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آنی- مهم                                                              
رؤسای  محترم اتاقهای سراسر کشور

رؤسای محترم تشکل های عضو اتاق ایران

موضوع: فراخوان و استعالم اسامی واحدهای تولیدی بدهکار ارزی در اسرع وقت

   با عرض سالم، به استحضار می رساند پیرو وصول اخبار و اطالعاتی درباره بنگاهها هایی که به دلیل معوق شدن  
بدهی های ارزی، به سرفصل مطالبات غیرجاری منتقل و خدمات بانکی به آنها دچار اشکال شده است، جلسه ای 
مورخ ١٤٠١/١٢/٩ در  دفتر معاونت محترم امور اقتصادی ریاست جمهور اسالمی ایران با حضور آقای دکتر محسن 
رضایی و مشاورین ایشان و نمایندگان صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارائی وسایر 
دستگاه های اجرائی ذیربط و نمایندگان این اتاق برگزار شد. در این جلسه مقرر شد کلیه واحدهای تولیدی فعال و 
طرح های توسعه و ایجادی در حال اجرا که دارای بدهی معوق به صندوق توسعه ملی،  همچنین سایر بدهکاران 
ارزی جزء "دال" قانون بودجه ٨٨ و سایر بدهکاران ارزی منشا داخلی و غیره که توسط بانک های عامل به 
سر فصل مطالبات غیر جاری منتقل گردیده و در نتیجه از خدمات بانک محروم شده اند، در اسرع 
وقت مراتب را به دبیرخانه کمیسیون بازار پول و سرمایه منعکس تا جهت رفع مشکل و خروج از سر فصل بدهکاران 
غیر جاری از طریق مراجع قانونی اقدام الزم به عمل آید. مستدعی است  ضمن اطالع رسانی سریع، فهرست این 
بنگاهها را ظرف یک هفته با ذکر بانک عامل،منشاء بدهی و مانده بدهی های ارزی مربوطه ارسال  بفرمایید تا 

پیگیری الزم انجام شود.
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سال تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین


