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 بانک صادرات ایران در پایان خرداد ٩٨ 
از نقطه سر به سر عبور کرد

بانک صادرات ایران در سه ماهه اول سال ٩٨ با کسب 
س��ود خالص ١٤٢ میلیارد ریالی از نقطه س��ر به سر 
عبور کرد که این مطلب نشان از بهبود شرایط فعلی و 
بازگشت به ریل سودآوری دارد.به گزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایران، گزارش های حسابرسی نشده سه 
ماهه ابتدای سال ٩٨ که در سامانه کدال منتشر شده، 
نش��ان می دهد که س��ود خالص بانک در این مدت به  
١٤٢ میلیارد ریال رسیده است. این رقم  در مقایسه با  
زیان ٩ هزار و ٤٧٨ میلیارد ریالی سه ماه مشابه سال 
٩٧ ، افزای��ش قابل توجه��ی ثبت کرده و امیدها برای 
تثبیت این روند و سودآوری کامل بانک صادرات ایران 
طی س��ال ٩٨ به مراتب بیشتر ش��ده است.بر اساس 
گزارش س��ود و زیان س��ه ماهه مورد اشاره، زیان ٥٤ 
ریالی انباشته هر سهم در سه ماه اول سال ٩٧ به یک 
ریال س��ود در سه ماه اخیر تبدیل شده که تداوم این 
روند، امیدهای تازه ای از تحقق گام س��وم بانک برای 

ورود قطعی به منطقه سودآوری را زنده کرده است.
س��ه ماه نخست سال ٩٨ سهم بانک صادرات ایران از 
درآمدهای مش��اع نس��بت به مدت مشابه سال قبل با 
٩٩٩ درصد افزایش روبرو شده است. جمع درآمدهای 
مش��اع در این م��دت ١٠ درصد و جم��ع درآمدهای 
غیرمش��اع ٧٥ درصد نسبت به سه ماهه اول سال ٩٧ 
افزایش ثبت کرده است. مجموع درآمدهای بانک نیز 
در مدت یاد ش��ده ب��ا ١١٩ درصد افزایش از ٢٠ هزار 

میلیارد ریال فراتر رفته است.

 با رای سهامداران، مجمع بانک پارسیان
 به تنفس خورد

با نظر بانک مرکزی جمهوری اس��امی ایران و با رای 
س��هامداران، برگ��زاری مجمع عمومی عادی س��االنه 
بانک پارس��یان برای بررس��ی و تصویب صورت های 
مالی منتهی به پایان اس��فند ٩٧، با یک هفته تنفس 
به دوش��نبه ٧ م��رداد ماه موکول ش��د.در این مجمع 
که به ریاست مهندس خس��روانی، عضو هیات مدیره 
بانک و حضور نمایندگان سهامداران عمده در جایگاه 
هیات رییسه برگزار ش��د، مقرر شد تا مجمع عمومی 
س��االنه این بانک حس��ب ماده ١٠٤ قانون تجارت با 
ی��ک هفت��ه تنف��س، روز دوش��نبه ٧ مردادماه راس 
س��اعت ١٥ در محل پژوهش��گاه نیرو برگزار شود.نیاز 
به زمان بیشتر برای بررسی و تایید صورت های مالی 
حسابرسی ش��ده بانک پارسیان از س��وی مقام ناظر، 
دلی��ل این تنفس اعام ش��ده اس��ت.مدیرعامل بانک 
پارس��یان در این جلسه طی س��خنانی ضمن تقدیر از 
همراهی و حمایت سهامداران، گفت : علیرغم تحریم 
ناعادالنه و غیرقانونی بانک در اواسط سال گذشته، به 
پشتوانه حمایت و همراهی شما سهامداران گرانقدر و 
همچنین همت و ع��زم بلند کارکنان و مدیران بانک، 
هم اکنون بانک پارس��یان در جایگاه��ی مطلوب و با 

شرایط عمومی مناسب قرار دارد.

