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ندارد

معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

موضوع: درخواست تخصیص و تأمین ارز دستگاه و ماشین آالت صنایع داروسازی

با سالم و احترام؛

ضمن پیوست نامه شماره ۹۷/۸۵۰ مورخ ۹۷/۰۶/۱۸ رئیس محترم سندیکای صنایع داروهای انسانی مشتمل بر مشخصات 
۴۷ فقره ثبت سفارش مربوط به خرید دستگاه و ماشین آالت صنایع داروسازی کشور، به استحضار می رساند با عنایت به 
اهمیت موضوع نوسازی، ارتقا و توسعه خطوط تولید فعلی و جدید داروهای مورد نیاز کشور شرکت های داروسازی مذکور 
نسبت به گشایش اعتبار اسنادی مدت دار/ دیداری و یا حواله ارزی ماشین آالت ثبت سفارش های لیست پیوست اقدام و 
بخشی از ارزش کل اعتبارات را پرداخت ولی مانده بدهی آنها به دلیل عدم تخصیص ارز با نرخ رسمی دولتی مسکوت مانده 
است. به همین منظور خواهشمند است دستور فرمائید با استناد به تبصره ۱ بند ۵ اصالحیه مصوبه هیئت محترم وزیران به 
شماره ۷۰۲۲۰ ت/ ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۰۵/۲۹/ ۱۳۹۷ و تائید و تاکید این نکته که کلیه محصوالت دارویی نهایی تولید شده 
توسط شرکت های داروسازی بر مبناء نرخ ارز رسمی تخصیصی دولتی توسط کمیسیون قانونی این سازمان قیمت گذاری و 
توزیع می گردند دستگاه ها و ماشین آالت لیست پیوست از پرداخت مابه التفاوت ناشی از تغییر نرخ زمان تأمین و حواله 
معاف و همچنین مانده بدهی ارزی اعتبارات گشایش شده مربوطه از محل منابع ارزی بانکی تخصیص و تأمین ارز شده تا 
در اسرع وقت نسب به ترخیص دستگاه ها و ماشین آالت مذکور اقدام عاجل به عمل آید. الزم به ذکر است در صورت عدم 
تعیین تکلیف و رفع مسئله فوق الذکر امکان تأمین ریالی ناشی از پرداخت مابه التفاوت ریالی و مابقی مانده بدهی ارزی 
عمال" میسر نبوده و ترخیص دستگاه های مربوطه میسر نمی باشد که این امر تبعات نامطلوب زیادی برای صنعت 

داروسازی و نظام سالمت کشور خواهد داشت.
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