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آنی -بسيارمهم
جناب آقای دکتر ميرکاظمی
معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور و عضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکتروحيدی
وزير محترم کشور و عضوستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکترعبدالملکی
وزيرمحترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و عضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکترخاندوزی
وزيرمحترم اموراقتصادی و دارائی وعضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکترساداتی نژاد
وزيرمحترم جهاد کشاورزی وعضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای مهندس اوجی
وزيرمحترم نفت وعضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکترمحرابيان
وزيرمحترم نيرو و عضوستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکترعين اللهی
وزيرمحترم بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی و عضوستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکتر ضرغامی
وزيرمحترم ميراث فرهنگی ،گردشگری و صنايع دستی و عضوستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکترکالنتری
رئيس محترم سازمان حفاظت محيط زيست و عضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکتر کميجانی
رئيس کل محترم بانک مرکزی و عضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکتر شريعتی
رئيس محترم سازمان ملی استاندارد ايران و عضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای مهندس شافعی
رئيس محترم اتاق بازرگانی،صنايع ،معادن وکشاورزی ايران وعضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای عبداللهی
رئيس محترم اتاق تعاون ايران و عضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای ممبينی
رئيس محترم اتاق اصناف ايران و عضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
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موضوع:ابالغ مصوبات يکصد و بيست و چهارمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد

سالم علیکم
با احترام؛ پیرو دعوتنامه شماره  03/423021مورخ  ،4133/30/43به استحضار می رساند؛
يکصد و بيست و چهارمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد ،به استناد ماده ( )04قانون رفع موانع تولید رقابتپذیرر و ارتاذا
نظام مالی کشور وآئین نامه اجراری آن ،روز چهارشنبه مورخ  3055/50/31برگزار و پس ازبررسی وطرح نظرات اعضا سذتاد،
تصمیمات زرر اتخاذ که جهت اجراء در موعد مارر ،ابالغ میگردد:
الف)  -ارائه گزارش عملکرد استان خراسان شمالی درخصوص آخرين وضعيت واحدهای صنعتی راکد شهرکهاا
ونواحی صنعتی ،واحدهای تحت تملک شبکه بانکی ،واحدهای بحرانی ومشکل دارسطح اساتان ،معاادن راکاد،
واحدهای دارای پروندههای قضايی ،ورشکسته و مشمول ماده  303قانون تجارت و ارائه برنامه مشخص برای حل و
فصل مشکالت واحدها و احياء و مولدسازی معادن راکد استان

 -4با توجه به مدت زمان جلسه ،گزارش استان توسط مسئولین محترم استان خراسان شمالی(استاندار محتذرم و رئذیس محتذرم
سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان) تحورل دبیرخانه گردرد ،تا ضمیمه صورتجلسه در اختیار اعضا قرارگیذرد بذا توجذه بذه
هدفگیار ها ابالغی وسیاست ها اعالمی در سذا  4133ماررگردرذد :کذارگروه تسذهیل و رفذع موانذع تولیذد اسذتان
خراسان شمالی نسبت به پیگیر موارد زرراقدام ونتیجه را به دبیرخانه ستاد منعکس نمارد
 -4/4احیاء باقیمانده واحدها راکد و غیرفعا استان
 -4/2برنامه ررز مناسب جهت مولد ساز معادن راکد وغیرفعا استان
 -4/0احیاء وبازگشت واحدها تولید تحت تملک شبکه بانکی استان ،دراجرا "دستورالعمل نحوه واگذیار امذوا مذازاد
موسسات اعتبار " ،ابالغی مورخ 4011/0/43بانک مرکز
 -4/1انجام اقدامات الزم برا حل وفصل مشکالت واحدها بحرانی و واحدها مشکل دار
 -4/0تعیین تکلیف قانونی واحدها ورشکسته ،با همکار مراجع قضاری ذرربط استان
 -4/0پیگیر برا تعیین تکلیف فور تعداد واحدها تولید دارا پرونده قضاری دراستان ،ازطررق مراجع قضاری مرتبط
 -4/7بررسی مجدد وپیگیر فور  ،در راستا تعیین تکلیف مابای واحدها تولید راکد و غیرفعذا اسذتان ب بذالر بذر()20
درصد ازمجموع واحد تولید استان} و ارائه برنامه زمانبند مشخص برا احیاء و بازگشت آنها به چرخه تولید واشتغا
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ب) -حل وفصل مشکالت شرکت اليه سبحان شرق
-2به منظور تعيين تکليف بدهی و تامين نقدينگی واحد برای احيا ء مجدد مقرر شد :