 ثبت وقایع مدیریت شهری
 از اولویت های فرهنگی بانک شهر

مدیر مرک��ز ارتباطات و روابط عمومی بانک ش��هر با 
تاکید بر اهمیت توجه به حوزه مس��ئولیت اجتماعی، 
حمایت از برگزاری هفتمین جش��نواره فیلم شهر را از 
جمله اقدامات انجام ش��ده در ای��ن زمینه عنوان کرد 
و گف��ت: ثبت وقایع مدیریت ش��هری از اولویت های 
فرهنگی بانک ش��هر است.به گزارش مرکز ارتباطات و 
روابط عمومی بانک ش��هر، حمیدرضا عظیمی با بیان 
ای��ن مطلب اظهار ک��رد: این بان��ک در ادامه فعالیت 
ه��ای فرهنگی خود و با توجه به وظایفی که در زمینه 
مسئولیت اجتماعی برای آن تعریف شده است،حمایت 
از هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر را بر عهده 
گرفت .وی با اش��اره به اهمیت صنعت س��ینما خاطر 
نشان کرد: در دنیای امروز، صنعت فیلم و سینما یکی 
از مهمترین ابزارها در انتقال پیام به مخاطبان است و 
به همین دلیل کانال ارتباطی بسیار مهمی در فرایند 
پیام رسانی محسوب می شود.عظیمی در ادامه، توجه 
به موضوعات شهری و ارتقای سبک زندگی شهروندان 
را از مهمترین اولویت های بانک شهر دانست و افزود: 
ب��ه همین منظور، ای��ن بانک در ادام��ه فعالیت های 
فرهنگی و اجتماعی خود، ثبت وقایع ش��هری ش��کل 
گرفت��ه در قال��ب فیلم ه��ا و تاریخ نویس��ی مدیریت 
شهری از طریق این صنعت را در دستور کار خود قرار 
داد و حمایت از یکی از مهمترین جش��نواره های بین 

المللی فیلم را بر عهده گرفت.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن به استان 
آذربایجان شرقي سفر مي کند

حس��ین مهري رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک 
صنعت و معدن فردا سه شنبه به اتفاق هیأت همراه به 
استان آذربایجان شرقي سفر مي کند.به گزارش پایگاه 
اطاع رس��اني بان��ک صنعت و مع��دن، رییس هیأت 
مدیره این بانک در این س��فر با صنعتگران و مسؤالن 
اس��تاني مرتبط با حوزه تولید به بحث و تبادل نظر در 
خصوص مسایل و چالش هاي موجود در بخش تولید 
پرداخت��ه و راهکارهاي اجرای��ي ممکن براي رفع این 

مشکات را بررسي مي کند.

اخبار

تردد ٩ میلیون راکب موتورسیکلت فاقد بیمه نامه
رئیس کل بیمه مرکزی از تردد ٩ میلیون راکب موتورسیکلت فاقد بیمه نامه 

در کشور خبر داد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی، غامرضا س��لیمانی که در نشس��ت 
مجمع عمومی صندوق تامین خس��ارت های بدنی س��خن می گفت، با اعام این 
مطل��ب اف��زود: ما صندوق را ب��ه عنوان یک مجموعه قوی م��ی بینیم که نه تنها 

پش��تیبان افراد زیان دیده، بلکه پشتیبان شرکت های بیمه است و در زمان مقتضی 
می تواند به شرکت های بیمه کمک کند. وی افزود: با تشریح و تبیین وظایف و مسئولیت 
های صندوق و گزارش عملکرد آن، از میزان فشارهای اقتصادی نهادهای دیگر بر صندوق 
کاسته خواهد شد. وی از تردد ٩ میلیون راکب موتورسیکلت فاقد بیمه نامه در کشور خبر 
داد و گفت: در نشست های متعددی که با نیروی انتظامی، پلیس راهور و نهادهای ذیربط 
برگزار شد راهکارهای مختلفی را برای تشویق موتورسیکلت سواران برای تسهیل در تهیه 

بیمه نامه بررسی کرده ایم که به زودی شاهد نتایج عملی آن خواهیم بود.  تسنیم

پرداخت پاداش بازنشستگان از فروش اموال مازاد دولت
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از پرداخت پاداش بازنشستگان از محل 

فروش اموال و دارایی های مازاد دستگاه های دولتی خبر داد.
محمدباقر نوبخت - معاون رییس جمهور - در بخش��نامه ای اعام کرد که 
به منظور پرداخت به موقع پاداش پایان خدمت بازنشس��تگان ش��ریف و خدوم 
دستگاه های اجرایی و با استناد به بند )ب( تبصره )١٢( ماده واحده قانون بودجه 

