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گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی
شماره نشست 17:

تاریخ جلسه 99/71/17:

ساعت شروع:
72:21

ساعت خاتمه71:21:

محل نشست :استانداری
خراسان شمالی

دستور جلسه
پیش از دستور:

ارائه گزارش در خصوص ارزیابی و پایش عملکرد شورای گفتگوی استان خراسان شمالی در شش ماهه ابتدای سال

------------------

دستور جلسه:
 ارائه گزارش دبیرخانه شورا از مصوبات جلسه قبلارائه گزارش کمیته ذیل شورا در خصوص بررسی مشکالت واحدهای تولیدی آرد مستقر در بجنورد -ارائه پیشنهادات اتاق های سه گانه در خصوص راهکارهای مناسب جهت کاهش مشکالت بخش خصوصی در دوران کرونا

خارج از دستور:
بررسی مشکل قرنطینه چند روزه جوجه یک روزه جهت صادرات به افغانستان بررسی مشکل پروسه طوالنی فرایند ثبت شرکت-بررسی مشکل عدم تطبیق اظهار نامه های گمرکی در زمان اظهار و پس از رسیدگی
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وضعیت حضور و غیاب جلسه
الف -دولت
ردیف

نام و نام خانوادگی

0

محمد علی شجاعی

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

استاندار (رئیس شورای استانی)

نماینده

محمود قنبری

0

حسن پارسی پور

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

نماینده

حامد رضا کرمانی

0

مجید درخشانی

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

حاضر

4

علی اصغررضا زاده

سرپرست محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

حاضر

5

حسن نوری

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

حاضر

1

عبداله یوسفی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

نماینده

محمد جواد تشکری

7

علی اصغر هدایتی

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

نماینده

مهراب وحدت

ب -مجلس شورای اسالمی
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

0

محمد پاکمهر

نماینده مجلس

غایب

0

محمد وحیدی

نماینده مجلس

غایب

0

امان اهلل حسین پور

نماینده مجلس

نماینده

4

علی جدی

نماینده مجلس

غایب

5

علی آذری

نماینده مجلس

غایب
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ج -قوه قضائیه
ردیف

نام و نام خانوادگی

0

اسداهلل جعفری

0

سید جواد ایاللی

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)

غایب

دادستان مرکز استان

غایب

نام و نام خانوادگی نماینده

د -تعاونی و خصوصی
(رؤسای اتاق ها)
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

سعید پورآبادی

رئیس اتاق بازرگانی ،صننایع ،معنادن و کشناورزی

0

مرکز استان (دبیر و سخنگوی شورای استانی)

0

ابراهیم قربانی

رئیس اتاق تعاون استان

0

مهدی امیدوار

رئیس اتاق اصناف مرکز استان

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر
نماینده

قربانعلی اعتمادی

غایب

(مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی)
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

0

احمد هاتفی اوالیی

مدیر عامل شرکت مزرعه سبز خرم

غایب

0

مجید اجاللی

مدیر عامل شرکت آراد لیان فراور آریا

حاضر

0

علی شریعت

رییس هیات مدیره آرد سفید ارمغان

حاضر

4

امید نادری

مدیر عامل شرکت برودت صنعت

غایب

5

مسعود بادلی

مدیر عامل شرکت قیر پارت پاسارگاد

حاضر

1

وحید جعفری

مدیر عامل شرکت سپانو الکترونیک شرق

حاضر

7

عبداله خدابنده

مدیر عامل شرکت سبک سازان

حاضر

8

امید اکبر زاده

رییس هیأت مدیره شرکت سد فام طوس

نماینده
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هـ -شهرداری و شوراها
وضعیت حضور

سمت

ردیف

نام و نام خانوادگی

0

هادی زارعی

شهردار مرکز استان

0

بهمن جباری

رئیس شورای اسالمی استان

نام و نام خانوادگی نماینده

(حاضر /غایب /نماینده)
نماینده

احمد مقدمی
غایب

توضیح :در جداول فوق (ردیف های الف تا هن) ،در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا ،موضوع تبصره  0ماده  4دستورالعمل اصنالحی نحنوه اداره
جلسات شوراهای استانی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ،در ستون "وضعیت حضور" ،کلمه " نماینده" درج شده و در ستون بعدی" ،نام و ننام خنانوادگی