 -2/4بانک صنعت و معدن ،برا تعیین تکلیف تسهیالت ارز  ،بر اساس مصوبه ستاد اقتصاد دولت اقدام (موضوع مصوبه شماره
 400010مورخ  11/42/20ستاد اقتصاد دولت) اقدام نمارد
 -2/2با عنارت به گزارش استان مبنی برتکمیل بودن خط تولید و محرز بودن امکان احیاء واحذد پذس از دررافذت تسذهیالت
سرماره درگردش ،متقاضی ظرف مدت رک ماه ،نسبت به ارائه برنامه عملیات آتی تولید وبرنامه مالی بازپرداخت بدهیها بذانکی
به کارگروه تسهیل استان اقدام نمارد
 -2/0کارگروه تسهيل استان ،در صورت تصورب وتارید برنامه واحد ،مراتب را به همراه مبلر تسهیالت سرماره در گردش مورد نیاز
واحد ،به بانک صنعت ومعدن اعالم می نمارد
-2/1بانک صنعت و معدن ،پس از دررافت برنامه تارید شده توسط کارگروه استان ،ضمن بررسی الزم درخصوص پرداخت سرماره
درگردش اعالم شده ،نسبت به اعطا  42ماه تنفس ،تاسیط بدهی  0ساله و بدون پیش پرداخت (با توجذه بذه پذیش پرداخذت
واررز درسا  ،)4011اقدام نمارد
تبصره  :4با تعیین تکلیف وضعیت بدهی ،در چارچوب ماررات جار  ،شرکت از شمو محرومیت ها و محدودرت ها ماذرر
ناشی از بدهی غیرجار مستثنی می گردد
تبصره  :2واحد مکلف است ظرف مدت رک ماه پس از دررافت تسهیالت سرماره در گردش ،نسبت به راه انداز واحد اقذدام
نمارد ،در صورت عدم انجام تعهد از سو مدرون ،بانک می تواند نسبت به اجرا ماررات خود برا دررافت مطالبات اقدام نمارد
 -0به منظور رفع مشکل مالياتی واحد مقرر شد:

با توجه به مصوبه شماره  400402مورخ  4011/44/42شورارعالی هماهنگی اقتصاد  ،مبنی بذر تعورذق رکسذاله اجرائیذات در
صورت تعیین تکلیف ،استمها وتاسیط بدهی ها ،مارر شد :متااضی درخواست خود را جهذت بهذره منذد از ارذن مصذوبه
درسامانه ستاد تسهیل به آدرس  tashil.stsm.irثبت نمارد تا روره مشخص شده در بند  4مصوبات رکصد و سیزدهمین جلسذه
ستاد (ابالغی به شماره  03/03171مورخ  ، )4133/32/20درخصوص مراحل تصورب برنامه احیاء و تولید واحد و بهرهمند از
شرارط مصوبه شورا میکور طی گردد
-1درخصوص تقسيط بدهی تامين اجتماعی و دريافت بخشودگیجرائم،مقررشد:
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متقاضی حداکثرتا پاران ماه جار نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه تامین اجتماعی اقدام و متعاقباً سازمان تامین اجتماعی با
تاسیط اصل بدهی به مدت  42ماه و در صورت تطبیق با قوانین و ماررات سازمان ،از بخشودگی جرائم برخوردار گردد
ج) -حل و فصل مشکالت شرکت بيتا نان بيژن يورد
 -0درخصوص مشکالت شرکت بيتا نان بيژن يورد مقرر گرديد:

 -0/4با توجه به طی شدن مراحل بررسی پرونده ارن شرکت در سازمان بازرسی کل کشور ،مارر شذد موضذوع بذه سذازمان
بازرسی منعکس و در صورت نظر مساعد آن سازمان برا عملیاتی شدن اجرا طرح ،تصمیمات الزم اتخاذ گردد
 -0/2درصورت نظرمساعد سازمان بازرسی کل کشور و اعالم مراتب به استاندار خراسان شمالی  ،کذارگروه تسذهیل و رفذع
موانع تولید استان مکلف است؛ با همکار بانک صنعت ومعدن ،نسبت به اتخاذ تصمیم جهت تعیین تکلیف طرح اقدام نمارد
د) -حل و فصل مشکالت شرکت شرکت آذين فورج
 -0درخصوص مشکالت شرکت آذين فورج مقرر گرديد:

