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آنی -بسيارمهم
جناب آقای دکترنوبخت
معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه وبودجه کشور وعضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
وزيرمحترم کشور و عضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکتر شريعتمداری
وزير محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و عضوستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکتر دژپسند
وزير محترم اموراقتصادی و دارائی و عضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکتر خاوازی
وزير محترم جهاد کشاورزی وعضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای مهندس زنگنه
وزير محترم نفت وعضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکتر اردکانيان
وزير محترم نيرو وعضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکتر نمکی
وزير محترم بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی وعضوستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکتر مونسان
وزيرمحترم ميراث فرهنگی ،صنايع دستی وگردشگری وعضوستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکتر کالنتری
رئيس محترم سازمان حفاظت محيط زيست و عضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکتر همتی
رئيس کل محترم بانک مرکزی و عضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
سرکار خانم پيروزبخت
رياست محترم سازمان ملی استاندارد ايران و عضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای مهندس شافعی
رياست محترم اتاق بازرگانی،صنايع ،معادن وکشاورزی ايران و عضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای عبداللهی
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رياست محترم اتاق تعاون ايران و عضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای ممبينی
رياست محترم اتاق اصناف ايران و عضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
موضوع :ابالغ مصوبات نود و هشتمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد

باسالم واحترام
پیرو دعوتنامه شماره  08/308081مورخ  ،3111/7/22به استحضار می رساند؛
نود و هشتمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد ،به استناد ماده ( )03قانون رفع موانع تودیعد رقابع
پذیر و ارتقای نظام مادی کشور وآئین نامه اجرایی آن ،روزسه شنبه مورخ  9922/7/92برگزار و پس
از بررسی وطرح نظرات اعضای ستاد،تصمیمات زیراتخاذ که جه

اجراء در موععد مقعرر،

ابالغ میگردد:
الف) -مصوبات مربوط به دستورکار اول جلسه با موضوع :ارائه گزارش مشترک وزارت اموراقتصاادی و
دارائی و بانک مرکزی ،درخصوص نحوه اجرای دستورات متعدد رئيس جمهور محترم و معاون اول محترم
رئيس جمهور ،در هامش مکاتبات وزارت کشور ،مبنی برتعيين تکليف و احيای واحدهای توليادی تملاک
شده توسط شبکه بانکی

نظربه اینکه؛ به موجب گزارش مشترک نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارايی و بانک مرکزی،
تعداد واحدهای توليدی تحت تملک شبکه بانکی ،درتاريخ برگزاری جلسه،هزار و هفتصد و هجده ()9791

واحد بوده و با عنای
از ظرفی

به ضرورت تعیین تکلیف ،راهاندازی مجعدد و بهعرهمنعدی حعداکیری

تودید واشتغال واحدهای تملک شده توسط بانکهعای عامع و مؤسسعات معادی

واعتباری ،مقرر گرديد:

 -3وزارت اموراقتصادی و دارايی ،با هماهنگیبانک مرکزی،حداکثر ظارف مادت ياک هفتاه ،فهرسع
آخرین وضعی

واحدهای تودیدی تملک شده توسط بانکها ومؤسسات معادی واعتبعاری را

به تفکیک استان و نام بانک ،به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
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مالحظه  :این گزارش همچنین بایستتی ،در برگیرنتدو اوتااط اات تام مهمتی همچتون
 -3وضعی

واحد تودیدی در زمان تملک ،ازحیث فعال بودن یا راکد بودن

 -2تعداد شاغلین درهریک از واحدها در زمان تملک واحد
 -1آخرین وضعی

واحدهای مذکور درحال حاضر ،ازمنظر فعال بودن ویا غیر فعال بعودن

 -0تعداد افراد شاغ در واحدهای فعال تح

تملک ،درحال حاضرباشد.

 -2دبيرخانه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد ،به محض دریافت فهرست ااودهاط تحت تملت
ااات ام ذکرشدو دربند( )1مصوبام ،موظف است مراتب را ظارف مادت  81سااعت ،جهع
شناسائی ،بررسی و ارزیابی دقیق شرایط کنونی واحدهای موصوف و انجعام اقعداماتی کعه
درادامه ذکرخواهد شد ،به کارگروههای تسهی و رف موان تودید استان های سراسرکشعور،
منعکس نماید.

 -1کارگروههای تسهيل و رفع موانع توليد استان هاا ،مکلفنتد؛ ستا اربررستی ا ارریتابی د یت
شرایط کنونی ااودهاط موصوف،ظرف مدت دوهفته ،نسب
 -1/3ارسال دیس

واحدهای قاب احیاء و برگش

به انجام موارد زیراقدام نمایند:

پذیر به چرخه تودید ،بته همتراو جتدال

رمانی ا برنامه رمانبندط راواندارط آنها ،به دبیرخانه ستاد تسهیل ا رفع موانع تولید.
 -1/2درارتباط با ااودهایی که هم اکنون ،امکان اویاط مجدد آنهتا در التب فلالیتتهتاط
بل ار تمل

اجود ندارد ،برنامهریزی الزم بعرای اسعتفاده ازظرفیع

آنهعا جهع

اجعرای

طرح های سرمایه گذاری جدید صورت پذیرفته اگزارش ا دامام آن بصتورم فصتلی بته
دبیرخانه ستاد تسهیل ا رفع موانع تولید ارسال گردد.
 -0ترتیبی اتخاذ شتود؛ تا حتی ادمقدور از تملک واحعدهای جدیعد توسعط شعبکه بعانکی
جلوگیری شود و درصورت اجتناب ناپذیربودن اقدام حقعوقی علیعه واحعدهای تودیعدی از
سوی بانک عام  ،این اقدام بایستی با هماهنگی کارگروه تسهی و رف موان تودیعد انجعام
شود و از توقف فعادی