نماینده" معین گردد.
و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

0

سید علی میرکریمی

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری

0

محمد بدری

مدیر کل دفتر هماهنگی اقتصادی استانداری

0

جهان راشدی

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی

4

مهدی کرامتی

مدیر کل دفتر بازرسی استانداری خراسان شمالی

یوسف یعقوبی نژاد

مدیر کل امور مالیاتی خراسان شمالی

1

سیاوش وحدت

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی

7

محمود ناصری

مدیر عامل شرمت بازرگانی آمیتیس

8

صفر علی قربانی

کارشناس جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری

3

آقای امانی

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های فراگیر ملی نگین خراسان شمالی

02

محسن عظیمی

مدیر عامل شرکت تعاونی اقتصاد رسانه

00

امین رجب پور

مدیر عامل شرکت آرتان

00

حیدر حیدریان

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی

00

آقای آبساالن

مدیر عامل شرکت تعاونی سردخانه صاحب

04

آقای وحدانی

نماینده اداره کل تامین اجتماعی استان

5
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05

امیر امانی

معاونت گمرک استان

01

فرج اله علیزاده

مدیر عامل شرکت آذین فورج

07

مریم محروقی

سرپرست دبیر خانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

08
03
02
00
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مشروح مذاکرات

پیش از دستور:
ارائه گزارش در خصوص ارزیابی و پایش عملکرد شورای گفتگوی استان خراسان شمالی در شش ماهه ابتدای سال و وضعیت خراسان
شمالی

دستور جلسه (:)7
 -ارائه گزارش دبیرخانه شورا از مصوبات جلسه قبل

دستور جلسه (:)2
-ارائه گزارش کمیته ذیل شورا در خصوص بررسی مشکالت واحدهای تولیدی آرد مستقر در بجنورد

دستور جلسه (:)2
ارائه پیشنهادات اتاق های سه گانه در خصوص راهکارهای مناسب جهت کاهش مشکالت بخش خصوصی در دوران کرونا

