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 مصوبات ستاد اقتصادی دولت

 شورای پول و اعتبار در رابطه با ویروس کرونا

 

دیده از شیوع ویروس  وکارهای آسیب درصد به واحدها و کسب۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیالت با نرخ۷۵ اعطای

ت، مشروط به عدم اخراج نیروی کار، در این زمینه وزارتخانه های صمت و رفاه و بخش اقتصادی دول کرونا،

 .کنندو جدول آن را مشخص می ریزی و تعیینبرنامه

بازپرداخت اقساط این تسهیالت، دو ساله است و برای شروع بازپرداخت اقساط، تنفس چند ماهه در نظر گرفته 

 .خواهد شد

 ۱۳98میلیون نفر در اسفند ۳ میلیون نفر و بسته معیشتی برای۴ طرح ارائه تسهیالت به

 ان منابع برای صندوق بیمه بیکاری برای سه ماه پیشروهزارمیلیارد توم۵ تزریق

دالر از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین منابع الزم  برنامه دولت برای درخواست برداشت مبلع یک میلیارد

 بیکاری و نیازهای وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی صندوق بیمه

 میلیون یورو ارز برای واردات تجهیزات و اقالم پزشکی۲۵0 تخصیص

شورای پول و اعتبار، مؤسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ۱۳98 بهمن۲9 مصوبه

مقررات موجود، مطالبات از واحدهای تولیدی را که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است، برای یکبار  ضوابط و

 .درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس شش ماهه امهال نماید۷.۵ ، با أخذ میزانسالپنج  به مدتو حداکثر 

ام ۲0و اصالحیه آن در  دستورالعمل مربوط و۱۳98 اسفند۵ پیرو ابالغ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران در

ه شبکه بانکی، حداکثر تا پایان ها طبق قانون در خصوص تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بسال، بانک اسفند همین

فرصت دارند مانده قابل تسویه بدهی را به مشتریان اعالم کنند. مهلت ارایه درخواست توسط  ۱۳99 اردیبهشت ماه

می باشـد، همچنـین حـداکثر مهلت ۱۳99 برخورداری از تسهیالت مزبور، تا پایان خرداد ماه سال مشتریان برای

و حـداکثر ۱۳99 ط بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی تا پایان مرداد ماه سالاشخاص توس محاسبه مانده بدهی

 .تعیین شده است۱۳99 از سوی مشتری تا پایان آذر ماه سال مهلـت تسویه نقدی مانده بدهی

الحسنه سررسید شده در بازه زمانی ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف شدند چنانچه مبالغ اقساط قرضبانک

 .گیرندگان یا ضامنین آنها برداشت شده است را مسترد کنندبه مورد اشاره از حساب تسهیالتمصو موضوع
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اند و های کسب و کارهایی که به طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب شدهها و رستهعناوین بخش

شده اند، به شرح زیر 99 دو ماهه اول سال و98 بهره مندی از تعویق پرداخت تسهیالت در اسفند شامل امکان

 :است

ها، خانهها، طباخی، تاالرهای پذیرایی، قهوهها، بوفهتولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران مراکز -۱

 هافروشیاغذیه

 ت(ه تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارو موارد مشابه ب)

 های جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها،ها، مجتمعآپارتمانها، هتلمراکز مربوط به گردشگری شامل هتل -۲

 راهی ها، زائرسراها، مراکز بومگردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بینمهمانسراها، مسافرخانه

 (مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)و موارد

 

 ای، ریلی و دریاییحمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده -۳

 دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری-۴

 تولید و توزیع پوشاک -۵

 تولید و توزیع کیف و کفش -6

 تنی و آبمیوهمراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بس-۷

 های ورزشی و تفریحیمراکز و مجتمع -8

 های فرهنگی و آموزشیمراکز و مجتمع -9

 مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی-۱0