اقتصادی واحدهای تودیدی مذکور ،در هرشرایطی اجتناب گردد.
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 -5با توجه به دستور رئيس محترم قوه قضاييه درجریان سفر مورخ بیست ا دام خترداد متاو
سالجارط ایشان به استان فارس ا درجلسه ادارط استان ،بدین شرح
"هيچکدام از بانک های کشورحق ندارند کارگاه يا کارخانهای که تملک کرده اند ،آن را تعطيل و يا نيمه تعطيل کنناد
به هيچ عنوان حق ندارند سازمان بازرسی وظيفه دارد پيگيری کند کار بانکها را يک کارگاهی را بگيرناد درب آن را
قفل کنند و بگويند ما طلب داريم چرا راه نمی اندازيد کارخانه توليدی را ؟ کارگرانش کجا رفته اند؟ به هيچ عنوان اين

کار مجاز نيست"
انظر به اینکه ،اجرایی شدن این دستور بسیار مهم ا موثر ،مستتلزم ایجتاد اوتدم رایته
درسطح کشور(ا م ار فلالیت اا دام دستگاو هاط ضایی اکارگراوهاط تسهیل ا رفع موانتع تولیتد)

افراهم شدن رمینه استناد به دستورفوق درمصوبام ستاد،کارگراو هاط تسهیل ا رفع موانع
تولید استان ها اوتی سیگیرط مستقیم مدیران ااودهاط تولیتدط دارد ،لذا مقرر شد  :مراتعب
از طریق دبیرخانه ستاد تسهی و رف موان تودید،تا زمان صعدور و ابعالغ بخشعنامه معرتبط
توسط قوه قضاییه ،از دادستانی ک کشور و سازمان بازرسی کع کشعور ،معورد پیگیعری
قرارگیرد.

 -0در راستاط تکمیل ا نهایی سارط توافقام گذشته
(معاون

امور بانکی ،بیمه وشرک

وزارت خانه های اموراقتصادی و دارايای

های دودتی)و صنعت،معدن و تجارت (سازمان صنای کوچعک و

شهرک های صنعتی ایران)،مبنی برانلقاد تفاهم نامه مشخصی درجهت شناستایی ا ااگتذارط
ااودهاط تولیدط تحت تمل

شبکه بتانکی کته در شتهرک هتا انتواوی صتنلتی کشتور

استقرار دارند ،مقرر شد  :تفاهم نامه مورد نظر ،حداکثر ظارف مادت دو هفتاه نهعائی وپعس از
توشیح توسط مقامات ذیصالح دو وزارتخانه ،ابالغ گردد.
 -7با توجه به برداش های متفاوت از مفاد ماده  97قانون تأمين اجتمااعی -مصعوب معورخ
(3150/0/1مربوط به قریب به  00سال قب ) بعنوان یکی از مهمترین موان در روند واگعذاری
واحدهای تودیدی تملک شده توسط بانک های عام به متقاضیان محسوب
تعداد ( )52واحد از مجموع ( )328واحد تودیدی تح

ابعناوان نموناه:

تملک شبکه بانکی دراستان خراسان
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رضوی (معادل  01درصد) بددی محدودی های ناشی از اجعرای معاده قعانونی معذکور در
برخی استانهای کشور،بالتکلیف مانده اند؛

لذا مقرر شد:

 -7/3وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،بعه منظورتسعهی وتسعری در راهانعدازی واحعدهای
تودیدی تملک شده ،ظرف مدت يک هفته ،نسب

به بررسی دقیق جنبه هعای قعانونی موضعوع

و اتخاذ تمهیدات الزم در راستای رف موان و محدودی های ناشی از اجرای معاده قعانونی
مذکور اقدام و نتیجه با هدف ایجاد وحدت رویه درسطح ادارات ک تامین اجتماعی سراسر

کشور ،در قادب بخشنامه یکسانی ابالغ ا نتیجه به دبیرخانه ستاد ا تم گردد.
 -7/2تصویرنامه شمارو /6666م د متورخ

1611/4/2دادستان محترم عمومی و انقالب مرکزاستان

خراسان رضوی ،خطاب به اداره کل تامين اجتماعی آن استان ،درخصوص تعیین دامنعه شعمول
ماده  17قانون تعامین اجتمعاعی ،جهع

بررسعی و تسعری ایعن امعر بعه سایراسعتانهعای

کشور(درصورت تایید موضوع در مراج ذیصالح قانونی) ،به دادستانی کل کشور ارسال گردد.
 -0باتوجه به ضرارم تلیین تکلیف راند فرسایشی

اصتح"آيين نامه نحوه واگذاری دارائی های

غيرضرور و اماکن رفاهی بانکها" ،در راستتاط تسهی فرآیند واگذاری واحدهای تملک شده توسط

شبکه بانکی به مادک قبلی ویا سرمایه گذارجدید ابا املان نظربه راند ا دامام انجام شتدو
امکاتبام ریر
* ابتغیتتههتتاط شتتمارو  24412متتورخ 1611/2/11رئععیس جمهععورمحترم اشتتمارو  24621متتورخ
 1611/2/11معاون اول محترم رئیس جمهور ،درهامش نامه شمارو  81117مورخ  1611/2/12وزارت
کشور؛
* نامه شمارو 26116/141162هت مورخ  1616/11/4دبیرخانه هیأت دود  ،با موضتو ابتتم مصتوبه
جلسه مورخ  1616/11/4هیئت اریران ا ارجعاع ماموریع

اصعالح آیعین نامعه نحعوه واگعذاری

دارائیهای غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها ،به شورای پول واعتبار؛
* نامه شمارو  61/71687مورخ  1611/6/2وزارت اموراقتصعادی ودارائعی(معاونع

وشرک های دودتی) ،با موضتو اصالح

اموربعانکی ،بیمعه

وتغییر"آيين نامه نحوه واگذاری دارائیهای غير ضارور و امااکن رفااهی
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بانکها" ،به"دستورالعمل نحوه واگذاری اموال ماازاد موسساات اعتبااری" اتصتویب ایتن امتر ،درجلسته متورخ
 1611/6/28شورای پول واعتبار؛
* نامه شمارو  181127مورخ 3111/6/12رئیس ک محترم بانک مرکزی ،به نوان معاون اول محترم
رئیس جمهور؛ با موضو "درخواس

دغوآیین نامه واگذاری اموال معازاد وغیرضعرور بانعکهعا"

