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 آنی + آنی 

 حائزاهمیت 
 

معاونت بازرگانی داخلی، اداره کل صادرات، مدیران کل توزیع و فروش، خدمات بازرگانی ومالی مدیران 

 ای مناطق و استانها و دفاتر نمایندگی  کل غله
 

 

 های قبلی الزم است موارد ذیل رعایت و نسبت به اجرای آنها نظارت گردد: با سالم پیرو تاکیدات و ابالغیه
 
 
 
 
 

الف( دستمزد نگهداری کاالی نزد بخش خصوصی بویژه گندم از زمان صدور حواله به اضافه میزان نرم خروج روزانه حسب 
جهی در محاسبات دستمزد نگهداری از این جنس، اهمال و دخل تصرف قرارداد فی مابین قابل پرداخت نیست و هرگونه بی تو

 در اموال دولتی تلقی می گردد، مدیران محترم الزم است نظارت کافی بعمل آورند. 
مدت زمان الزم و مجاز برای خروج کاال  ،ب( معاونت بازرگانی داخلی مکلف است برای شفافیت موضوع در حواله های صادره

های صادره تاکید شود که از پایان زمان اتمام مهلت خروج، وجهی  ها اعالم و در حواله مابین را در حواله حسب قرارداد فی
بابت دستمزد نگهداری پرداخت نخواهد شد و در صورت عدم تحویل خریدار، جرائم مندرج در ضوابط بورس از خریداری اخذ 

 گردد.   می
های مناطق( وضعیت خروج کاال پس از  )پس از اخذ گزارشات الزم از غلهج( معاونت بازرگانی نسبت به استخراج گزارش 

 فروش و صدور حواله، اقدام و حداکثر ظرف یکماه به اینجانب ارائه نماید. 
های  ها بر عهده مدیران عامل شرکت حسن اجرای این ابالغیه در ستاد بر عهده معاونین بازرگانی و مالی و اداری و در استان

 غله و مدیران کل استانها است.
 
 

 یزدان سیف                                                                                                                                                        

  اعضا هیات مدیره،قائم مقام مدیرعامل
 .معاونین ومدیران کل ستادی جهت اطالع و اقدام الزم

http://www.gtcir.com/
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