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شرح  

مختصری از 

 موضوع 

نق...ققنییکاانلاق،یت اانرتقک اااقیصیتر ت هاانکن هاانقحمااوقنقل ااوقباایتیققی رقحااه تقاراانررق اانر قیفعاان اقتصاداان 

نقق ای  یمقنیاینقاعق یاصقهیانقاخلقیییاحا قنناهتاق ماناقمران قبانر قیصیتر ت هانقبنا قنیا.ق رقتکننا یمنع ا قم

قنیاق تریا یارانن قکنا ،قت انرتقکننا تقکاهقممتانقت ا ققینایت قحا قمعقهیااخلقنیاقیییکهقما رقبانر قی رقمهتر 

ت قبنبا ققدمنوراژاحا قنناهتاققیباهقواهررقتر قنیمعاقیمبلغاق،یهایقرن قاهصااقتفانفقیفینشن تقکن قبنش ،قبهقت ت

قیهنناهیهزقنی ماهرت قباهقمنراهرقاانمقپی ت ا .قپای ت  یمقنیینقکانلاقی سنررقنا  قتلران قاع ا قباهقمنشا قک اا

صایتر ت ققنینقمبلا قناقماهر قاهتفارق ایفقشاه یت  قکهقمنش قباهقنلا قمع اوقشا اقباهقلنتانرقما باوقمقیتفنف

قنیینقکاانلاقیک اااقبااهقمنشاا قهیاااخلقنیااقیییباانر قیت قحاا قباایتقشیکااهقت اانرتقکنناا تقبااهقنلاا قاهصاااقبااقت اا 

 ااه ققیرتق رق فاانایقصاانلهلقنیینقکاانلاقیک اااقیتفاانفقصااابنباا قاهقینتر کنناا  ناقمباانش قپی ت ااا اا  ق.قپاای ت  یم

ق.قکنن ینقمنعت قمقییشنن نقنهیبهقننهتاقهز

ننماوققیهانباهقهماهقبنل ق24/02/97ماهر قق55512/97باهقشامنرتققیترابان ق بارقبخ اننمهقبنلا قمیکازقنیتق ر

هنقنق ماهرت قنقحارقاهصاا،قپا قت قترتواهقواهررقحسان قیهنناهینقتلا ان قتر قبنبا قهزقنیکاهقاانمقت ا قتبالغقش ت

نق اان مناقتمااهرقیت اا .قهم ناا(قبالماانل قنییوهراحساان قمبن شااهقکاانلاقنیااقهیداایمسااان ترقمیبه ااهق  اان قای 

قیبنباا قاهصاااقتفاانفقین ااهتقپی ت اااق13/06/1397صقمااهر ق/96/97/200باانقتبااالغقبخ ااننمهقشاامنرتققینایاامنش

نت اانقرتتقنهاانقنققنی،یکاانلاقماان،یههتپق،یک اااقهیاااخلقنیااقیییباانر قینقم ااخققصاایتر ت قباایتقنیت ق نرتقمعااقشیباا

رتقبااهقننااهتاقق اای  یپی ت اا قمقنا  مااهرت (قبااهقمنشتااقیکااهقاحاا قننااهتاق ساانررقمع لااقیت اان تقهیاال لقوین اان

 رق اان ققیبنلا قمیکازقتباالغقبخ ااننمهقیغمیا رقت تماهقنلقتنیتناال قلماه تقت ا .قشااقینایاامنشقیصنباوقصباهشقناهیهز

ل اا تققایاااعیقنااهیهزقنیااتقیتر قباایتققیاخدااقیباایتقی مااهرت ،قهم نااناق اان نکنرقنااهیهزقیشیباایقپاا قیمبنااق97

قنیاانقتقشااهل یمقهنینقواایتفقیمیبه ااهق اانر قت قشاابتهقباانلتقر مربااهرقبااهقحهتشااهقتقنتر کنناا  ناقنیت اا .قبناانبیت

