داده و نحوه برخورد با داده

تـاریخی  هـاي   در زمینه اطالعات مستلزم تبدیل دادهحاکم چنانچه ضوابط تجاري 

تقسـیم و حـداقل بـا    ) 000,1(هزار  بایست صرفاً یک بار بر عدد یک باشد، ارقام می

نمـودن   نحوي صحیح ثبت و از بروز اثـر معکـوس   رقم اعشار ذکر شود تا رقم به سه
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  .ممانعت شود) در قبل شده  داده  توضیح(

بایسـت پیشـاپیش و در صـورت     هاي تبدیل مزبـور مـی   گذشته از آن، فرآیند

بررسی و هاي احتمالی  مغایرتسازي شود تا مشکالت و  بار، شبیه امکان بیش از یک

  . شودح اصالموقع  به

هـاي   حفظ شـود، سـامانه  ) واحد پولی کنونی(چنانچه اطالعات بر پایه بولیوار 

. بایست قادر به خوانـدن اطالعـات بـه همـین صـورت باشـند       محاسبه سود نیز می

ها،  خواندن داده منظور بهمشکل احتمالی دراین خصوص، لزوم وجود ابزارهاي الزم 

به واحد پـولی بولیـوار فـورت بـا      (.Bs)ن و تبدیل مستمر واحد پولی بولیوار با نشا

هـاي   هاي تاریخی به واحد پولی بولیوار با داده مقایسه داده منظور به (.Bs.F)نشان 

  . مندرج بر پایه بولیوار فورت است

شده بر مبناي بولیوار کنونی با نشان  ذخیرهتاریخی هاي  نمایش داده منظور به

(Bs.) شده بولیوار  بر پایه رقم تبدیل  2008 سال زشده ا هاي عملیاتی ذخیره و داده

. ها را در دو صفحه نمایش مجزا ارائه کـرد  هاي یادشده داده توان صورت کنونی، می

گیري از دو صـفحه نمـایش اسـت کـه یـک صـفحه بـه         این تفکیک مبتنی بر بهره

بـر  هـا   و دیگري به نمـایش داده  (.Bs)ها بر پایه بولیوار کنونی با نشان  نمایش داده

اجـزاي  . یابد اختصاص می (.Bs.F)با نشان ) واحد پولی جدید(مبناي بولیوار فورت 

شده در دو صفحه یادشده یکسان و تنها مورد تفـاوت همـان واحـدهاي     داده  نمایش

 .پولی مندرج است

  ورودي داده

ارائه داده از طریق صفحه نمایش و نیز اخذ داده به طریـق   منظور بهبرخی راهکارها 

  :به شرح ذیل است مزبور

هـاي راجـع بـه     ارائـه داده  زماندر تعیین واحد پولی  منظور بهحروف مندرج 

بایست به همراه عنوان واحـد پـولی بـه شـرح      مرجع میقیمت تعهدات پرداخت یا 

در  مصـرّح مفـاد   طبـق بایسـت   هـا مـی   داده. درج شود »بولیوار فورت«و  »بولیوار«

واحد پولی جدید و نحوه گردکردن ارقام ارائه  مقررات بانک مرکزي ونزوئال راجع به
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شود تا مقـادیر متنـاظر    از این رو، ارقام با کسر اعشار دو رقمی ذکر می. و اخذ شود

  .سنت نیز درج و منعکس گردد

هـا بـر    یک صفحه مختص به نمایش داده ـ  ها در دو صفحه مجزا نمایش داده

ها بر مبناي بولیـوار فـورت    ش دادهو دیگري نمای (.Bs)پایه بولیوار کنونی با نشان 

هـاي   تطبیـق سـامانه   منظـور  بـه راهکـاري   ـ  (.Bs.F)بـا نشـان   ) احد پولی جدیدو(