سال ١۳٩٨ و آیین نامه اجرایی آن، مقتضی است تمهیدات الزم برای فروش اموال 
و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار دستگاه، مطابق قوانین و مقررات مربوطه انجام 

و پرداخت پاداش مذکور از این محل مورد اقدام قرار گیرد. 
طبق اعام س��ازمان برنامه و بودجه، محمدباقر نوبخت این بخشنامه را به همه 
دس��تگاه های اجرایی قوای مجریه، مقننه و قضائیه، نیروهای مس��لح، وزارتخانه ها، 
س��ازمان ها و ش��رکت ها و مؤسس��ات دولتی نهادهای انقاب اس��امی اباغ کرده 

اس��ت.    ایس�نا

7.2 میلیون نفر برای دریافت سود سهام عدالت مراجعه نکردند
رئیس کل س��ازمان خصوصی سازی گفت: تاکنون ٥ میلیون مشمول زنده و 

ورثه ٢.٤ میلیون متوفی برای دریافت سود سهام عدالت مراجعه نکردند.
 میرعلی اشرف عبداهلل پوری حس��ینی در مورد اعام شماره شبای حساب 
بانکی مش��موالن س��هام عدالت گفت: از آغاز طرح تا پایان س��ال ٩٤ که طرح 
١٠ س��اله س��هام عدالت تمام ش��د، در مجموع ٤٩ میلیون                                                                                                            و ٢٢6 هزار و ١٩۳ 

نفر مش��مول دریافت سهام عدالت ش��ده اند و پس از آن ورودی جدیدی برای این 
سامانه نداشته ایم. 

وی افزود: از ٤٩ میلیون                                                                                                            نفر مشمول سهام عدالت ٢.٢ میلیون                                                                                                            نفر تا آن تاریخ متوفا 
ش��ده بودند و ٤٧ میلیون                                                                                                            نفر مش��مول سهام عدالت در قید حیات بودند و ظرف حدود 
س��ه سال گذشته که طرح واریز سود سهام عدالت اجرا شد، حدود ۳٠٠ هزار نفر جدید 
از مش��موالن نیز فوت کردند که تاکنون ٢.٥ میلیون                                                                                                            مش��مول سهام عدالت در مجموع 

فوت شده اند.   فارس

شاهکار دیگری از مسئوالن دولتی رقم خواهد خورد؛ 

واردات گندم در سال خودکفایی!
در ش��رایطی که پیش بینی  س����بز ش��ده امس��ال ب��ا تولید ١٤ راه 
میلیون تن گندم به خود کفایی برس��یم؛ سیاست 
های غلط دولت تدبیر کار را به جایی رس��انده که 
اخب��ار کاهش خری��د تضمینی گن��دم و احتمال 

ازسرگیری واردات به گوش می رسد. 
از عجایب روزگار است که از طرفی میزان تولید 
گندم در سال جاری حدود ١٤ میلیون تن پیش بینی 
و اعام ش��د که در س��ال جاری نیز برای چهارمین 
مرتبه به خودکفایی در تولید گندم دس��ت یافته ایم 
و همچنین برآورد ش��ده که حدود ١١.٥ میلیون تن 
خرید تضمینی گندم صورت گیرد،  اما از طرف دیگر 

خبر از احتمال واردات گندم به گوش می رسد.
از معج��زات خودکفای��ی در تولی��د گندم در 
س��ال جاری همین ب��س که با توجه به ش��رایط 
جوی کش��ور و افزایش ب��ارش ها، می��زان تولید 
گندم در سال جاری افزایش یافته است اما میزان 
خرید تضمینی گن��دم با وجود این افزایش تولید، 
کاهش یافته است. گندم خریداری شده به صورت  
تضمینی توس��ط دول��ت برای مص��رف آرد مورد 
نی��از خبازی ه��ا برای پخت ن��ان و  تامین ذخایر 
استراتژیک کشور  کاربرد دارد اما این مهم در سال 

جاری طبق برنامه ها پیش نرفته است.
بنابراین گزارش، برای پاس��خ ب��ه چرایی این 
معج��زه و پیش نرفتن برنامه دولت یا بهتر بگوییم 
شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، مطالعه دو 
گفت وگوی مطبوعاتی معاون وزیر جهادکشاورزی 
و معاون ش��رکت بازرگانی دولتی ای��ران در ادامه 