خارج از دستور:
بررسی مشکل قرنطینه چند روزه جوجه یک روزه جهت صادرات به افغانستانبررسی مشکل پروسه طوالنی فرایند ثبت شرکت-بررسی مشکل عدم تطبیق اظهار نامه های گمرکی در زمان اظهار و پس از رسیدگی
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جناب آقای پور آبادی رئیس اتاق بازرگانی بجنورد
در ابتدای جلسه آقای پور آبادی رییس محترم اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی بجنورد در خصوص وضعیت ارزیابی شورای
گفتگوی استان خواستار مشارکت و حضور مدیران کل در جلسه های شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی شدند و افزودند:
مدیران که تصمیم گیران در بخش های مختلف هستند باید خود شخصا حضور داشته باشند تا ارزیابی کشوری مشکل ایجاد نشود.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی همواره در جلسات کارشناسی ذیل شورا و جلسات شورا حضور موثر داشته است  ،افزود :تنها راهی که
باعث کاهش مشکالت بخش خصوصی می گردد ،همگرایی دو بخش دولتی و خصوصی می باشد.
ابشان نبود تقویم زمانی تشکیل جلسه های شورای گفت و گوی و دولت و بخش خصوصی در استان را و حضور نیافتن مدیران دستگاه ها
در جلسه را نیز از دیگر دالیل امتیاز پایین استان ذکر کردند.
رییس محترم اتاق بازرگانی در بخش دیگری از سخنانش خواستار آسان سازی روند دریافت خدمات بخش خصوصی از دستگاه های
اجرایی شدندو افزودند :بعضا به دالیل کوچک مشکالتی برای قشر تولید کننده و تجار ایجاد می شود که باعث دلسردی این قشر خواهد
شد.
وی با بیان اینکه قشر تولید کننده و تجار در این شرایط سخت اقتصادی به سختی فعالیت خواهند کرد افزودند :دستگاه ها باید کمک حال
آنان باشند اما متاسفانه سخت گیری های آنان این قشر را به زحمت می اندازد.
جناب آقای قنبری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی
معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی گفتند :هندوستان از روابط تجاری با ایران استقبال خوبی دارد از پیازکاران
استان میخواهیم که براساس ذائقه مردم هند پیاز قرمز بکارند.
آقای قنبری اظهار داشتند :هم اینک تجار هندوستان عالقه زیادی به برقراری روابط تجاری با ایران دارند که ما نیز باید از این فرصت
استفاده کنیم و بخشی از نیاز آنان که محصوالت کشاورزی از جمله پیاز و کود اوره است را به آن کشور صادر کنیم.
وی افزودند :تجار ایرانی که در آن کشور سکونت دارند نیز بسیار عالقه دارند تا با ایرانیان داخل کشور تبادل تجاری داشته باشند.
آقای دکتر قنبری در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه پیش بینی می شود در سال زراعی آینده بیش از امسال گندم به سیلوها تحویل
داده شود افزودند :با توجه به افزایش قیمت نرخ تضمینی کشاورزان استقبال بیشتری از تحویل گندم خواهند داشت.
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ایشان اظهار داشتند :تحویل گندم به سیلوها در سال زراعی جاری در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته بود.
ایشان افزودند :عالوه بر سیلوها و انبارهای دولتی باید اقدامات الزم را برای تحویل گندم در صورت تحویل بیشتر انجام دهیم که در این
خصوص انبار های کارخانه های آرد باید از نظر بهداشتی مورد تایید سازمان های مربوطه قرار گیرد.
ایشان در بخش دیگری از سخنانش از روند کند اداری در ثبت شرکت ها و سایر موارد گالیه کردندو افزودند :دستگاه ها باید روند
اینگونه اقدامات عادی را آسان سازی کنند اما متاسفانه این روند طوالنی و خسته کننده است ،هم اینک این روند پاسخ نیاز فعاالن بخش
اقتصادی را نمی دهد.
جناب آقای شریعت رییس هیأت مدیره شرکت آرد سفید ارمغان

جناب آقای شریعت رییس محترم هیأت مدیره شرکت آرد سفید ارمغان به نمایندگی از شرکت های آرد مستقر در بجنورد ،
توضیحاتی در خصوص دستور العمل شرکت غله مبنی بر محدودیت های اعمال شده جهت عدم تخصیص ذخیره سازی گندم
به دو واحد مستقر در بجنورد اشاره نمودند.
ایشان افزودند :اجرای دستورالعمل شرکت غله و رویه حال حاضر  ،طی دو سال اخیر سبب کاهش توان رقابت دو واحد آرد
سازی با سایر واحدهای تولیدی آرد استان شده است .
در ادامه جناب آقای شریعت افزودند :در خصوص هزینه های سربار و درآمد کمتر نسبت به سایر واحدهای تولید آرد مستقر در
دیگر شهرستان های استان با توجه به اینکه تعیین قیمت یکسان توسط دولت محترم نرخ گذاری گردیده است  ،اظهار گالیه
کردند .
جناب آقای کرامتی مدیر کل محترم بازرسی استانداری