شـده در دو صـفحه یادشـده     داده اجزاي نمایش. دریافت و پرداخت وجوه نقد است

سهولت تغییر واحـد  . یکسان و تنها مورد تفاوت همان واحدهاي پولی مندرج است

توجه به تغییر واحد پولی موجـود   اي اصلی این راهکار است که باپولی یکی از مزای

و خاتمه جریان قـانونی آن از سـوي بانـک    ) بولیوارمسکوك و   آوري اسکناس جمع(

نمایش، صفحه مربوط به واحد پـولی   هاي  مرکزي ونزوئال کافی است یکی از صفحه

از این . د حفظ شودحذف و صفحه مربوط به واحد پولی جدی (.Bs)بولیوار با نشان 

  .سازد تر را فراهم می گیري مناسب رو، راهکار حاضر امکان بهره

مبالغ بر پایه بولیوار کنونی و بولیوار  چنانچه یک صفحه واحد جهت نگهداري

، نمایـد  مورد استفاده قرار گیرد، انجام امور مربوط به نگهداري را تسهیل مـی فورت 

نویسـی مضـاعف    این امر مستلزم برنامـه ضمناً، . شود کاري ممانعت می زیرا از دوباره

برنامه نخست با هدف برقراري امکان ثبت مبالغ به هر دو واحد پولی مختص  .است

حـذف   منظـور  بـه و برنامه دوم به محض خاتمه دوره مزبـور  شده  تنظیمگذار دوره 

هـاي ورودي   هـاي نمـایش و برنامـه    اساس بولیوار کنونی در صفحه ارقام مندرج بر

 . شود داده اجرا می

  خروجی داده

یـک   برقراري امکان انتخاب هر منظور بهراهکارهاي موجود در زمینه ارائه اطالعات 

 درراهکارهاي جـایگزین  برخی . از واحدهاي پولی از سوي کاربر طراحی شده است

  :ها به شرح ذیل است گزارشتهیه و استخراج خصوص نحوه 

  .ي موجودها تهیه نسخه همانند از گزارش) 1

افزودن دو رقم اعشار به مبالغ مندرج بر پایـه واحـد پـولی، بـه اسـتثناي      ) 2
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مبـین   07 -06 -02شده در مصوبه بانک مرکزي ونزوئال بـه شـماره     مبالغ مشخص

  .»کننده تغییر واحد پولی و گردکردن ارقام ضوابط تنظیم«

  .اي جهت انجام تبدیل مبالغ در مورد فوق تعبیه صفحه) 3

و امکان اخذ گزارش بر پایـه واحـد پـولی     هاي نمایش جدید جاد صفحهای) 4

مدیریت اطالعات خروجی و دریافت گزارش به هر  منظور بهموردنظر و تغییر برنامه 

   .پارامترانتخاب دو واحد پولی از طریق 

تـا  اي تکمیـل گـردد    به نحوي که فرآیند چاپ داده به گونـه برنامه تغییر ) 5

نظـر   درج در گزارشی خاص را براساس واحد پولی مورد منظور بهشده  سوابق ارسال

  . تنظیم نماید

مقایســه مبــالغ بــا مبــالغ منــدرج در  منظــور بــهتنظــیم گزارشــی جــامع ) 6

  .هاي پیشین بر پایه واحد پولی یکسان گزارش

  ها ارتباط با سایر سامانه

لی، بولیوار کنـونی  بایست بر پایه هر دو واحد پو میمدتی  درها  بدیهی است، سامانه

اطالعـات  قادر بـه عمـل باشـند و نیـز بتواننـد      ) بولیوار فورت(و واحد پولی جدید 