مطلب پیشنهاد می شود.
خرید تضمینی 7 درصد کاهش یافته، اگر 

الز باشد گندم وارد می کنیم
حس��ن حنان معاون بازرگانی داخلی شرکت 
بازرگان��ی دولت��ی ایران چندی پیش در حاش��یه 
بازدی��د خبرنگاران از یک مزرع��ه گندم و کلزا در 
لرستان درباره میزان خرید تضمینی گندم در سال 

جاری اظهار کرد: با توجه به اینکه هنوز ٥٠ درصد 
از کل خرید تضمینی گندم صورت نگرفته اس��ت 
نمی توانیم برآورد دقیقی از میزان خرید تضمینی 
در س��الجاری داشته باش��یم؛ اوج خرید تضمینی 
گن��دم از ٢٠ تیرماه تا ١٥ مرداد انجام می ش��ود و 
در صورتی که در این مدت میزان خرید مناس��ب 
نباشد باید فکری برای جایگزینی آن داشته باشیم. 
حنان در پاس��خ به اینکه آیا در س��الجاری واردات 
گندم خواهیم داش��ت گفت: هن��وز درباره واردات 
گندم تصمیمی گرفته نش��ده اس��ت زی��را میزان 
خری��د داخلی و مصرف گندم در کش��ورمان هنوز 
به طور دقیق مشخص نیست و اگر الزم باشد برای 
واردات نیز اقدام  می شود. وی افزود: میزان خرید 
تضمینی گندم در مقایسه با سال گذشته ٧ درصد 
تا به امروز کاهش داش��ته اس��ت، اما امیدواریم با 
توجه به اینکه تغییر فصل صورت گرفته اس��ت در 

آینده میزان خری��د تضمینی گندم افزایش یابد و 
این کس��ری صورت گرفته جبران شود در غیر این 

صورت برای جایگزین آن فکری می شود.

میزان تولید گندم افزایش اما خرید 
تضمینی کاهش یافته است

عبدالمهدی بخش��نده معاون امور برنامه ریزی 
و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز دو روز قبل 
در حاشیه یک همایش خبر از افت خرید تضمینی 
ب��ا وجود افزایش تولید گن��دم داد و اظهار کرد: تا 
به امروز صبح ٥.٥ میلیون تن گندم از کش��اورزان 
خرید شده اس��ت که در مقایس��ه با سال گذشته 
٩درصد کاهش یافته، در حالیکه با توجه به افزایش 
تولید باید میزان خرید تضمینی ما از سال گذشته 
بیشتر می ش��د.وی افزود: در سال گذشته تا پایان 
فصل برداشت گندم ٩.٥ میلیون تن خرید تضمینی 

صورت گرفت و امس��ال نیز پیش بینی شده بود که 
١٢میلی��ون تن خرید تضمینی ص��ورت گیرد؛ اما 
همانطور که اعام ش��د تا به امروز تنها ٥.٥میلیون 

تن خرید تضمینی گندم انجام شده است.

اختالف قیمت ارزی- ریالی گندم
بنابراین گزارش اختاف قیمت گندم در ایران 
و کشورهای همسایه در سال جاری اخبار مختلفی 
را درباره خروج غیرقانونی آرد از کش��ور را مطرح 
ک��رد و از طرفی با وجود هش��داری ها درباره لزوم 
واقعی س��ازی نرخ خرید تضمین��ی گندم، کار به 
جایی نرسید و قیمت هر کیلوکرم خرید تضمینی 
گندم ١٧٠٠ تومان اعام ش��د درحالی که قیمت 
گندم در کشور های اطراف ٢٥٠٠ تومان تا ۳٠٠٠ 
ه��زار تومان و هزینه واردات هر کیلوگرم گندم به 

کشور حدود ۳٥٠٠ تومان است.

این ش��رایط باعث ش��د که کش��اورزان تمایل 
کمتری برای فروش گندم به دولت به صورت خرید 
تضمینی داش��ته باشند و با وجود اینکه دولت پول 
گندم کشاورزان را تقریبا به صورت نقدی پرداخت 
کرد اما اس��تقبال زیادی به عمل نیامید و برخی از 

کشاورزان بزرگ گندم خود نگهداری کرده اند.