وجایگزینی آن با"دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری"،درجلسه هیأت دود ؛
به

* نامه شمارو / 24161م  6/27114مورخ  1611/8/12دبیرخانه کمیسیون اقتصاد دفترهیأت دود

نوان وزیر محترم اموراقتصادی و دارائی ،رئیس محترم سازمان برنامه و بودجعه و مععاون محتعرم
حقوقی رئیس جمهور ،با موضو درخواس

اظهار نظر درخصوص نامعه شعماره  371120معورخ

 3111/0/32رئیس ک محترم بانک مرکزی ،با موضوع دغعو آیعین نامعه واگعذاری امعوال معازاد
وغیرضرور بانکها وجایگزینی آن با دستورادعم نحوه واگذاری اموال مازاد موسسعات اعتبعاری،
درجلسه هیأت دود ؛

نهایتاً؛ با عنای

به ایراد جدی نماینده محترم وزارت اموراقتصادی ودارایی بعه اقعدام اخیعر

دبیرخانه کمیسیون اقتصاد دفتر هیأت دودع  ،مقرر شد :وزارت امور اقتصادی و دارايی (معاونع
امور بانکی ،بیمه وشرک

های دودتی) ،دراسرع وق

با هماهنگی دبیرخانه مذکور ،نسعب

بعه

اصالح روند کنونی وپیگیری جدی در روند تصویب دستورادعم مذکور اقعدام انتیجته را
به دبیرخانه ستاد ا تم نماید.
 -1به منظور سهود
تح

درامور مرتبط با تعیین تکلیف،احیعاء و بازگشع

تملک شبکه بانکی به چرخه تودید

واحعدهای تودیعدی

واشتغال ،مقرر شاد  :وزارت اموراقتصادی ودارائی ابانک

مرکزی ،مشترکاً با همکتارط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اساازمان صادا وسايما ،نسعب
اطالعرسانی دقیق درخصوص تعداد و مشخصات واحدهای تودیعدی تحع

بعه

تملعک شعبکه

بانکی و معرفی سامانه جامع امالک بانکها (سمبا) اقدام ا نتیجه را بته دبیرخانته ستتاد ا تتم
نمایند.
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ب) -مصوبات مربوط به دستورکار دوم جلسه  ،با موضوع :ارائه گزارش وزارت صنعت ،معدن وتجارت ،در
ارتباط با عملکرد و برنامه زمانبندی راهاندازی  8044معدن راکد درکشور

با توجه به مفتاد نامته شتمارو  61/87846متورخ  1611/6/21وزارت صانعت،معدن وتجاارت،
مبنی بر وجود مجموعاً ( )94804معدن درکشورکه اراین تلداد

( )0004معادن فعاال)8044(،

معدن غيرفعال (معادل  01درصد ازک معادن کشور) ا( )904معدن نياز درحاال تجهياز باوده و
فعادسازی معادن غیرفعال ،موجب اشتغادزایی پایدار( )111هزارنفر( 333هزار نفر شغ پایعدار

مستقیم و 777هزار نفر اشتغال غیرمستقیم) ،اشتغادزایی

برای( )894هزار نفر درمنااطق کمترتوساعه

يافته ( 08هزار نفر شغ پایدار مستقیم و 158هزار نفر اشتغال غیرمستقیم) و افزایش ظرفی

تودید

بععععه میععععزان( )997ميليااااون تاااان ( 05درصععععد تودیععععد سععععاالنه کشععععور)،

همچنین ابالغیه رئیس جمهور محتعرم درجلسعه برنامعهریعزی وتعال

ملعی بعرای تحقعق

شعارجهش تودید با استانداران سراسرکشور -مورخ  1611/0/1ا بدین

شترح "باياد بخاش

بزرگی از معادن کشور را که منجمد است ،مولد نمائيد يک مهلت کوتااه باه افارادی کاه معاادن در

اختيارآنهاست بدهيد ،اگرنتوانستند در موعد مقرر بهره برداری کنند ،اين معادن را آزاد کنيد"(موضتو

ابتغیه شمارو  66111مورخ  1611/4/7ریاست محترم دفتتر اسرسرستت نهتاد ریاستت جمهتورط) و
هدفگذاری انجام شده ،درخصوص نحوه بهرهمندی حداکیری از مععادن کشعور و احیعاء و

راهاندازی معادن راکد،مقررگرديد  :ا دامام ریر ارستوط وزارت صنعت  ،معادن و تجاارت انجتام
سذیرد
 -38نظربه اعالم برخی آمارهای مغایر درخصوص تعداد معادن فععال وغیرفععال و درحعال
تجهیز کشور درجلسه ،مقررشد :معاونت امورمعادن وصنايع معدنی ،با همکعاری
نوسازی صنايع معدنی ايران (ایمیدرو) ،نسب

ساازمان توساعه و

به رف مغایرت هعای موجعود و یکسعان سعازی

شماره 60/187459 :
تاريخ 1399/08/03 :
پيوست :

آمارهای موجود اقدام و آمارنهائی ،مورد توافق وقاب استناد را حداکثرظرف مادت ياک هفتاه ،بته
دبیرخانه ستاد ا تم نماید.
 -33معاونت امورمعادن و صنايع معدنی؛ظرف مدت يک هفتاه ،نستبت بته تهیعه و ارائعه گزارشعات
واطالعات مشروحه زیربه دبیرخانه ستاد اقدام نماید:
 -33/3گزار

آخرین تغییرات صورت گرفته درجدول منضم به نامه شعماره  08/70701معورخ

3111/1/21وزارت صنع  ،معدن وتجارت و اعالم آمار دقیق معادن غیرفعادی که درطعول  0معاه
گذشته (حدفاص تاریخ  -3111/1/21دغای  )3111/7/18احیاء و به چرخه تودید پیوسته اند ،بعه
تفکیک استانهای کشور؛
 -33/2ارائه برنامه زمان بندی مربوط به تعیین تکلیف قانونی و فعال سازی تمامی معادن غیرفععال
کشور ،در دو بازه زمانی -3پنج ماهه باقیمانده تا پایان سال 3111و -2شش ماهه اول سال ،3088
درقادب جدول سهمیه بندی استانهای کشور ،به دبیرخانه ستاد؛