ق.قی یصیترقلگقیشیمهر قپ قینایترصن ق رقحه تقمنشقنیتص ت ق ببقش تقت  قانقپی ت  قت

 مااهرت ققنااهی رقتنااایتوقنتر کنناا  ناقلسااب قبااهقناا  قصبااه قهزقینایاابااهقرکاایقت اا ق اان مناقتمااهرقمنشق   

 سانررق بارقبخ اننمهقماهر قتشانرتقمناه قباهقترتواهققنیاتقیشیلماه قکاهقپا قنایبقینایاه طقت ترترقمنشقیپی ت ا

ق.ت  قپ قت قانیی قی قل ن ق نشایربطققیرقینایبهقت ترتقمنشقت نن قنقم ترکقمثباه

  مصوبه

 جلسه 

کمیته 

حمایت از 

 کسب و کار

 مورخ

30/03/1401  

م اایرقم اایوقنق30/3/1401ه ااان قنقت اانرمینقل ساا قکمیاااهقحمنیاا قت قکساابقنقکاانرقمااهر قتیاانقمهفااه ق رق

 ان مناقبنان رقنقق،ینایا ان مناقتماهرقمنشق،یبنلا قمیکازقیتا،یات قتاان قتقینا  نلیبانقحواهرقلمنقکنر ینتق ماهرت قش 

قویا ااتقیتایااتقی رقمحااوقتااان قبن ر اانلقین تررقواانع ،قمعاا اقنقاراانررقنقن تررق  اان قک ااننر  ریاانلهر ی،ق

ق:ق یلمنقییی میادمقویمهتر قرقدهصمیابطق رق قیهننقافنهمق  اگنتقی  ترشه قانق رقترابن قبنقصنن ت

قکنن تقنصه ق مهرت ق ییمی  قان •

ق مهرت قزتایمقنییاع •

ق مهرت قققنهیهزقنیانمقیتر قبیتققیاخدقز یمتنلق•

قیلی قمحن بهق مهرت قبهقوهررقتر  •

ق مهرت ق رق نمنلهق نم قارنررققنهی یفدوقهزقینیبقشیپ •
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ققینایصنبوقصبه قمنشقنهی مهرت قبهقننهتاقهزقنهیهزقیشیپ قیبیتقنایمه قن یت نن قنقم ترکقمهر قلقنییاع •

قناهیباهقبعا (قباهقنناهتاقهزق97 ماهرت ق رق انهترقصباوق ت ق ان ققیهانقناهیبنبا قهزقیمبنش قپی ت اقیشیپ قایاتلقنییاع •

ققینایصنبوقصبه قمنش

قت قکسبقنقکنرقترتوهقشه .ق یحمنقاهیکمقی رق لسنرقناقس یبنقیکنر ینتقم کهرقمقنی زترشقنملتی قتقنیهم ن

 اقدامات

 ق31/03/1401صقمهر ق/2602/1/10لنمهقشمنرتقق یققتبالغقمدهبهقکمیاهقبهقتنونیقکمیاهقحمنی قت قکسبقنقکنر -

نتر کنن  ناققهیتاحن ،قبنل قمیکزی،ق ااان مناقتمهرقمنشینایقنق رینلهر یق ااان مناقبنن رقنقبهققاهیتبالغقمداااهبهقکم -

قق31/03/1401صقمهر ق/1/10/ق2601لنمهقشمنرت یققیتایتقهری ت قنق قیهنل ن ت

 قمهر ق/19845/27بهقکمیسااایهاقحموقنقل وقنقشرساااای قتان قتییتاق یقلنمهقشااامنرتققکمیاهقتبالغقمداااهبه -

31/03/1401 

   قق10/05/1401 طقکمیسیهاقحموقنقل وقنقشرسای قتان قتییتاق رقانریخقاهقبی زتریق لسهقکنر ینتقاتمیلی -

 ت یتیقمدهبهقکمیاهقحمنی قت قکسبقنقکنرق

قبعنهتاشرساااای قتان قتییتاقکمیسااایهاقحموقنقل وقنقق15/05/1401 قمهر ق6167/2/50 قلنمهقشااامنرتق رینف -