 -0/4با توجه به کاربرد چندگانه محصوالت شرکت ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان با هماهنگی استاندار  ،مراجع ذرذربط و
خررداران محصوالت شرکت ،نسبت به تارید میزان فروش واحد و اعالم آن به بانک آرنده ،با رعارت مالحظات و طباذه بنذد
الزم اقدام نمارد
 -0/2شرکت ظرف مدت رک هفته ،اسناد و مدارک ترخیص اجزاء و قطعات وارداتی خود را به بانک آرنده تحورذل نمارذد ،تذا
امکان تعیین تکلیف نحوه هزرنه کرد تسهیالت پرداخت شده از سو بانک فراهم شود همچنین درخواست تامین مالی شذرکت،
همراه با اسناد ومدارک مورد نیاز بانک طی ارن مدت از سو شرکت به بانک ارائه می شود
 -0/0بانک آينده از زمان تحورل مدارک ،ظرف مدت ده روز از زمان تحورل مدارک ،ضمن بررسی طذرح ،نسذبت بذه تعیذین
تکلیف پرونده و پرداخت تسهیالت جدرد اقدام نمارند
 -0/1با عنارت به ارنکه اراضی ترهینی شرکت آذرن فورج دارا دو سند جداگانه میباشد ،بانک آينده در اجرا ماده  41قذانون
رفع موانع تولید ،با ارزرابی رکی از اسناد ،در صورت تکافو وثیاه ،نسبت به آزاد ساز وثائق مازاد اقدام نمارد
 -0/0با توجه به اهمیت تامین مالی ارن شرکت ،کارگروه استان مجاز است درتعامل با بانک صادرات نسبت به تامین مالی شرکت
از طررق ارن بانک نیزاقدام کرده وتصمیمات الزم را درکارگروه اتخاذ کند وثیاه مورد نیاز بانک برا تسهیالت شرکت ،از محذل
آزاد ساز وثائق مازاد توسط بانک آرنده تامین می شود
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 -0/0کارگروه استان دراسرع وقت مستندات کامل پرونده فی مابین واحد تولید و بانک آرنده را تهیه و به دبیرخانه ستاد مذنعکس
نمارد تا ارن پرونده به کميته امور بانکی و تامين مالی ستاد منعکس شود کمیته موظف است ظرف ده روز نحوه عملکذرد بانذک در
راستا اجرا تعهدات و قرارداد با واحد تولید و آزادساز وثارق واحد را بررسی و راهکار مناسذب جهذت حذل و فصذل
مشکل را به بانک مرکز و دبیرخانه ستاد ارسا نمارند
– 0/7بانکمرکزی در صورت احراز استنکاف بانک از پرداخت تسهیالت مورد نظرکارگروه تسهیل؛ موظف است بر اساس روند
تعیین شده در متن تبصره ماده  02قانون رفع موانع تولید ،اقدام الزم را بعمل آورد
ها) -حل و فصل مشکالت طرح توسعه شرکت آلومينای ايران
 -7درخصوص مشکالت طرح توسعه شرکت آلومينای ايران مقرر گرديد:

 -7/4با توجه به موافات بانک ملی ارران ،بانک مرکز جمهور اسالمی ظرف رک هفته ،نسذبت بذه صذدور مصذوبه بذرا
مستثنی نمودن نام شرکت از مشمو ماررات ذرنفع واحد(نسبت به سازمان ارمیدرو) اقدام نمارد،تا بانک هاای عامال نسذبت بذه
پرداخت تسهیالت به ارن شرکت در چارچوب ماررات شورا پو و اعتبار اقدام نمارند
 -7/2با توجه به قرارگرفتن شرکت در لیسذت واگذیار  ،وزارت اموراقتصذاد ودارارذی ،نسذبت بذه پیگیذر موضذوع از
سازمان خصوصی ساز  ،برا دررافت مجوز ارائه تسهیالت به ارن شرکت اقدام نمارد
و) -حل و فصل مشکالت طرح توسعه شرکت فوالد کيميا صبا
 -8درخصوص مشکالت مشکالت طرح توسعه شرکت فوالد کيميا صبا مقرر گرديد:

 – 1/4با توجه به مکاتبه اداره مبارزه با پولشوری بانک مرکز با اداره بازرسی بانک صنعت ومعدن ،شرکت ظرف مذدت رذک
هفته ،در راستا رفع ابهامات هزرنه کرد تسهیالت قبلی (ارز ) ،مستندات الزم را به بانک عامل ارائه نمارد
 -1/2با عنارت به موافات بانک صنعت ومعدن و خرردار ماشین آالت خط تولید توسط سرماره گذیار از خذارج از کشذور و
حمل بخش نخست آنها به داخل کشور ،بانک صنعت و معدن ،در پرداخت تسهیالت ررالی شرکت ظرف مدت رک ماه اقذدام
نموده تا در استارار ماشین آالت و روند منطای پیشرفت پروژه خللی ارجاد نگردد
ز) -حل و فصل مشکالت طرح کاشی سمنگان
 -9درخصوص مشکالت طرح کاشی سمنگان مقرر گرديد:

از آنجا که به استناد بند  47مصوبه دور دوم سفر رراست محترم جمهور (موضوع ابالغیه شماره  10041مورخ  ،)11/1/41طرح
میکور مربوط به بانک سپه بوده و همچنین به استناد بند  11مصوبه میکور ازجمله تعهدات صندوق توسعه ملی می باشد،
لیا مارر گردرد:
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 -1/4سرماره گیار ظرف مدت رک هفته آخررن طرح توجیهی تهیه شده را جهت بررسی به معاونت طرح و برنامه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و ستاد بانک سپه تحورل و رسید دررافت نمارد
 -1/2معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن  ،بانک ها تجارت وسپه و سازمان صنعت ،معدن استان؛ ظذرف مذدت دو
هفته طرح را به صورت مشترک بررسی نموده و نظر خود را در ارتباط با توجیه فنی و اقتصاد طرح اعالم نمارند
 -1/0بانک سپه در صورت تارید طرح از سو وزارت صنعت ،معدن و تجذارت  ،نسذبت بذه همذاهنگی الزم بذا صذندوق
توسعه ملی برا تامین منابع مورد نیاز ازمحل صندوق وتفاهمذات صذورت گرفتذه بذرا عملیذاتی شذدن تصذمیمات سذفر
رراست محترم جمهور اقدام نمارد عنداللزوم ارن بانک می تواند نسبت به انجام میاکرات الزم با بانک ها درگر به منظور ارجاد
کنسرسیوم اقدام نمارد
ح) -حل و فصل مشکالت طرح گلخانه  355هکتاری دوين
-35درخصوص مشکالت طرح گلخانه  355هکتاری دوين مقرر گرديد:

 -43/4متااضی؛ طرح واجد شرارط دررافت تسهیالت بانکی را به سازمان جهاد کشاورز استان تحورل نمارد
 -43/2سازمان جهاد کشاورز استان ،پس از بررسی و در صورت تارید طرح ،مراتب را به بانک کشاورز ارسا نمارند
 -43/0بانک کشاورز استان ،پس از تکمیل پرونده  ،ظرف مدت رک هفته ،نسبت به ارجاع پرونده به مدرررت بانک کشاورز
اقدام وبانک موصوف نیز ظرف مدت دو هفته ،با نظرمساعد نسبت به بررسی طرح اقذدام و در صذورت تصذورب در ارکذان
اعتبار  ،نسبت به پرداخت تسهیالت مصوب اقدام نمارد
ط) -حل و فصل مشکالت هتل داريوش
 -33درخصوص مشکالت هتل داريوش مقرر گرديد:

 - 44/4با توجه به پرداخت  7/0درصد از میزان بدهی ،بانک گردشگر در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف تسهیالت با تنفس
رک ساله و تاسیط به مدت  1سا اقدام نمارد ،تا واحد میکور مشمو محرومیت ها و محدودرت ها ماذرر ناشذی از بذدهی
غیرجار نگردرده و امکان دررافت تسهیالت و تامین نادرنگی را داشته باشد
تبصره :با توجه به پرداخت ارن مبلر توسط سرماره گیار در مورخ  4011/0/04بر اساس مصوبه کارگروه تسذهیل و رفذع موانذع
تولید استان ،بانک عامل موظف به اعما همان مصوبه و از تاررخ عمل سرماره گیار به مصوبه می باشد
 -44/2مدت دوران تامین مالی تسهیالت اعطاری از محل منابع صندوق توسعه ملی ،به مدت  0سا از تذاررخ صذدور مصذوبه
(با احتساب حداقل رکسا دوره تنفس) اضافه میشود
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 -44/0بانک گردشگر در اجرا ماده  41قانون رفع موانع تولید؛ ظرف رک هفته،نسبت بذه تجدرذد ارزرذابی وثذارق توسذط
کارشناس رسمی مرضی الطرفین اقدام و مازاد وثارق ترهینی در بانک اعم از محل اجرا طرح و سارر وثارق خذارج از طذرح را
آزاد نموده و نتیجه را به دبیرخانه ستاد منعکس نمارد در صورت عدم اجرا ارن بند از سو بانک گردشگر  ،پرونذده توسذط
دبیرخانه ستاد به دادستانی کل کشور منعکس خواهد شد
ی) -قرائت پرونده های ارجاع شده از سوی کارگروههای استانی برای استفاده از مزايای تعيين شاده در مصاوبه
جلسه  05شورايعالی هماهنگی اقتصادی (موضوع مصوبه شماره  310008و  310311مورخ  )99/33/31که مراحل
تعيين شده در بند  3مصاوبه جلساه  331ساتاد (ابالغای طای ناماه شاماره  55/55979ماورخ )3055/1/15
را طی کردهاند.