 -32با نایت به درخواست هاط مکرر استانداران محترم ا راساط شوراط ملادن استتانها،
مبنی بر ضرورت تفویض بخشی از اختیارات شورای عادی معادن کشور به شعورای مععادن

استانها ا ا تم آمادگی مستمر ارراط محترم اسب اساب صنلت ،ملدن اتجارم بتا ایتن
موضو اهمچنین موافق

وزیرمحترم صنع  ،معدن وتجارت و رئیس ستاد تسهی و رفع

موان تودید با تحقق این امر ،مقرر شد  :معاونت امورمعادن وصنايع معدنی ارارتخانه مذکور،

ظارف

مدت يک هفته ،نسبت به پیگیری موضوع،احصاء موارد قاب تفویض وابالغ آن به شورای معادن

استانهای سراسرکشور ا دام نماید.
 -31وزارت صنعت ،معدن وتجارت،حداکثرظرف مدت دوهفته ،نسبت بته شناسعایی واحصعاء قعوانین
و مقررات مخ در روند فعادی

مطلوب و قاب انتظارمعادن و صنای معدنی کشعور اقعدام

و جمبعبندی مربوطه را به همراه راهکارهای اجرائی الزم وپیشعنهادات موثرکارشناسعی ،بته
دبیرخانه ستاد ارسال نماید.

شماره 60/187459 :
تاريخ 1399/08/03 :
پيوست :

 -30وزارت صنعت ،معدن وتجارت،گزارش ا دامام انجام شدو در راستاط اجرای ابالغیه رئیس
جمهور محترم درجلسه برنامهریزی وتال

سراسرکشور -مورخ  3111/0/1ابدین

ملی برای تحقق شعارجهش تودید با اسعتانداران

شرح "بايد بخش بزرگی از معادن کشاور را کاه منجماد

است ،مولد نمائيد يک مهلت کوتاه به افرادی که معادن دراختيارآنهاست بدهيد ،اگر نتوانستند درموعد

مقرر بهره برداری کنند ،اين معادن را آزاد کنيد"(موضتو ابتغیته شتمارو  66111متورخ 1611/4/7

ریاست محترم دفتر اسرسرست نهاد ریاست جمهورط) ،را ظرف مدت يک هفته ،به دبیرخانه ستاد ا تم
نماید.
 -35وزارت صنعت ،معدن وتجارت،گزار

اقدامات انجام شده در راستای تحقق دستور رئعیس

جمهععور محتععرم،درهتتامش نامتته شتتمارو  66111متتورخ  1611/4/7وزارت کشععور ،بتتا
موضتو

"گزارش حقوق دولتی وصولی و اعتبارات تخصيص يافته موضوع ماده  98قانون اصالح معادن و

درخواست تخصيص  90درصد موضوع قانون مذکور به استانها"  ،نتوان اریرمحتترم صتنلت،ملدن
اتجارم (موضو ابتغیته شتمارو  71841متورخ  1611/8/11رئتیا محتترم دفتتر رئتیا جمهتور

اسرسرست نهاد) ،ابدین شرح "بخش معادن فعال سازی شود" را ظرف مدت يک هفته ،به دبیرخانته
ستاد ا تم نماید.
 -30وزارت صنعت ،معدن وتجارت،برنامه زمانبندی مورد نظرخعود ،در راسعتای تحقعق دسعتور

رئیس جمهعورمحترم ،در هتامش رانوشتت نامته شتمارو  61/171678متورخ 1611/8/22
ارارم مذکور ،با موضتو "

دستورالعمل جديد ايجاد وحدت رويه درفعال سازی معادن و محادوده هاای معادنی

غيرفعال" ابدین شرح "در دی ماه پهنه ها به داوطلبين واقعی عرضه شاود"(،موضتو ابتغیته شتمارو 74421

مورخ  1611/8/24رئیا محترم دفتر رئیا جمهتور اسرسرستت نهتاد) ،را ظارف مادت ياک هفتاه ،بته
دبیرخانه ستاد ا تم نماید.
 -37با نایت به مشکالت مطروحه ازسوی سازمان توسعه ونوسازی صعنای مععدنی ایعران
(ایمیدرو) ،درخصوص"صدورجواز تاسیس"،

مقررشد :معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن

شماره 60/187459 :
تاريخ 1399/08/03 :
پيوست :

وتجارت ،نسب

به بررسی موضوع اقدام انتیجه را ظرف مدت يک هفته،به دبیرخانته ستتاد ا تتم

نماید.
ج) -مصوبات مربوط به دستورکار سوم جلسه ،با موضوع:ارائه گزارش وزارت صنعت ،معدن وتجارت ،در
ارتباط با عملکرد و برنامه زمانبندی راهاندازی  9044واحد صنعتی راکد مستقر درشهرک ها و نواحی
صنعتی هدفگذاری شده برای سال 9922

با توجه به نامه شمارو 87841مورخ  1611/6/21وزارت صنعت،معدن وتجارت ،مبنی بر اجتود
حدوداً

 80هزار واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی کشور ،با اشتغال

 294هزار نفار

که ار این تلداد وداداً  2144واحد (معادل  22درصد) با اشتغالی بالغ بر  901هزار نفر غیرفعال
می باشند اهدفگذاری انجام شده برای بهعرهمنعدی حعداکیری ازظرفیع
واحدهای راکد درشهرک ها ونواحی صنعتی و برنامهریزی ،جه

از واحدهای غیرفعال درسال ،3111با

تودیعد واشعتغال

احیای تعداد

 9044ماورد

اشتغال حدوداً  97هزار نفر،مقررگرديد:

 -30با توجه به مغايرت ماده ( )9دستورالعمل اجرايی ماده  08قانون احکام دائمی کشور -مصوب
( 1612/11/11موضوع ابالغیه مورخ  3117/7/22سعازمان برنامعه و بودجعه کشعور) ،بتا مفتاد
مادو انونی موصوف مقرر شد؛ سازمان برنامه و بودجه کشور ،با همکتارط
وتجارت (سازمان صنای کوچک وشهرکهای صنعتی ایران و معاون

روز،نسب

وزارت صنعت ،معادن

طرح و برنامه)،

ظرف مادت ده

به بررسی موضوع ،اصالح آئین نامه وتعیین ردیف بودجه ای خاص درسال،3088

برای اجرای ماده قانونی موصوف ،اقدام نماید.