هـاي مشـترك مخـتص     از این رو، بررسـی صـفحه  . شده را به اشتراك گذارند ارجاع

تفسیر اطالعـات راجـع    ممانعت از سوء منظور بههاي مختلف  رسانی در سامانه اطالع

  . شود به مبادله مبالغ توصیه می

بایسـت بـر پایـه واحـد      شده به طریق الکترونیکی مـی   کلیه مبالغ پولی مبادله

 .درج شود) بولیوار فورت(پولی جدید 

شده در مصوبه بانک مرکـزي ونـزوئال      به استثناي مبالغ مشخص ـ  مبالغ پولی

» ضوابط ناظر بر تغییر واحد پولی و گردکردن ارقام«مبین  07 -06 -02به شماره 

  .بایست با حداقل دو رقم اعشار درج شود می ـ

  پردازش اطالعات

هـا بـا شـرط درج     حفظ قالب مربوط به ذکر مبالغ پولی با دو رقم اعشار در برنامـه 
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مبـالغ  (مطابقـت دارد کـه البتـه    ) بولیـوار فـورت  (مبالغ بر پایه واحد پولی جدیـد  

مبـین   07 -06 -02در مصـوبه بانـک مرکـزي ونـزوئال بـه شـماره       ) شـده    مشخص

  .شود را شامل نمی »کننده تغییر واحد پولی و گردکردن ارقام ضوابط تنظیم«

هـاي متصـل بـه     هـا، بررسـی سـامانه    حصول اطمینان از تبدیل داده منظور به

ها و اوراق بهـادار انتشـاریافته پـیش از      افزاري خاص و مختص پردازش چک سخت

قبل از ژانویـه  ها  سامانهکه این شود  توصیه اکید می  2007ویکم دسامبر  سی تاریخ

  .آزموده شوند ت کارکردحاز بابت ص 2008سال 

هـا، تعـدیل و تنظـیم     ممانعت از بروز تغییرات جدید در برنامه منظور بهضمناً 

مثال مقادیر ارزش،  طور بههاي محاسباتی  ي مربوط به مقادیر ثابت سامانه پارامترها

که این پارامترها  گردد ها و تاریخ توصیه می ها، محدوده کدها، حروف، عناوین، قالب

  . و مقادیر ثابت قبل از شروع گردش پول جدید مورد بازبینی قرار گیرند

گیـري از   نماینـد و بهـره   هایی که از توابع اسـتفاده مـی   کنترل برنامه منظور به

ي کـه از درسـتی و   طـور  بـه هاي اقتصادي  هاي ذخیره با امکان استفاده از داده رویه

هایی  حل ملکرد مطلوب پارامترهاي فراخوان اطمینان حاصل شود، در خصوص راهع

شـود کـه    کننـد، پیشـنهاد مـی    عمل مـی  1ریزي مبتنی بر داده که در فضاي برنامه

بـه نحـوي    ؛تعاریف اعداد و ارقام مربوط به مبالغ مورد کنترل و بازبینی قرار گیرند

ط به کسرهاي اعشاري الزم اطمینـان  که از قابلیت آنها در خصوص انجام امور مربو

  .حاصل گردد

  استفاده کاربران سایر ابزارهاي مورد

اطالعات مدیریتی مهم یا راهبردي در برخی موارد توسـط کـاربر نهـایی از طریـق     

هـاي   ، پایگـاه داده و گـاهی اسـناد متنـی شـامل داده     2گسـترده  هاي صـفحه  برنامه

  . شود اقتصادي پردازش و ذخیره می

  :شود هاي مزبور پیشنهاد می پشتیبانی از برنامه منظور بهیل موارد ذ

  
1- Object-oriented 
2- Spreadsheet 
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  پایگاه دادهـ 

در ایـن  شده راجع به چک و سایر ابزارهـاي اعتبـاري    هاي ارائه همان توصیهرعایت 

تبـدیل واحـدهاي    منظـور  بـه راهکارهاي ذیل  با وجود این. موارد قابل توصیه است

  :شود می  پولی توصیه

  تأییـد نتـایج و    منظـور  بـه اي تبـدیل مبـالغ   هـ  رویهو آزمون بررسی

 .شده حصول اطمینان از صحت تبدیل انجام

 سازي رقم اولیه ذخیره. 

