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 دبیرخانه ستاد جلسه   هفتمینو   هفتادمصوبات 
12:  30ساعت خاتمه :   09:30ساعت شروع :   11/08/1399  شنبهیک  تاریخ برگزاری جلسه :  

 سالن جلسات   - همکف طبقه     - CAساختمان    - وزارت صنعت ، معدن و تجارت     مکان :

 اردشیری)سازمان برنامه و ب(دجه(   -عباسی )وزارت لو(ر(   -)دادستتانی ل  لوت(ر( محمدی   -(ستتاد )دبیرخانه  جعفریو   زالی  ان:آقایجناب   حاضررین :

ستلیمان  خانم    -شتریفی )ح(زه معاون او  ریی  جمه(ر(خانم   –حیدری )نهاد ریاستت جمه(ری(  خانم    -پاک پ(ر )وزارت تعاون، لار و رفاه اجتماعی(  -

)خانه   لریمی -نجفی )اتاق بازرگانی، صتنای،، معادن و لوتاورزی ایران(  -)بانک مرلزی(  و منصت(ری  قربانی –ریاستت جمه(ری(   حق(قی)معاونت   زاده

 رهباریان )بانک صنعت و معدن( –مطلبی و خانم حاجتی )بانک ملی ایران(  – ایران(  اتاق اصناف)  سقایی -صنعت، معدن و تجارت ایران( 
 

 مهلت اقدام كنندگان  متن مصوبات ردیف 

1 

 تعيين تکليف نهايی تسهيالت ارزی تا از محل صندوق توسعه ملی، منابع داخلی بانک ها و شعبات خارج از کشور

واحدهای  بانکها و م(ستستات مالی و اعتباری به صت(رت علی الحستاب معاد  وجه ریالی مطالبات مع(ق ارزی  

ت(لیدی را با نرخ روز گوتتایی یا پرداخت شتتده یا به هر طریگ دیار را از بنااه های اقتصتتادی دریافت و تا  

تعیین تکلیف تسهیالت ارزی دریافتی در مراج، ذیصالح، از هرگ(نه اقدام اجرایی و حق(قی بر علیه واحدهای  

و خروج نتام ت(لیتدلننتدگتان از فهرستتتت   هتای اعمتا  شتتتدهت(لیتدی خ(دداری و رف، ارر و یتا رف، محتدودیتت

 بدهکاران غیرجاری نسبت به ارایه للیه خدمات بانکی اقدام نمایند.

 اتخاذ تصمیم

 در ستاد

در اسرع 

 وقت

2 

قان(ن رف،   20ذی  ماده   3وزارت ام(ر اقتصتادی و دارایی با همکاری دستتااه های ذیربد در اجرای تبصتره 

گرفتن محدودیت های قیمت گذاری، صتتادراتی و ... پیی ن(ی  آیین نامه پ(شتتی م(ان، ت(لید و با در نظر 

روز به دبیرخانه ستتاد ارایه تا م(وت(ع در جلسته آتی ستتاد مطرح و م(رد  5ن(ستانات نرخ ارز را ررف مدت  

 اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

وزارت ام(ر 

 اقتصادی و دارایی 
روز 5  

3 

قان(ن برنامه شتتوتم    46بانک مرلزی رقم برآوردی )م(رد نیاز( بند ت ماده  وزارت ام(ر اقتصتتادی و دارایی و 

  1400ت(ستتعه را له آیین نامه آن ت(ستتد وزارت ام(ر اقتصتتادی و دارایی تدوین می گردد در ب(دجه ستتا   

 لحاظ نماید.

 اتخاذ تصمیم

 در ستاد

در اسرع 

 وقت

4 

لکرد خ(د در تامین تفتاوت ریتالی نتاشتتتی از  وزارت ام(ر اقتصتتتادی و دارایی و بتانک مرلزی گزارشتتتی از عم

تعهدات ارزی قطعی با نرخ رستمی ارز تا نرخ ارز روز و پرداخت را ارایه نم(ده و پیونهاد خ(د را برای حمایت  

 از موم(لین اعالم نمایند.

وزارت ام(ر 

اقتصادی و دارایی  

 و بانک مرلزی

روز 7  

5 

قان(ن رف، م(ان، ت(لید، تعداد واحدهای    46درخصتتت(ا ماده  بانک مرلزی گزارشتتتی از اقدامات بعم  آمده  

موتم( ، واحدهای برخ(ردار شتده از این قان(ن، مبلت تست(یه شتده و هم نین میزان مناب، شتناستایی شتده از  

روز( به دبیرخانه ستتاد منعک  تا م(وت(ع در جلسته   7این مح  )دارایی های خارج از لوت(ر( را )ررف مدت  

 رد اتخاذ تصمیم قرار گیرد.آتی ستاد مطرح و م(

 روز 7 بانک مرلزی 

6 

روز با همکاری بخی خصت(صتی نستبت به ارایه پیوتنهاد  20معاونت حق(قی ریاستت جمه(ری ررف مدت  

قان(ن رف، م(ان، ت(لید متناست  با   46قان(ن برنامه شتوتم ت(ستعه در برنامه هفتم و اصتالح ماده    46ابقاء ماده  

 اقدام نماید.قان(ن برنامه   46ماده  

 اتخاذ تصمیم

 در ستاد
 روز 20

 

www.dotic.ir

http://dotic.ir/



