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جناب آقاي فرزین مدیرعامل محترم بانك ملی ایران
جناب آقاي دولتآبادي مدیرعامل محترم بانك ملت

جناب آقاي اخالقیفیضآثار مدیرعامل محترم بانك تجارت
جناب آقاي خدارحمی مدیرعامل محترم بانك كشاورزي

جناب آقاي شایان مدیرعامل محترم بانك مسکن
جناب آقاي مهري مدیرعامل محترم بانك صنعت و معدن
جناب آقاي مهدیان مدیرعامل محترم بانك توسعه تعاون

جناب آقاي عقیلی كرمانی مدیرعامل محترم بانك خاورمیانه

با سالم و احترام؛
       پیرو نامه شماره ۰۰/۲۸۳۷۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ در خصوص «ابالغ دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی 
زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری» به آگاهی میرساند به منظور استفاده از برات الکترونیکی در تأمین مالی 
زنجیره تأمین، شیوهنامه اجرایی ابزار یادشده تدوین گردیده است. بر این اساس، ضمن ارسال «شیوهنامه اجرایی 
استفاده از برات الکترونیکی در تأمین مالی زنجیره تأمین» که به تصویب کمیسیون اعتباری و تایید هیئت عامل 
بانک مرکزی رسیده است، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به واحدهای اجرایی ذیربط ابالغ و بر حسن 
اجرای آن نظارت گردد. ضمناً الزم است نسخهای از بخشنامه داخلی آن بانک به واحدهای اجرایی ذیربط، به این 

بانک ارسال گردد./ ۵۴۷۰۴۰۴

رونوشت:
_ رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ، جناب آقای دکتر صالح آبادی جهت استحضار.

_ قائم مقام محترم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران جناب آقای دکتر ابوالحسنی هستیانی جهت استحضار.
_ معاون محترم فناوریهای نوین جناب آقای دکتر محرمیان جهت استحضار.

_ مدیر کل محترم اقتصادی ، جناب آقای مهدی زاده جهت استحضار.
_ مدیر کل محترم نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ، جناب آقای ارجمندنژاد جهت استحضار.

_ مدیر کل محترم حقوقی ، جناب آقای ایازی جهت استحضار.
_ مدیر کل محترم مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ، جناب آقای غنی آبادی جهت استحضار.

_ مدیر کل محترم حوزه هیئت عامل ، جهت استحضار.
_ سرپرست محترم اداره اعتبارات ، بازگشت به نامه شماره ۰۰/۲۸۲۸۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ جهت آگاهی.

_ مدیر محترم اداره روابط عمومی جهت آگاهی.

۰۰/۲۸۳۹۶۲
۱۴۰۰/۰۹/۲۹

دارد

مدیریت كل عملیات پولی و اعتباري
اداره تامین مالی زنجیره تولید
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_ وزارت امور اقتصادی و دارایی ، جناب آقای دکتر سبحانیان معاون محترم سیاستگذاری اقتصادی جهت 
استحضار.

_ وزارت صنعت،معدن و تجارت ، جناب آقای مهندس نیازی معاون محترم طرح و برنامه جهت استحضار.
_ نهاد ریاست جمهوری ، جناب آقای دکتر باقری معاون محترم سیاستهای اقتصادی معاونت اقتصادی رئیس 

جمهور جهت استحضار.