ورود دالل ها برای خرید گندم
عل��ی خان محمدی عضو هیئت مدیره مجمع 
ملی خبرگان کش��اورزی در ای��ن خصوص گفت:  
کش��اوزانی که نیاز مالی ندارند گندم تولیدی خود 
را ب��ه دولت به صورت خرید تضمینی نفروخته اند 
زیرا منتظرند محص��ول خود را بعد از اتمام خرید 
تضمینی به قیمت باالتری بفروشند که این اتفاق 
در حجم کمتری در س��ال گذش��ته نیز افتاد. وی 
اف��زود: در حال حاضر نیز برخ��ی از کارخانه های 
ماکارونی و آرد و برخی از دالالن، گندم کشاورزان 
را با قیمت های باال تری از دولت خریدداری کرده 

اند تا در آینده گرانتر بفروشند.

 جوش نزن، کشاورزان گندم خود
 را به دولت نفرختند وارد می کنیم

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کش��اورزی 
پرده ای از دالیل عدم افزایش نرخ خرید تضمینی 
گندم در س��ال جاری مطرح کرد که در نوع خود 
جالب است. حجت االسام سید رضا تقوی در این 
ارتباط گفت: برخی مس��ئوالن رده باالی کشور در 
اعتراض به وزیر جهاد کش��اورزی به قیمت پایین 
گن��دم می گویند، ج��وش نزن، کش��اورزان گندم 
نکاش��تند وارد می کنیم. بنابراین گزارش موضوع 
انتق��ال اختی��ارات بازرگانی بخش کش��اورزی  به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت یا تش��کیل وزارت 
بازرگان��ی در حال نهایی ش��دن اس��ت و این امر 
آرزوی تنظی��م بازار ب��ا واردات را برای این مکتب 

فکری تسهیل می کند.  تسنیم

بورس در یک قدمی قله تاریخی
حافظ امروز بار دیگر ش��اخص های بازار س��هام شاهد رش��د پر شتاب بودند؛ به  ط��وری که ش��اخص اصلی بورس توانس��ت کانال ٢٥۳ ه��زار واحدی را خیابان 

بازپس گیرد و به قله تاریخی نزدیک شود.
ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران امروز ۳۳٨٥ واحد رش��د کرد 
و به رقم ٢٥۳ هزار و ٤٧ واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن با ٢۳١ واحد رشد رقم 
6٠ هزار و ۳6١ واحدی را تجربه کرد. شاخص آزاد شناور نیز ۳٧6١ واحد افزایش یافت و رقم 
٢٨١ هزار و ١٢۳ را تجربه کرد. شاخص بازار اول و دوم نیز هر کدام به ترتیب ٢6٢٧ و 6١٤6 
واحد رش��د کردند. در بورس تهران ١٤٧ نماد با رش��د قیمت و ١٥6 نماد با افت قیمت روبه رو 

شدند. در عین حال در فرابورس ایران ٩٠ نماد رشد و ٨٨ نماد افت کردند.
فوالد مبارکه اصفهان امروز به تنهایی ٥٢١ واحد تاثیر مثبت روی شاخص های بازار داشت 
و پس از این نماد ملی صنایع مس ایران، پتروش��یمی پارس و گس��ترش نفت و گاز پارس��یان 

٤٤٠، ٢٩٢ و ٢٥٧ واحد تاثیر افزایشی روی شاخص های بازار داشتند.
س��رمایه گذاری گروه توس��عه ملی، نفت تهران و نفت پارس سه نمادی بودند که هر کدام 
به ترتیب 6۳، ۳٧ و ۳٠ واحد تاثیر کاهنده روی ش��اخص های بازار س��رمایه داشتند. امروز به 
جز نمادهای فلزی بیشتر نمادهای پاالیشی، پتروشیمی و معدنی روی شاخص های بازار تاثیر 
مثبت داش��تند. در گروه محصوالت شیمیایی بسیاری از س��هم ها با رشد قیمت مواجه شدند 
و در س��هم های تاثیرگذار مثبت روی شاخص شاهد صف های خرید بودیم. این گروه بار دیگر 
توانس��ت بیشترین ارزش معامات را به خود اختصاص دهد به طوری که ٢6٥ میلیون سهم به 