 قبن یق لسهقکنر ینتقاتمیلی مع

 نتیجه

کارگروه  

 تکمیلی

،قل سا ق30/03/1401ت قکسابقنقکانرقماهر قق یاحمنقااهیل سا قکمقنیباهقمداهبنرقه اان قنقت انرمق یابنقننن

حمااوقنققهایساایاه ااطقکمق1401ماای ت قق10قخیصق رقااانر/3737/50 نااهرقلنمااهقشاامنرتققینیااکاانر ینتق مااهرت قپ

کاازی،ق،قبنلاا قمی ریاانلهر ینقباانقحوااهرقلمنیناا  ناقتااان قتیاایتا،ق اان مناقبناان رقنققیتایااتااان قتق یل ااوقنقشرسااا

 اان مناقتمااهرقمنشیاانای،قتاحن یااهقمنشتااناقک ااای،قتلرماانقک اااییتلیقنق اا منرقنتبساااهقنقتاحن یااهقنتر کنناا  ناق

حنوااوققویاارقهاانیی بناا  اااهرکنرق ماا قیمحهرهاانقیتمااهایبی اازتر،قنقپاا قت قاباان  قلراایقپقل اان تقهاانیق تماای

ق: ی ی 

قک هرقتنال ق ی  .قینی ی مقیهننتر تقبهقن قیهنی مهرت قک اق ت یرنق،ینلهر ی ن مناقبنن رقنق رقیبنقهمتنرق.1

کهانتقم رققی نرتقهنقی قیتشمللقنیبینم تقت قنیفقبقینمنرقیهنفلهقبیقبنقتصابنسقت ق زترشقیهنی  اق مهرت قک اق.2

قتنال ق ی  .قیتا،یتان قتق یحموقنقل وقنقشرساقهایسیکمقیت ق هقهمیبه قیهن  اگنتقیبنقهمتنر

ق،ینلهر ی ن مناقبنن رقنق رق،ین تررقوم ،قن تررق  ن ک ننر ق؛یش تقت ق هقیمعیفقن  نایمیکبقت قلمنقیکنر ینه.3

ساقهایسینقکمقییتلینتر تر،قتلرمنقک اقهایف رت قیتا،ی میکقتق،یتلرمنقمنشتناقک ا تان قق یحموقنل وقنقشر

قشه .قویحسبقمهر قا تقنوونقحوقنفدوقمسقینقبیر قییت یتقیهمنهنگقرن یبهقمنرهرقتقیتایت

ح تکثیققژت،یلنمهقنقهتیو نرقشقرینقت ق یقیبنل قمیکزقیییگینقتص ت قنقپقهن،یتر قمیبه قبهق مهرت قک اقنیلحهتقانم.ق4

قم خققشه .قن تیمنتقنق یظیفق

 پیشاهاد

  دبیرخانه

حمنیاا قت قکساابقنقکاانرقبااهق  اااگنتقهاانیقت یتیاایقریاایبطقت قمااهتر ق یاایقبعنااهتاق معبناا یقنقمدااهبنرقکمیاااهق

 ،ق ن مناقتمهرقمنشینایقنقهم نینقتان قتییتاقتبالغقشه : رینلهر یق ن مناقبنن رقنق ملهقبنل قمیکزی،ق
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باانقنننیاا قبااهقمدااهبهقت یاایقشااهرتیعنشیقایتبااییق رق دااهصقتحیاانسقکمیاااهق مااهرت ق رق اان مناقبناان رقنق.ق1

هفااهقبانقرننیا قق2ینقلنماهقت یتیایقکمیااهق ماهرت ق ایفقما رقم کهرق ر هت ا قشاه قنیات قشهرتیق رینلهر ی،ق

(قصانلهاقب باه قمساامیقمحایطقکسابقنقکانرقمبنایقبایقم انرک قتاان قهانقنقا اتوقهانیقتصادان یق3(قنق 2مهت ق 

ماا کهرقمااهر قمالحرااهقنقینقلنمااهقیااریاایبطقنقت اا قلراایقتی اانا،قااا نینقنقتبااالغقشااه .قهم نااینقمااهتر ق یاایق رقن

 من قصیترق یی :تن

 رقلراایق یفاااهقشااه قنققکنناا تقنصااه ق مااهرت ق ییاامی اا قانبعنااهتاقیگنلااهق ریاانلهر یق اان مناقبناان رقنق 

هی هلااهقتظ اانرقلراایقتیاانق اان منا،قمااهر قانییاا ق اانییقل ن هاانقت ق ملااهقبنلاا قمیکاازیقنق اان مناقتمااهرق

قمنشینایقبنش .