 -31نظربه اینکه؛ اجعرای معاده  50قعانون احکعام دائمعی کشعور -مصتوب 1612/11/11
اهمچنین دستوراللمل اجرایی این مادو انونی ،مبنی برانجام کمک های دود

و نواحی صنعتی دودتی وغیردودتی،
در شهرک های صنعتی ،بددی محدودی

به شهرکها

به ويژه در امور تامين  :راه  ،آب ،برق ،گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر

های شدید اعتبعاری در ایعن بخعش مسعکوت مانعده و

بالتکلیفی تعداد قاب توجهی از شهرک ها ونواحی صنعتی را درسطح کشور بعدنبال داشعته

شماره 60/187459 :
تاريخ 1399/08/03 :
پيوست :

اس  ،لذا مقرر شد  :وزارت صنعت ،معدن و تجارت (سازمان صنای کوچک وشهرکهای صنعتی ایران)

ظرف مدت حداکثر ده روز ،پیشنهادات کارشناسی وکاربردی خود را جه
ظرفی

امکعان بهعرهمنعدی از

بخش خصوصی برای تحقق اهداف مصرح در ماده  50قانون احکام دائمعی کشعور،

به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
 -28وزارت صنعت ،معدن وتجارت (سازمان صنای کوچک وشهرکهای صنعتی

مدت دو هفته ،نسب

به شناسایی و احصاء قوانین ومقررات مخ فعادی

ایعران)،حاداکثرظرف

درشهرکهای صعنعتی

اقدام و جمعبندی نتایج حاصله را به همراه راهکارهعای مناسعب و پیشعنهادات کارشناسعی

موثر ،به دبیرخانه ستاد ارسال اا تم نماید.
 -23وزارت صنعت ،معدن وتجارت (سازمان صنای کوچک وشهرک های صنعتی ایران)،

روز ،نسب

ظرف مدت ده

به انجام موارد زیراقدام انتایج واصله را به دبیرخانه ستاد ارایه نماید

 -23/3احصاء دقیق آمار مربوط به تعداد واحدهای صنعتی مستقر درشهرک ها ونعواحی صعنعتی
سطح کشور ،تعداد دقیق افراد شاغ در واحدها ،به تفکیک واحدهای تودیدی فعال و غیرفعال ،به
تفکیک استانهای سراسر کشور.
 -23/2بررسی دقیق آخرین وضعی

واحدهای صنعتی غیرفععال مسعتقر در سعطح شعهرک هعا و

نواحی صنعتی سراسرکشور ،عارضه یابی مستند و ارائه دو دیس
الف) -واحدهایی که قابلی

دقیق و مجزا از:

وامکان احیاء ،راهاندازی مجدد و برگش

آنها به چرخه تودید وجعود

دارد ،به همراه پیشنهادات کارشناسی مربوط به تعیین تکلیف وح وفص موان و مشکالت فعلی
واحدهای مذکور
ب) -دیس

واحدهایی که به ددی فقدان توجیه اقتصادی و سایردالی  ،امکان احیاء آنها درشعرایط

کنونی و درکوتاه مدت وجود ندارند (با ذکردالیل کارشناسی).
 -22/1ارائه گزارشی از روند اجرای هدف گذاری وبرنامه پیش بینی شعده درنامعه شعماره70708
مورخ  3111/1/21وزارت صنع  ،معدن وتجارت ،مبنعی براحیعای  3588واحعد صعنعتی راکعد،

شماره 60/187459 :
تاريخ 1399/08/03 :
پيوست :

دربازه زمانی  0ماهه گذشته{ازتاریخ اعالمی(مورخ  ،)3111/1/21تاکنون) وتعداد اشعتغال ایجعاد
شده از مح این اقدام.
 -22/0ارائه جدول جدید مربوط به هدف گذاری انجام شده ،جه

احیاء و بازگش

واحد صنعتی راکد مستقر درشهرک ها و نواحی صنعتی کشور،به چرخه

تعداد 2888

تودید( با افزودن تعداد  044واحد

جديد راکد به مجموع  9044واحد مورد اشاره و همچنين احتساب واحدهايی که تاکنون احياء و

به چرخه توليد بازگشته اند)،

به تفکیک استانهای سراسرکشور.
 -22/5ارائه برنامه زمانبندی احیای سایر واحدهای صنعتی راکد مسعتقر درشعهرک هعا ونعواحی
صنعتی کشور(که فعالً تعداد  1088واحد اعالم و قطعاً با اجرای دقیعق بنعدهای  23/3و ،23/2بعه
آمارهای موثقتری دس

خواهیم یاف ) در دو بازه زمانی:

الف) -پنج ماهه باقیمانده تا پایان سال 3111و
ب) -شش ماهه اول سال  ،3088درقادب جدول سهمیه بندی استانهای کشور.
د) -سايرمصوبات :هدف گذاری ها واجرای تکاليف قانونی ستاد و اعضای ستاد

نظربه اینکه براساس گتزارش وزارت تعاون،کعار و رفعاه اجتمعاعی ،درسایتان شتهریورماو
سالجارط ،تعداد واحدهای بحرانی درکشور؛ بالغ بر 921واحاد ،بتا اشاتغال  91002نفار،تلتداد
واحدهای مشکل دارکشور نیز 9909واحد با  991909نفار اشاتغال برآاردگردیتدو است.ارستوط
دیگر؛تعداد  3377بنگاه اقتصادی با دارا بودن  381200نفرکارگر ،دارای حقوق معوق بعوده

ابه منظورامکان برنامهریزط ،سیش بینی اسیشگیرط ارتلطیلی ااودهاط تولیتدط بحرانتی ا
مشکل دار اتبلام ناشی ارآن مقررگردید
 -21وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی (معاون
وتجارت (معاون
دیس

