بسمه تعالی
صورتجلسه چهل و ششمین نشست کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا

تاریخ جلسه :سه شنبه 0011/13/01

ساعت شروع 01011 :ساعت خاتمه07011 :

دستور جلسات:
 .0پیش از دستور« 00برنامه پیشنهادی تامین اعتبار و ارز پیشخرید واکسنهای داخلی بیماری کرونا»
 .2خارج از دستور « 00تمدید اعتبار عضویت هیئت مدیره و بازرسان اتحادیههای صنفی سراسر کشور »
 .3خارج از دستور 02پیشنهاد «تمدید مهلت ثبت اطالعات سکونتی سرپرستان خانوارها و مالکین در سامانه
ملی امالک و اسکان کشور»
 .0دستور جلسه اول 0ارائه «موارد استثناء از صدور حکم تخلیه واحدهای استیجاری مسکونی در سال »0011
 .1دستور جلسه دوم 0گزارش «وضعیت پرداخت و اثرگذاری تسهیالت به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا و

پیشنهادات تکمیلی برای سال »0011

مصوّبات جلسه:
 .0پیش از دستور (برنامه پیشنهادی تامین اعتبار و ارز پیشخرید واکسنهای داخلی بیماری کرونا):

 کارگروه ضمن بررسی نظرات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و با توجه به فوریت موضوع تولید و خرید
واکسن ،مقرر نمود که در متن مصوبه پیشنهادی از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تصریح گردد که
ارز تولید واکسن ارز نیمایی لحاظ گردد.
 .2خارج از دستور( :0تمدید اعتبار عضویت هیئت مدیره و بازرسان اتحادیههای صنفی سراسر کشور):

 کارگروه پس از استماع و بررسی پیشنهاد اتاق اصناف کلیت موضوع را مورد تأیید قرار داد و مقرر شد متن پیشنهادی
جدید اصالح شده از سوی اتاق اصناف جهت تصویب در ستاد ملی مدیریت کرونا به دبیرخانه ارسال گردد .همچنین
مقرر شد در متن پیشنهادی «اعتبار احکام عضویت هیئت مدیره و بازرسان اتحادیههای صنفی سراسر
کشور که مهلت تصدی آنان به موجب قانون نظام صنفی خاتمه یافته است ،تا پایان شهریور 0011

تمدید میشود ».به صورت زیر تغییر یابد0
«اعتبار احکام عضویت هیئتمدیره و بازرسان اتحادیههای صنفی و هیئترئیسه اتحادیهها و اتاقهای اصناف سراسر
کشور که مهلت تصدی آنان به موجب قانون نظام صنفی خاتمه یافته است ،تا پایان شهریور  0011تمدید میشود».
 .3خارج از دستور( :2تمدید مهلت ثبت اطالعات سکونتی سرپرستان خانوارها و مالکین در سامانه ملی
امالک و اسکان کشور):
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 کارگروه پس از استماع و بررسی پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با در نظر گرفتن شرایط کرونایی کشور وامکان
شیوع بیشتر کرونا به علت ازدحام مالکان و مستأجران در کافی نتها جهت ثبت اطالعات سکونتی خود ،مقرر نمود
که مهلت ثبت اطالعات سکونتی سرپرستان خانوارها و مالکین در سامانه ملی امالک و اسکان کشور تا پایان مهرماه
تمدید شود .همچنین کارگروه مقرر نمود که سایر درخواستهای وزارت راه و شهرسازی مرتبط با موضوع مذکور که
ربطی به شرایط کرونایی ندارند ،از فرآیند مجلس شورای اسالمی یا طرح در شورایعالی هماهنگی اقتصادی اقدام و
پیگیری گردد.
 .0دستور جلسه اول( :موارد استثناء از صدور حکم تخلیه واحدهای استیجاری مسکونی در سال :)0011

 کارگروه پس از استماع و بررسی پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مقر نمود بند  1مطرح شده پیشنهادی موارد استثناء
از صدور حکم تخلیه واحدهای استیجاری مسکونی ،به شرح ذیل اصالح گردد0
«مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز ،به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده (شوراهای حل
اختالف) به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجرشوند مشمول این مصوبه نخواهند شد».
 همچنین کارگروه مقرر نمود که در خصوص واحدهای مسکونی که نیاز به تعمیرات اساسی دارند و مالک قصد تعمیر
اساسی ملک خود را دارد موردی به موارد استثناء از صدور حکم تخلیه واحدهای استیجاری مسکونی اضافه شود که
در آن تصریح شود چنانچه مالک واحد مسکونی قصد تعمیرات اساسی در واحد مسکونی استیجاری را داشت می
تواند نسبت به تخلیه واحد مسکونی استیجاری اقدام نماید.
 .5دستور جلسه دوم( :وضعیت پرداخت و اثرگذاری تسهیالت به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا و
و بسته پیشنهادی حمایتی برای سال :)0011

 کارگروه مقرر نمود بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ظرف مدت  20ساعت بسته کمکهای حمایتی مصوب
شده را ابالغ نماید.
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