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ندارد

معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

موضوع: تخصیص و تأمین ارز ثبت سفارش های دستگاه و ماشین آالت صنایع داروسازی لیست پیوست 

با سالم و احترام؛

     پیرو نامه شماره ۶۵۵/۶۸۵۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ و با عنایت به جلسه حضوری مسئولین ذیربط سندیکای 
تولیدکنندگان داروهای انسانی با جناب آقای دکتر همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی ج.ا.ا و ضمن پیوست 
نامه شماره ۹۷/۱۰۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ رئیس محترم سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی به استحضار 
می رساند تغییر سیاست ارزی هیئت محترم دولت و بانک مرکزی ج.ا.ا و متعاقب آن بخشنامه های متعدد در 
سالجاری تأثیرات منفی بر روند عادی تولید و تأمین دارو در داخل کشور داشته است که یکی از خروجی های 

منفی تصمیم گیری های مذکور از باب تأمین و تجهیز دستگاه و ماشین آالت صنایع داروسازی بوده است.    
علی ایحال خواهشمند است دستورفرمائید با عنایت به اهمیت موضوع و در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی 
کشور نسبت به تخصیص و تأمین ارز  برای ۴۹ فقره ثبت سفارش لیست پیوست به معادل دالری حدود ۲۱ 
میلیون دالر که  درصدی یا کل مبلغ پرونده های اعتباری آن ها قبال" به نرخ های قبلی در بانک های عامل به 
صورت اعتباری مدت دار و یا دیداری افتتاح گردیده و آن ها در گمرکات کشور جمهوری اسالمی ایران و یا 
گمرکات کشور مبدا آماده حمل می باشد با نرخ ۴۲۰۰۰ ریالی بانکی به ازاء هر دالر ( رسمی دولتی ) از محل 
سهمیه ارزی این سازمان تخصیص و تأمین ارز گردیده و یا مشمول مابه التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز نشوند. 

قبال" از مساعدت جنابعالی وسایر همکاران محترم آن بانک قدردانی به عمل می آید.

   

رونوشت :
جناب آقای دکتر عبده زاده (مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل) 

جناب آقای موجبی (متصدی محترم امور دفتری) 
جناب آقای فالح (متصدی محترم امور دفتری) 

سرکار خانم اروجی (متصدی امور دفتری) 
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران 
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