روابط کار) ،با همکارط

وزارت صانعت ،معادن

امور صنای ) ،دراجراط مفاد نامه شمارو  176118مورخ  1611/8/28ستاد،

دقیق مربوط به تعداد و اطالعات اصلی مربوط به

واحدهای توليدی مشکل دار و بحرانای

شماره 60/187459 :
تاريخ 1399/08/03 :
پيوست :

کشور را با تعاریف یکسان،به تفکیک استانی وبه همراه عنعاوین اهعم مشعکالت مربعوط بعه

هریک از واحدهای موصوف،تهیه احداکثرظرف مدت يک هفته ،به دبیرخانه ستاد منلکا نماید.
 -20مقررگردید؛ سازمان حفاظت محيط زيست کشور،دراجراط

تکليف قانونی مصرح درماده  09قانون

رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقای نظام مالی کشور ،مبنی بتر"ادزام قانونی سازمان معذکور ،بعه

ح و فص مشکالت واحدهای تودیدی ،بویژه مشکالت حوزه محیط زیس "ا در اجتراط
ترتیبام ا راند اجرایی مندرج درنامه شمارو  61/176111مورخ  1611/8/28ستتاد ،ا تدام
انتیجه را دربارو رمانی ا مهلت ا تمی ،به دبیرخانه ستاد ا تم نماید.
 -25مقررگردید؛ وزارت جهاد کشاورزی ،دراجراط

تکليف قانونی مصرح در ماده  09قانون رفع موانع

توليد رقابت پذيرو ارتقای نظام مالی کشور ،مبنی بر" ادزام قانونی وزارتخانعه معذکور ،بعه حع

وفص مشکالت واحدهای تودیدی ،بويژه مشکالت حوزه منابع طبيعی" ا در اجراط ترتیبتام ا
راند اجرایی مندرج درنامه شمارو  61/176116مورخ  1611/8/28ستتاد ،اقدام و نتیجعه را
در بازه زمانی ومهل

اعالمی ،به دبیرخانه ستاد اعالم نماید.

 -20در اجراط تکلیف انونی مصرح

مالی کشور،

درماده  09قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقای نظام

مبنی بتر"اعمال برخی محدودی هعا و ممنوعیع هعای مشعخ

واگذاری شرک

 ،درخصعوص

های مشمول واگذاری ازسوی سازمان خصوصی سعازی ،بعرای اشعخاص

حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهی و رف موان تودید،به ددی معوقه یا بعدهی

بانکی برخوردار شده اند" ،مقررگرديد  :وزارت اموراقتصادی و دارائی و بانک مرکزی ،بته نحتوط
که درنامه شمارو  61/176116مورخ  1611/8/28ستاد تبیین گردیدو است،نسب
گزار

اقدامات واتخاذ تمهیدات الزم درمهل

 -27نظربه اینکه دراجراط

بعه ارائعه

اعالمی ،به دبیرخانه ستاد اقدام نمایند.

بند ( )9ماده ()9آيين نامه اجرايی ماده ( )09الحاقی قانون رفع مواناع تولياد رقابات

پذيرو ارتقای نظام مالی کشور (بخش وظایف واختیارات ستاد با رعای

قوانین مربوط)،

موضعوع"اراياه

پيشنهاد اصالح قوانين ،مقررات و ضوابط و رويه های مرتبط با توليد وخدمات در زميناه هاای تساهيل امورسارمايه گاذاری،
صادرات ،واردا ت ،امورگمرکی،بانکی ،مالياتی ،بيمه ای ،محيط زيستی ،منابع طبيعی وسايرامورمرتبط با بخش توليد به مراجع

شماره 60/187459 :
تاريخ 1399/08/03 :
پيوست :

ذيصالح"،بلنوان یکی ارتکالیف ستاد تسهيل و رفع موانع توليد موضو مادو انونی موصوف تلیین ا
اب تصویبنامه شمارو /141676م 28142هت متورخ  1617/11/21ابتتم گردیتدو استت،
در همین راستا مقرر شد :اب رایه اط که اتی نامته شتمارو  176116متورخ 1611/8/28
ستاد تشریح گردیدو است،کارگروهی با عضوی

نمایندگان

وزارتخانه های صنعت،معدن و تجاارت،

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،جهاد کشاورزی ،اموراقتصادی و دارائی ،سازمان حفاظت محيط زيسات ،معااون حقاوقی

رئيس جمهور و بانک مرکزی ،در دبیرخانه ستاد تسهی و رف موانع تودیعد تشعکی و نسعب
جمعبندی نقطه نظرات و پیشنهادات موجود اقدام و نتعایج حاصعله جهع

بعه

بررسعی نهعائی

واتخاذ تمهیدات الزم در دستور کار ستاد قرارگیرد.
 -20دراجرای

بند ( )9ماده ( )9آيين نامه اجرايی ماده ( )09الحاقی قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقای

نظام مالی کشور (بخش وظایف واختیارات ستاد با رعای

قوانین مربوط)که

موضوع"هماهنگی  ،تدوين و

پيشنهاد برنامه ساالنه تامين منابع مالی ،به منظور تکميل طرحهای نيمه تمام و سرمايه مورد نياز واحادهای توليادی (سارمايه

ثابت و سرمايه درگردش) برای ارايه به مراجع ذيربط" ،بعنوان یکی ازتکادیف

ستاد تسهيل و رفاع مواناع تولياد

موضو مادو انونی موصوف تلیین ا اب تصویبنامه شمارو /141676م 28142هت مورخ
 1617/11/21ابتم گردیدو است ،درهمین راستا

مقررشد

 61/ 176111مورخ  1611/8/28ستاد تشریح گردیدو

به نحتوط کته اتی نامته شتمارو

است،کارگروهی با عضاويت نماينادگان

سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ،وزارت اموراقتصادی و دارائی و بانک مرکزی تشکی ونسب
جمعبندی نقطه نظرات وپیشنهادات موجود اقدام ونتایج حاصله جه