 ها بر اثر گردکردن ارقام داشتن امکان بروز برخی تفاوت ملحوظ. 

 در  )قـدیم (هاي گذشته به بولیوار  داشتن ضرورت حفظ داده ملحوظ

 .دآنها به بولیوار جدینیاز به تبدیل  صورت عدم

 دریافـت و  هاي انتقال جهت کسب اطمینان از محاسبات  تکرار دوره

 .پرداخت وجوه به هر دو واحد پولی در دوره انتقال

  صفحات گستردهـ 

در . کننـد  استفاده مـی صفحه گسترده افزاري  هاي نرم از برنامهها  بسیاري از سازمان

مـورد  مـوارد ذیـل    با توجه به طرح تغییر واحـد پـول ملـی    ها الزم است این برنامه

  :بررسی و نظر قرار گیرند

 نمـایش  نظـر   هاي مزبور گاهی ارقام را با کسر اعشـاري مـورد   برنامه

 آخـرین رقـم مـورد    عنـوان  بهرا ) بدون اعشار(آخر رقم دهد ولی  می

. نمایـد  استفاده در امر محاسبات در سامانه داخلی برنامه ذخیره می

بایست برابر ضـوابط   پولی می هاي حاوي مبالغ از این رو، مفاد سلول

  . ناظر بر تغییر واحد پول ملی تغییر یابد

 تأییـد نتـایج و حصـول     منظـور  بـه هاي تبدیل مبالغ  الزم است رویه

 .شده بررسی شود اطمینان از صحت تبدیل انجام

 شود  رقم اولیه ذخیره.  

کـردن ارقـام برخـی     ممکن است بر اثر گردتوجه به این امر ضروري است که 

  .ها در تبدیل واحد پولی بروز نماید اوتتف
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  »د«پیوست 

  ها اسناد سایر سازمان

  هاي حسابداران عمومی ونزوئال  بیانیه فدراسیون انجمنـ 1دـ 

  درخصوص فرآیند تغییر واحد پول ملی

تصـمیمات کمیتـه    1هاي حسابداران عمومی ونزوئال هیأت مدیره فدراسیون انجمن

به حکم قـانون   نامه آییناسیون درباره آثار اجراي این فدر 2دائمی اصول حسابداري

بر اطالعـات مـالی را بـه اطـالع تشـکل       جمهوري بولیواري ونزوئال تغییر واحد پول

  .رساند صنفی و مردم می

  :بیانیه حاضر به شرح و معناي ذیل استسند و کاررفته در  عبارات به) 1(

شـده از سـوي    اد تصـویب ونزوئال بنا به مفـ  تغییر واحد پول :تغییر واحد پول

شده به شخص رئـیس جمهـوري بولیـواري     دولت مرکزي، در اعمال اختیارات اعطا

جمهـوري   تغییـر واحـد پـول    به حکم قانون نامه آییناین فرآیند طبق . ستونزوئال

  . شود نامیده می  ارزشبیان ، تغییر واحد بولیواري ونزوئال

به جـایگزینی ارزش گذشـته    ارزشبیان تغییر واحد  :تغییر واحد بیان ارزش

شـده حسـابداري در ونـزوئال اطـالق      شده آن بنا به اصـول پذیرفتـه   روز با معادل به

  .شود می

ویکـم   سـی  تـاریخ واحد پـولی قـانونی تـا    : )موجود واحد پول( بولیوار کنونی

  .(.Bs)به نشانه   2007دسامبر 

 اول ژانویه تاریخز واحد پولی قانونی ونزوئال ا): جدید واحد پول( بولیوار فورت

  .(.Bs.F)به نشانه   2008

کاررفته که از زمان جریان قانونی آنهـا   به لپو هايواحد :اسمی بولیوارارزش 
  

1- Federation of Public Accountants Associations of Venezuela 

2- Permanent Committee of Accounting Principles 
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منظـور از واحـدهاي یادشـده همـان     . عملیات بر پایه آن واحدها ثبت شـده اسـت  