جناب آقای کرامتی مدیر کل محترم بازرسی استانداری ضمن اعالم حمایت همه جانبه از بخش خصوصی در خصوص
استراتژیک بودن کاالی گندم توضیحاتی را بیان نمودند و گفتند :فرآیندهای دریافت گندم ،سیلو و نحوه انبارداری در بین
واحدهای تولیدی آرد بایست بر مبنای عدالت محوری باشد.
ایشان افزودند در فصل خریدگندم اولویت به سیلوهای ملکی می باشد و با توجه به شرایط سیلوهای خصوصی و بر اساس
دستورالعمل کشوری ظرفیت های بخش خصوصی دچار مشکل می گردد.
جناب آقای کرامتی در مورد سهم ذخیره سازی دولتی و ایجاد توازن سهمیه ها بر مبنای عملکرد سال گذشته ی واحدها پیشنهاد
نمودند که این رویه در دستور کار کارگروه آرد و نان قرار گیرد تا واحدهای تولیدی خصوصی آرد نیز از عواید و مزایای
یکسانی برخوردار گردند.
در ادامه اعضای محترم بخش خصوصی مواردی خارج از دستور جلسه را مطرح نمودند که مصوب گردید پس از بررسی در
جلسه ی کارشناسی ذیل شورا مجددا در شورای گفتگو مطرح گردد.
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مصــوبات اســـتانی
ردیف

تــــصمیمات

عنــوان دستــور

ارائه گزارش کمیته ذیل شورا در خصوص بررسی مشکالت

مقرر گردید در راستای حمایت از سیلوهای خصوصی جهت

واحدهای تولیدی آرد مستقر در بجنورد

ذخیره سازی گندم در صورتیکه دارای استانداردهای الزم و
تاییدیه سازمان غذا ودارو باشند  ،واحد مربوطه مشمول افزایش
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ذخیره سازی در سال  0011خواهد شد.
خارج از دستور :بررسی مشکل قرنطینه طوالنی جوجه یک
2

روزه جهت صادرات به افغانستان

خارج از دستور :بررسی مشکل پروسه طوالنی فرایند ثبت
2

بررسی در کمیته تخصصی ذیل شورا

شرکت

خارج از دستور :بررسی مشکل عدم تطبیق اظهار نامه های
1

بررسی در کمیته تخصصی ذیل شورا

بررسی در کمیته تخصصی ذیل شورا

گمرکی در زمان اظهار و پس از رسیدگی
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موضوعات مــلی و فـــراگیر
ردیف