به

بررسی نهائی واتخعاذ

تمهیدات الزم،در دستور کار ستاد قرار گیرد.
 -21با نگر

به اینکه ،به موجب

بند ( )8ماده ( )9آيين نامه اجرايی ماده ( )09الحاقی قانون رفع مواناع

توليد رقابت پذير و ارتقای نظام مالی کشور(بخش وظایف واختیارات ستاد بعا رعایع

قعوانین مربعوط)،

موضوع"بررسی پيشنهادات ارايه شده ازسوی واحدهای توليدی جهت احياء و استمرار توليد واشتغال ازجمله واحادهای در

اختيار اداره تصفيه امور ورشکستگی قوه قضاييه و تملک شده توسط بانکها وسايردستگاه های اجرايای" ،بعنعوان یکعی

شماره 60/187459 :
تاريخ 1399/08/03 :
پيوست :

ازتکادیف

ستاد تسهيل و رفع موانع توليد

موضوع ماده قانونی موصوف تعیعین و طبعق تصعویبنامه

شماره /301101ت 57805هع مورخ  3110/33/23ابالغ گردیده اس .
و از سوی دیگرنیز ،براسعا

مفعاد نامعه شعماره 380211معورخ  3111/7/32وزیرمحتعرم

کشععورکه مسععتند بععه گزارشععات ارسععادی توسععط اسععتانداری هععای سراسرکشععورتنظیم
و با

موضوع"ضرورت تعيين تکليف تعداد  990بنگاه اقتصادی مشمول ماده  989قانون تجاارت (واحاد

توليدی ورشکسته)" ،برای استحضار رئیس محترم قوه قضاییه ارسال و برضرورت تعیین تکلیعف
بنگاه های اقتصادی مذکور تاکید وحسب االمر رياست محترم قوه قضاييه ،مقررگردیده اس

که

موارد مربوط به بنگاه های مذکور نیعز درکمیتعه پیشعنهادی وزارتخانعه موصعوف (مرکعب

ازنمایندگان قوه قضاییه ،وزارتخانه های کشور وصنع ،معدن وتجارت و استانداران مرتبط) و بعا
حضور

معاون محترم اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم و دبيرستاد مرکزی پيگيری اجرای سياست های کلی اقتصااد

مقاومتی قوه قضائيه  ،بررسی وتعیین تکلیف شود(موضوع ابالغیه شماره  1888/331218/388مورخ
 3111/7/31ریاس

محترم حوزه ریاس

قوه قضائیه)،برهمین اسا ؛ به نحوی کعه طعی نامعه

شماره  08/301880مورخ  ،3111/7/27بعنوان معاون
ستاد دراجرای

محترم مذکور اعالم گردیده اسع ،

بند ( )8ماده ( )9آيين نامه اجرايی ماده ( )09الحاقی قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقای

نظام مالی ،آمادگی خود را برای همکاری در راستای تحقعق پیشعنهادات وزیرمحتعرم کشعور
ومنویات ریاس

محترم قوه

قضائیه،برای بررسی ،اتخاذ تصميم و حل وفصل مشکالت مجموعاً ()029

واحد توليدی"مشمول ماده  989قانون تجارت" و "سايربنگاه هايی دارای پرونده های قضاايی درساط
کشور(موضوع نامه شماره 331770مورخ3111 /7/23معاون همعاهنگی اموراقتصعادی وتوسععه منطقعه ای وزارت

کشور) اعالم می دارد.
 -18با نایت به اینکه به موجعب

بند ( )0ماده ( )9آيين نامه اجرايی ماده ( )09الحاقی قانون رفع مواناع

توليد رقابت پذير و ارتقای نظام مالی کشور(بخش وظایف واختیارات ستاد بعا رعایع

قعوانین مربعوط)،

موضوع"تعامل با دستگاه قضايی درجهت اجتناب محاکم ازصدوراحکام منجربه توقاف تولياد و تعطيلای واحادهای

توليدی" ،بعنعوان یکعی ازتکعادیف ساتاد تساهيل و رفاع مواناع تولياد تعیعین وطبعق تصعویبنامه

شماره 60/187459 :
تاريخ 1399/08/03 :
پيوست :

شماره/301101ت 57805هع مورخ  3110/33/23ابالغ گردیده اس
بخشنامه های مهمی از سوی ریاس

وطی ماه های اخیرنیز،

محترم قوه قضاییه ،معاون محترم اجتماعی وپیشعگیری

از وقوع جرم ودبیرستاد مرکعزی پیگیعری اجعرای سیاسع

هعای کلعی اقتصعاد مقعاومتی

قوهقضائیه ،دادستان محترم ک کشور و مععاون محتعرم دادسعتان کع کشعور ،در راسعتای
حمای

همه جانبه از واحدهای تودیدی و تال

در جه

حفظ و ارتقای ظرفیع

تودیعد و

اشتغال صادر و ابالغ گردیده اس  ،دذا مقرر شعد :استانداران محترم سراسرکشور ،بعه موجعب
مفاد ابالغیه شماره  08/300200مورخ  3111/7/20سعتاد و( )38معورد بخشعنامه وابالغیعه
مصرح درآن ،براجرای دقیق

بند ( )0ماده ( )9آيين نامه اجرايی ماده ( )09الحاقی قانون رفع مواناع تولياد

رقابت پذير و ارتقای نظام مالی کشور

نظارت و درصعورت مشعاهده معوارد نقعض احتمعادی مقعررات

وبخشنامه های فوق ادذکر ،مراتب به همراه مسعتندات مربوطه،بعه دبیرخانعه سعتاد معنعکس
واعالم گردد.
 -13به منظور بهرهمندی ازظرفی های کارشناسی وتخصصی دستگاههای ،امنیتعی ،نظعارتی،

اطالعاتی ،حسابرسی و بازرسی در ح و فصع مشعکالت واحعدهای تودیعدی ،مقررشتد،
وزارت اطالعات  ،معاونت حقوقی رئيس جمهور ،سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،سازمان

بازرسی کل کشور ،ديوان محاسبات کشور و دبيرخانه ساتاد همااهنگی مباارزه باا مفاساد اقتصاادی،
در اجراط مفاد نامه شمارو  61/171412مورخ 1611/8/28ستاد ،نسب
یکی ازمعاونین خود بعنوان نماینده آن دستگاه ،جه