  . است (.Bs.F)و  (.Bs)هاي  بولیوار و بولیوار فورت به ترتیب به نشانه

برخوردار از قـدرت خریـد یکسـان کـه از      واحدهاي پول :ت بولیوارثابارزش 

یادشده  پولمنظور از واحدهاي . تاریخی معین عملیات بر پایه آنها ثبت شده است

  . است (.Bs.F)و  (.Bs)هاي  همان بولیوار و بولیوار فورت به ترتیب به نشانه

و مفـاهیم   هـا  بیانیه حاضر با هـدف تفسـیر و تشـریح آثـار برخـی مؤلفـه      ) 2

صادرشـده   جمهوري بولیواري ونزوئالبه حکم قانون تغییر واحد پول ملی  نامه آیین

و گردکـردن ارقـام    واحـد پـول  از سوي شخص رئیس جمهور و مقـررات نـاظر بـر    

از سوي بانک مرکزي ونزوئال بـر اطالعـات مـالی و عملکـرد حسـابداران       شدهصادر

  . ده استتنظیم شو مجوز رسمی داراي مدرك کارشناسی 

یادشـده  به حکـم قـانون    نامه آیینناشی از اجراي  فرآیند تغییر واحد پول) 3

هـاي مـالی    صـورت   عمومـاً . شـود  کنونی را شـامل مـی   حذف سه رقم از واحد پول

و سایر نهادهاي دولتی و خصوصی به هزار بولیوار و میلیون بولیوار اظهـار   ها شرکت

  . اري بهتر از اطالعات مالی انجامیده استبرد این رویه به درك و بهره. شده است

، اثـر  1»دفتـرداري مضـاعف  «باتوجه به مبناي رویه موجود یعنـی مـوازین   ) 4

هاي مالی و  به حکم قانون مزبور، جمع کل صورت نامه آیینگردکردن ارقام موضوع 

قاعـده  آثـار  . سـازد  متـأثر نمـی  داري  نحـو معنـی   بـه حاصل جمع اقالم متفـاوت را  

هاي حسابداري اعمـال ایـن    بایست در نتایج دوره رقام، به هر میزان، میگردکردن ا

  .رویه منظور شود

شـده از سـوي دولـت مرکـزي اصـول       تصـویب  فرآینـد تغییـر واحـد پـول    ) 5

اصـول   طبـق بایسـت   هاي مالی مـی  از این رو، صورت. دهد حسابداري را تغییر نمی

  . حسابداري تنظیم شودمتعارف 

هاي مالی متنـاظر   در مصوبه بانک مرکزي ونزوئال، صورت مصرّحبنابه مفاد ) 6
  
 گیـري در دفـاتر حسـابداري    دفترداري به ثبت معامالت برحسب پول یا سایر واحدهاي اندازه -1

روشی حسابداري است که بر پایه آن هر قلـم دوبـار   ) دوبل(دفترداري مضاعف . شود اطالق می

  .بار دیگر در طرف بستانکاربار در طرف بدهکار و   شود، یک ثبت می
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بایست بر پایـه   می 2009ویکم دسامبر سال  سی تاریخبا دوره حسابداري منتهی به 

گفته یعنـی بـه هـزار      درج ارقام به روش پیش. اظهار شودجاري ارزش ثابت بولیوار 

  . لیون بولیوار همچنان برقرار استیبولیوار و م

. گیري آنها درج شود اندازهمشترك بایست بر مبناي واحد  میاي  مقایسهارقام 

 بـر  2007ویکم دسامبر  هاي مالی منتشرشده تا تاریخ سی صورتبراي تبدیل ارقام 

تقسیم شده ) 000,1(هزار  بر عدد یکباید ارقام  میاساس ارزش ثابت بولیوار فورت 

  .و اظهار شود

بـه   2007یکـم دسـامبر   و سی اریختحسابداري آنها در   مؤسساتی که دوره) 7

 منظـور  بـه بایست ارقام را به واحد پـول بولیـوار فـورت تبـدیل و      رسد می پایان می