ارزش ٢٢٧ میلیارد تومان در این گروه دست به دست شد.
ارزش معامات بورس تهران امروز به رقم ١١6٠ میلیارد تومان رسید و حجم معامات تا 
رقم ١.٨ میلیارد سهم و اوراق مالی باال رفت. تعداد معامات در این بازار به ٢١٨ هزار و ۳۳6 

نوبت رسید. آیفکس نیز ٤٢ واحد رشد کرد و به رقم ۳٢٧٤ واحد رسید.  ایسنا

دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای ترخیص کاالهای ۴۲۰۰ تومانی
بان��ک مرکزی نحوه اقدام درخصوص اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از اقام تعرفه ای  کاالهای اساس��ی را که از فهرست اقام مشمول ارز ٤٢٠٠٠ ریالی خارج شده و مس�یر توسعه

تا ١٨خرداد٩٨ ترخیص نگردیده اند، مشخص کرد.
در متن بخش��نامه بانک مرکزی آمده اس��ت: احتراماً پیرو نامه های عمومی شماره ٨٠66١/ ٩٨ 
مورخ ١٢/ ٠۳/ ٩٨ و شماره ٩٨/ ٥٨٨٧٨ مورخ ٢٥/ ٠٢/ ٩٨ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ٩٠۳٩٩/ 6٠ 
م��ورخ ٢٨/ ٠٢/ ٩٨ مدیرکل محترم دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
ضمائم مربوطه حاوی کد تعرفه های کاالهای مربوطه، در راستای اجرای تصمیمات کمیته بند ۳-٤ 
مصوبه کارگروه تنظیم بازار جلسه مورخ ١۳/ ٠۳/ ٩٨ در خصوص واردات کره، حبوبات، چای و کاغذ، 

بدینوسیله به اطاع می رساند:
١- در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی برای 
واردات ک��ره، حبوب��ات، چای و کاغذ با نرخ رس��می ٤٢.٠٠٠ ریال به ازای ه��ر دالر صورت پذیرفته 
و کاالی مربوطه تا تاریخ ١٨/ ٠۳/ ٩٨ ترخیص نگردیده اس��ت، پذیرش اس��ناد حمل مربوطه و صدور 
اعامی��ه تامی��ن ارز منوط به دریافت مبلغ چهل و هش��ت هزار ریال ب��ه ازای هر دالر بر مبنای نرخ 
تبدیل روز تامین ارز، از متقاضی با رعایت سایر مقررات خواهد بود. مقتضی است آن بانک وجوه مابه 
التفاوت دریافتی را بافاصله به حساب شماره شبای IR٧6٠١٠٠٠٠٤٠٠١٠٠٠٩١٠٠١٧٨٠6 خزانه 
داری کل کش��ور نزد این بانک واریز نمایند. ضمنان در این ارتباط الزم اس��ت آمار اطاعات فوق در 

لبهی مابه التفاوت سامانه تامین ارز ثبت گردد.
٢- در خصوص موارد تامین ارز شده به نرخ های کمتر از چهل و دو هزار ریال از جمله نرخ های 
مبادله ای و آزاد می بایست عاوه بر دریافت مبلغ ٤٨ هزار ریال مابه التفاوت معادل ریالی ارز تامین 

شده تا مبلغ ٤٢.٠٠٠ ریال به ازای هر دالر نیز از متقاضی اخذ گردد.
۳- برای مواردی که اعامیه تامین ارز آن بر مبنای نرخ رسمی قبل از اباغ این بخشنامه صادر 
گردیده اس��ت. در صورت مراجعه واردکننده جهت پرداخت مابه التفاوت مبلغ ٤٨ هزار ریال به ازای 
ه��ر دالر، الزم اس��ت آن بانک ضمن دریافت و واریز مابه التفاوت مذکور نس��بت ب��ه صدور تائیدیه 
تس��ویه حس��اب مربوطه خطاب به س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و رونوشت به 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت )مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار( و با ذکر نام 
ش��رکت، ش��ماره ثبت سفارش و ش��ماره و تاریخ پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کاال، تناژ و 
ارزش محموله اقدام نمایند. خاطرنشان می سازد کارمزدهای مربوط به نقل و انتقال و تبدیل ارز نیز 
مش��مول پرداخت مابه التفاوت مقرر فوق الذکر خواهد بود. خواهش��مند اس��ت ضمن اباغ مراتب به 

کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.  مهر