پیشنهادات

عنــوان دستــور

ارائه پیشنهادات اتاق های سه گانه در خصوص

- 0تعویق در ارائه اظهارنامه ،ترازنامه ،حساب سود و زیان متکی

راهکارهای مناسب جهت کاهش مشکالت بخش

به دفاتر و اسناد اشخاص حقوقی تا پایان سال 0۹۱۱

خصوصی در دوران کرونا

- ۲تمدید مهلت بخشودگی جرائم مواد (،)0۱۱( ،)0۱1( ،)0۶۱
( )0۱۹( ،)0۱۱مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات
بر ارزشافزوده تا پایان سال 0۹۱۱
- ۹استرداد حداقل  ۰1درصد از مالیات بر ارزشافزوده
صادرکنندگان در سال  0۹۱۱بهصورت علیالحساب و بدون رفع
تعهد ارزی
- 0استمهال حداقل یک ساله تقسیط پرداخت بدهیهای مالیاتی
دورههای گذشته واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان،
- ۰استمهال پرداخت مالیات بر ارزشافزوده متعلقه از اسفندماه
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 0۹۱۱لغایت حداقل تا پایان سال  0۹۱۱و تقسیط بازپرداخت
ماهانه از مهرماه  0۹۱۱به بعد ،بدون اخذ جریمه دیرکرد.
- ۶لغو جلسات هیأتها و رسیدگی مالیاتی کلیه مؤدیان حداقل تا
پایان سال 0۹۱۱
- ۱اعطای معافیت و یا تخفیف مالیات به میزان حداقل  0۰درصد
برای سال  0۹۱۱و 0۹۱۱
- ۱تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسبوکار اشخاص حقوقی،
عالوه بر اشخاص حقیقی بدون نیاز به اخذ گواهی مالیاتی
موضوع ماده ( )0۱۶قانون مالیاتهای مستقیم
- ۱استمهال سهم حق بیمه کارفرما از اسفندماه  0۹۱۱تا پایان سال
 0۹۱۱و تعیین تکلیف برای تقسیط بازپرداخت این بدهی از
مهرماه  0۹۱۱و بدون اخذ جریمه دیرکرد
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- 01تخفیف حداقل  0۹درصدی حق بیمه سهم کارفرما (سهم ۲۹
درصد) از اسفندماه  0۹۱۱تا پایان سال 0۹۱۱
- 00استمهال حداقل ششماهه پرداخت بدهیهای تأمین
اجتماعی دورههای گذشته واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان
تولید
- 0۲توقف بازرسی دفاتر قانونی مؤسسات تا پایان برنامه ششم
بهاستثنای پیمانکارانی که صدور مفاصا حساب آنها منوط است به
بازرسی دفاتر قانونی
- 0۹در نظر گرفتن یک دوره تنفس از اسفندماه  0۹۱۱تا پایان
سال  0۹۱۱و تقسیط بازپرداخت اصلوفرع تسهیالت بانکی از
مهرماه  0۹۱۱به بعد ،بدون اخذ جریمه دیرکرد
- 00اعطای تسهیالت سرمایه در گردش با شرایط سهل و نرخ
حمایتی برای آن دسته از واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان
تولید که به دلیل کاهش فروش ناتوان از پرداخت دیون و تسویه
چکهای صادرهاند
- 0۰آزادسازی بخشی از سپردههایی که بابت دریافت تسهیالت
از سیستم بانکی بلوکه شده است و دریافت تضامین غیرنقدی
توسط بانک عامل
- 0۶تعویق یا عدم دریافت (فریز) انواع هزینه های اداری و دفتری
تا پایان سال 0۹۱۱
- 0۱استمهال حقوق ورودی و عوارض وارداتی آن دسته از
کاالهایی که برای ادامه حیات و فعالیت واحدهای تولیدی و
خدمات پشتیبان تولید موردنیاز است و در زنجیره تأمین آنها
اختالل ایجاد شده و یا عرضه آنها در بازار دچار کمبود شده
است (با ارائه اسناد و مدارک) برای مدت حداقل ششماهه و
بدون پرداخت جریمه دیرکرد
 -0۱اعالم شرایط موجود بهعنوان شرایط فورس ماژور از تاریخ
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اول اسفندماه  0۹۱۱تا پایان سال
 -0۱الزام دستگاههای اجرایی به تعدیل مناسب مدت و مبلغ
قراردادهای خود با فعاالن اقتصادی در شرایط فورس ماژور
جهت حفظ و حمایت از حقوق ایشان و جلوگیری از
ورشکستگی آنها
 -۲1عدم شمولیت محرومیتها و ممنوعیتهای ناظر بر
چکهای برگشتی از ابتدای اسفندماه  0۹۱۱تا پایان سال 0۹۱۱
 -۲0تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب وکارهای تولید برای
یک دوره ششماهه منتهی به پایان سال  0۹۱۱مشروط به عدم
تخلف صاحب کسب وکار و بدون نیاز به مراجعه به ادارات