 باانقهمتاانریقماایقاهتلاا ق،قکمیساایهاقحمااوقنقل ااوقتااان قتیاایتاق مااهرت قهزینااهقزتایاامقنیاایاع رق دااهصق

بینماا تقت ققینماانرقیهاانباانقتصاباانسقت ق زترشرتقفلااهقباایققیهنی اا اق مااهرت قک ااا  اااگنتقهاانیقماایابط،ق

تنااال ق ریاانلهر یق اان مناقبناان رقنقااا نینقکناا قنقبااهقکهااانتقماا رققی نرتقهاانقی ااقیتشمللااقنیناایفقباا

ق ن مناقبنش .کمیاهق مهرت ق رقلمنی قانقمبننیقنموق

،قبنلاا قمیکاازیقماایقبنیساا قباانقم اانرک ق مااهرت قنااهیهزقنیااانمقیتر قباایتققیاخدااقز یمتاانل رقتراباان قباانق.ق2

هفااهق ایقوا نرقق2رتقحا تکثیقظایفقما رققهنیتر قمیباه قباهق ماهرت قک ااقنیلحاهتقاانملمنین  ناقتان قتیایتا،ق

ماایقبنیساا ق رق  اااهرتشعموققیوااهررقتر لاای قمحن اابهق مااهرت قبااهق  اااهرتشعموق  یاا قتبااالغقلمنیاا .قهم نااینق

قفه قم خقق ی  .

صوص  شماره در این خ شاامه مقررات ارزی به  سمت اول بخش دوم بخ  117132/01بانک مرکزی باد )و( ق

را بدین شرح پیش بیای نموده  دموراژ اهیهز نیتام یارز برا صیتخص زمیمکانرا ابالغ و  10/05/1401مورخ 

 است: 

 DEMURRAGEوارداتی توسطططا گاو اا جاردی در تطططورت درجواسطططت وارداخخ ه ینداجت لی خ  م   ی  بابت محموالت "

CLAUSE بابت اااللای موضوع اعتبارات اسخادی/ثبت وتولی  بنوات( اسخادی و حوال  لای ارزی در مقابل ارائ  تورتحساب )

تا ی    وقوع دموراژ و مب غ دموراژ از سازماا بخادر و مستخ ات منبوط   سخ  تنجیصی   ا تورتحساب مبادل  ااگتیخن(  ا أجذ 

و  2و در اگوردی وزارت راه و شهنسازی، از محل مخابع ارزی وارداخخ ه  ومخابع ارزی د گناا با رعا ت مفاد ییوست لای شماره 

  "بخش اول مجموع  مقنرات ارزی و از طن ق ثبت ج مت منتبا با ثبت سفارش امکاا یذ ن جوال  بود. 3

قنااهی یفدااوقهزپاا قت قتبااالغق  اااهرتشعموقاخداایققتر قباایتیقااانمینقهزینااهق مااهرت قاه ااطقبنلاا قمیکاازی،ق.ق3

ق نیگ تریقشه . رق نمنلهق نم قارنررقاه طقن تررقونع ،قمع اقنقارنررق مهرت ق

ت اانن قنقماا ترکقپاا قت قتبااالغق  اااهرتشعموقاخداایققتر قباایتیقااانمینقهزینااهق مااهرت قاه ااطقبنلاا قمیکاازی،ق.ق4

اه ااطق اان مناقتمااهرققینایااصنبااوقصبااه قمنشقنااهی مااهرت قبااهقننااهتاقهزقنااهیهزقیشیپاا قیباایتقنایاامه قن یاالقمااهر 

ققمنشینایقاعیینقنقتبالغق ی  .
 