به تعیعین و معرفعی

حضوردرجلسات ستاد ،بعه دبیرخانعه

ستاد اقدام نمایند.
 -12نظربه تاکيدات مقام معظم رهبری (مدظله ادعادی)،در ارتباط تصویری اعضای محترم دودع
با معظم ده ،در دوم شهریورماه سادجاری ،مبنی

بر"ضرورت تشکيل کاارگروهی شابانه روزی باه

منظور برطرف کردن موانع تولياد" کته منجربته تهیته ا ارستال نامته شتمارو  76126متورخ
 1611/6/12اریرمحترم کشور ،نوان رئیا جمهورمحترم ،صتدار ابتغیته شتمارو 6618
مورخ  1611/6/16ایشان درهامش نامه مذکور انهایتتاً دراجتراط بنتد ( )8ابتغیته شتمارو

شماره 60/187459 :
تاريخ 1399/08/03 :
پيوست :

 61/188142مورخ 1611/8/21اریرمحترم صنلت ،ملدن اتجارم ا رئیا ستاد تسهیل ا
رفع موانع

تولید ،مقررگرديد":مرکز شبانه روزی فوريت های بررسی مشاکالت واحادهای توليادی و

طرحهای سرمايه گذاری" ،با ید فوریت احداکثر ظرف مدت  94روز ،به نحوی که طعی بخشعنامه
شماره  08/302000مورخ  3111/7/27تعیین وابالغ گردیده اس  ،در اسعتانهعای سراسعر
کشور ایجاد و راهاندازی گردد.
درهمین راستا؛ دستگاه های عضو ستاد نیزموظفند ،به قید فوری  ،دراجرای رونوشع
فوق ادذکر ،نسب

بخشعنامه

به معرفی نمایندگان خود درسطوح ملی واستانی ،بعرای حضعور مسعتمر

و کارساز ،در مراکزمذکوراقدام نمایند.
 -11به منظور نظارت دقیق بر روند اجرای مصوبات توسط اعضاء ودیگردستگاه های مرتبط
و اطالع رسانی شفاف دراین خصوص ،مقرر شد؛ آخرین وضعی

اجرای مصوبات هرجلسه

توسط دبیرستاد درجلسه آتی تشریح ودرپایان جلسه نیز ،دراختیار رسانه ها قرارگیرد.

شماره 60/187459 :
تاريخ 1399/08/03 :
پيوست :

رونوشت:

مزیعد استحضعار وصعدور

 جناب آقای دکترجهانگیری،معاون اول محترم رئیس جمهور،جهعاوامرالزم.
 جناب آقای دکتر واعظی ،رئیس محترم دفترو سرپرس -جناب آقای مهند

جه

نهاد ریاس

رزم حسینی ،وزیرمحترم صنع  ،معدن وتجارت و رئیس ستاد تسهی و رف

موان تودید کشور ،جه
 -حضععرت حجعع

جمهوری ،جه

استحضار.

استحضار و صدور دستور الزم به منظوراجرای مصوبات مرتبط.

االسععالم وادمسععلمین جنععاب آقععای دکترعلععوی ،وزیرمحتععرم اطالعععات،

استحضار وصدور دستورالزم به منظور اجرای مصوبات مرتبط.
استحضار وصعدور دسعتور

 سرکارخانم دکترجنیدی معاون محترم حقوقی رئیس جمهور ،جهالزم برای اجرای مصوبات مرتبط.
 حضرت حججه

االسعالم وادمسعلمین جنعاب آقعای منتظعری ،دادسعتان محتعرم کع کشعور،

استحضار وصدور دستور الزم ،به منظوراجرای مصوبات مرتبط.

 -جناب آقای اسماعیلی ریاس

محترم حوزه ریاس

قعوه قضعائیه ،جهع

استحضعار و صعدور

دستور الزم به منظور اجرای مصوبات مرتبط.
 جناب آقای دکترادفپیگیری اجرای سیاس

معاون محترم اجتماعی وپیشعگیری از وقعوع جعرم و دبیرسعتاد مرکعزی
های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه ،جه

استحضعار و صعدور دسعتور

الزم ،به منظور اجرای مصوبات مرتبط.
 -جناب آقای دکتر سیمایی صراف ،دبیر محترم هیأت دود  ،جه

استحضار وصدور دستور الزم

به منظور اجرای مصوبات مرتبط.
 جناب آقای دکترنگاهداری ،مشاور و رییس محترم حعوزه ریاسعجه

مجلعس شعورای اسعالمی،

استحضار.

 استانداران محترم و روسای کارگروه های تسهی و رف موان تودید سراسرکشور ،جهو اقدام الزم درخصوص اجرای مصوبات مرتبط.

آگاهی

شماره 60/187459 :
تاريخ 1399/08/03 :
پيوست :

 -حضرت حج

االسالم وادمسلمین جناب آقای طائب ،ریاس

پاسداران انقالب اسالمی ،جه
 حضرت حجکشور ،جه

محترم سعازمان اطالععات سع اه

استحضار وصدور دستور الزم ،به منظور اجرای مصوبات مرتبط.

االسالم وادمسلمین جناب آقای درویشیان ،ریاس

محترم سازمان بازرسی کع

استحضار وصدور دستورالزم به منظوراجرای مصوبات مرتبط.

 -جناب آقای دکتربذرپا

ریاس

محترم دیوان محاسبات کشور،جه

استحضار و صدور دستور

الزم به منظوراجرای مصوبات مرتبط.
 جناب آقای پادیزدارمشاور محترم معاون اول رئیس جمهور و دبیرستاد هماهنگی مبارزه با مفاسداقتصادی،جه

استحضار وصدور دستورالزم ،به منظوراجرای مصوبات مرتبط.

 -جناب آقای مهند

زادی دبیرمحترم ستاد تسهی و رف موان تودید ،جهع

اطعالع ونظعارت و

پیگیری دقیق و مستمر ،به منظوراجرای به موق تمامی مصوبات ابالغی و ارائه گزارشات هفتگعی
مربوط به روند اجرای مصوبات به اینجانب.
/2252715/ -