دولتی و بدون نیاز به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی
 -۲۲تعویق مهلت مجامع عمومی شرکتها تا پایان سال 0۹۱۱
برای کلیه شرکتها چه بورسی و چه غیر بورسی
 -۲۹کاهش بوروکراسی تخصیص ارز به واحدهای تولیدی و
خدمات پشتیبان تولید بهمنظور واردات مواد اولیه موردنیاز در
فرآیند تولید
 -۲0توسعه زیرساختهای فناوری در کشور و افزایش پهنای باند
از سوی وزارت ارتباطات بهمنظور بهرهبرداری بهینه و حداکثری
از تجارت الکترونیک و حرکت به سمت کسبوکارهای اینترنتی
 -۲۰توسعه دولت الکترونیک و کاهش بوروکراسی اداری در
ارائه خدمات مرتبط با حوزه فعالیت کسبوکارها (بدون نیاز به
مراجعه حضوری) بهویژه امور مرتبط با بیمه تأمین اجتماعی و
مالیات
- ۲۶عدم افزایش بهای محصوالت و مواد اولیه تولیدی بنگاههای
بزرگ دولتی به مدت یک سال
 -۲۱الزام دولت در خصوص تصویب مصوبهای مبنی بر عدم
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تعهد کارفرمایان و رفع تکلیف از ایشان نسبت به پرداخت
هزینههای درمان کارگران در صورت ابتال به بیماری کرونا و یا
پرداخت دیه به علت فوت کارگران ،ناشی از بازگشایی
واحدهای تولیدی بر اساس مصوبه ستاد کرونا
 -۲۱شفافسازی و اطالعرسانی عمومی در خصوص نحوه و
میزان ارائه حمایتها و تسهیالت و پیگیری سازوکارهای نظارتی
سختگیرانه بهمنظور جلوگیری از رانتجویی و بروز رفتارهای
فرصتطلبانه
 -۲۱استفاده از ظرفیت های بیمه ای جهت اختصاص دادن بیمه
کرونا و مشمولیت آن در بخش بالیای طبیعی
 -۹1در نظر گرفتن بسته های تشویقی اعم از وامهای بلند مدت و
کم بهره و حتی بدون بازپرداخت برای بخش تولید و بازرگانی و...
 -۹0در نظر گرفتن بسته های حمایتی از طرف شرکت های
خدماتی (آب ،برق ،گاز و تلفن) جهت کاهش هزینه های افراد
 -۹۲در نظر گرفتن بسته های حمایتی در حوزه نهاده های دامی و
محصوالت کشاورزی
 -۹۹تامین اعتبار جهت حمایت بی قید و شرط از کارگران بیمه
شده تمامی کسب و کارها برای پرداخت بیمه بیکاری
 -۹0امهال و تنفس شش ماهه وصول کلیه مطالبات بانک
ها،دوایر دولتی و عمومی نظیر مالیات،حق بیمه تامین اجتماعی
برای کسب و کارهای تولیدی و خدماتی خرد
-۹۰تسهیل فوری مجوزهای ایجاد و توسعه فروش مجازی
اینترنتی از طریق دستگاه های ذیربط
-۹۶تسریع در پرداخت تسهیالت به اعضای آسیب دیده از کرونا
-۹۱پذیرش پروانه کسب به عنوان وثیقه توسط بانک ها جهت
دریافت تسهیالت بدون لحاظ کردن معیارهای دیگر نظیر بدهی و
چک برگشتی
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-۹۱بخشودگی  ۰1درصدی عوارض حق کسبه و پیشه وری
توسط شهرداری
-۹۱پرداخت  ۶1درصد حقوق پرسنل واحدهای صنفی به اجبار
تعطیل شده از محل منابع کمک معیشتی دولت
-01تخفیف حداقل  ۰درصدی حق بیمه سهم کارفرما برای
تمامی کسب و کارها
-00برقراری امکان امهال سهم حق بیمه کارفرمایان و پذیرش
لیست های بیمه با دریافت تعهد پرداخت از کارفرمایان به صورت
قسطی صرفا بدون اخذ جریمه دیرکرد
-0۲بخشودگی جرایم بدهی سر رسید شده کارفرمایان به تامین
اجتماعی
-0۹تعلیق کلیه اجرائیات بدهی های کارفرمایان به تامین اجتماعی
تا پایان سال
-00تشویق موجرین به چشم پوشی یا کاهش اجاره با ارائه مشوق
ها و تخفیف های مالیاتی
-0۰پرداخت وام کم بهره به صنوف آسیب دیده از کرونا
-0۶در خصوص افرادی که به علت شیوع کرونا و تعطیلی محل
کسب آنان قادر به تامین مالی پرداخت چک های خود نبوده اند
اقدامات ذیل صورت گیرد اول:عدم الزام رفع اثر برابر چک های
برگشتی برای صاحبان آنها دوم :عدم اقدام به برداشت از سایر
حسابها برای تامین وجه چک سوم  :بسته نشدن حساب این افراد
به دلیل چک برگشتی چهارم  :محروم نشدن این افراد بدلیل
وجود چک برگشتی از تسهیالت و خدمات بانکی
-0۱بخشودگی پرداخت اجاره بهای مستاجرین شهرداری ها
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