در دوره حسـابداري جدیـد، سـوابق     ي افتتاحیـه ها حسابگیري از مانده اولیه  بهره

  .تقسیم نمایند) 000,1(هزار  معین و واقعی را بر عدد یک

گفته  ري آنها در تاریخی غیر از تاریخ پیشکلیه مؤسساتی که دوره حسابدا) 8

ي هـا  حسـاب مانده   2007سی و یکم دسامبر  تاریخبایست از  رسد، می به اتمام می

بولیوار فورت تبـدیل   خویش را به واحد پولو سوابق حسابداري معین  اسمی و واقعی

بولیـوار  بـر پایـه    2008اول ژانویـه سـال    تاریخبایست از  عملیات حسابداري می. نمایند

تجمیع ، و با ارقام حاصل از اعمال رویه یاد شده در این بند انجام (.Bs.F)فورت با نشان 

  .دنشو

 2008سـال  اول ژانویـه   تاریخاز هاي مالی که دوره حسابداري آنها  صورت) 9

بایسـت بـر    میاي،  ي مالی میان دورهها صورتحساببه عالوه یابد،  خاتمه میبه بعد 

ولیوار فورت، بدون درج کسر اعشـاري بـه سـنت تهیـه و تنظـیم      پایه ارزش ثابت ب

  .دنگیري درج شو واحد اندازهیک بایست بر مبناي  میاي  مقایسهارقام   ضمناً. دنشو

هاي گذشته، سـوابق حسـابداري معـین و ارقـام      توانند داده مؤسسات می) 10

مربـوط درج   اي خویش را به کسر اعشـاري  اي و هزینه ي بودجه ها مربوط به کنترل

بایست بدون کسر اعشاري یا بـا حـداکثر دو    میمنتشره نمایند، با وجود این، ارقام 

  .رقم اعشار ذکر شود
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هاي مالی، بدون توجه بـه تـاریخ خاتمـه دوره حسـابداري      تلفیق صورت) 11

گیري یکسان و با اعمال موازین  بایست بر مبناي واحد اندازه مؤسسات میبه مربوط 

  . حاضر صورت پذیرد مندرج در سند

 منظـور  بـه و سایر مؤسسات دولتی و خصوصـی   ها شرکتهایی که  هزینه) 12

ها بر اثر تغییر واحد  هاي حسابداري، اداري، محاسباتی یا سایر سامانه تعدیل سامانه

دوره حسـابداري جـاري     حسـاب هزینـه  در بایست  گردند، می  پول ملی متحمل می

  . آنها منظور شود

و  ها شرکتبر اطالعات مالی  تأثیرگذار فرآیند تغییر واحد پولبعاد کلیه ا) 13

هـاي   بایست برابر اصل ضرورت و اهمیت نسبی در توضیحات صـورت  می مؤسسات

  .مالی منعکس شود

هـاي حسـابداران    بیانیه حاضر از سوي اعضاي هیأت مدیره فدراسیون انجمن

  :عمومی ونزوئال به شرح ذیل صادر گردید

  1ل رودریگز راموسآقاي رافائ

  رئیس هیأت مدیره

  2آقاي رافائل دوگار ریوا

  دبیر مطالعات و تحقیقات

رِرا کدگار هرآقاي ا3روک  

  دبیرکل

  2007 جواليوششم  بیست مورخکاراکاس، 

  
1- RAFAEL RODRÍGUEZ RAMOS 

2- RAFAEL DUGARTE RIVAS 

3- EDGAR HERRERA CROQUER 



  