 -42پرونده ها شرکتدرار خودرو ارجاع شده از سو کارگروه استان اصفهان برا استفاده از مزارا تعیین شذده در مصذوبه
جلسه  00شورا عالی هماهنگی اقتصاد (موضوع مصوبه شماره  400011و  400402مورخ  )11/44/42که مراحل تعیین شده
در بند  4مصوبه جلسه  440ستاد را طی نموده اند (ابالغی طی نامه شماره  03/03171مورخ  )4133/2/20در جلسه قرائذت و بذه
تصورب رسید (نامه شماره  0323/4133/0210مورخ  4133/30/30مدررکل وصو حق بیمه و رئیس کمیته تامین اجتماعی ستاد)
ک) -ساير

 -40دبیرخانه ستاد ،در جلسه آتی گزارش روند اقدامات ستاد و وضعیت اجرا مصوبات سذتاد از آبذان مذاه  4011تذاکنون را
ارائه نمارد
 -41کلیه کارگروه ها استانی ،موظفند جلسه آتی کارگروه تسهیل استان را به گزارش روند اجرا مصوبات کارگروه از آبان ماه
 4011تاکنون اختصاص داده و نتیجه گزارش را طی رک ماه به دبیرخانه ستاد ،اعضاء کارگروه و دسذتگاه هذا نظذارتی اسذتان
منعکس نمارند
 – 40کلیه کارگروه ها استانی ،ظرف رک ماه نسبت به ارائه گزارش فهرست موارد ارجاع شده به هیذتت خبرگذان بذانکی بذه
دبیرخانه ستاد منعکس شود
ل) -گزارش اهم اقدامات دبيرخانه طی هفته گذشته؛ جهت استحضاراعضای محترم ستاد

 سفر دو روزه اعضا محترم ستاد به استان خوزستان و برگزار جلسه  420ستاد در ارن استان برا رسیدگی به مشذکالت و
مسائل واحدها تولید
 سفر قائم ماام رئیس ستاد به استان ها کرمان و قم و برگزار جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور ارشان
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 برگزار جلسه مرکز پژوهش ها مجلس با دبیرخانه ستاد برا بررسی ابعاد اجرا قانون ماده  04و  02رفع موانذع تولیذد و
ارزرابی عملکرد ستاد و کارگروه ها استانی
 مکاتبه با رئیس محترم حوزه رراست قوه قضائیه برا رفع برخی ابهامات مصوبه جلسه  431ستاد و نحوه تشکیل و ماموررذت
"کمیته حمارت قضائی از تولید و سرماره گیار " که در ارن رابطه دبیرخانه
 برگزار چهارمین جلسه کمیته بانکی و تامین مالی و اولین جلسه کمیته امور گمرکی

شماره 60/138275 :
تاريخ 1400/06/06 :
پيوست :

رونوشت:
 جناب آقای دکتر مخبر ،معاون اول محترم رئيس جمهور،جهت مزيد استحضار و صدور اوامرالزم. جناب آقای دکتراسماعيلی ،رئيس محترم دفتر رياست جمهوری ،جهت استحضار و صدور اوامرالزم . جناب آقای مهندس فاطمی امين ،وزيرمحترم صنعت ،معدن و تجارت و رئيس ستاد تسهيل و رفع موانع توليد کشور ،جهت استحضاار وصادور دساتورالزم ،درراستای اجرای مصوبات مرتبط .
 سرکارخانم دکترجنيدی ،معاون محترم حقوقی رئيس جمهور ،جهت استحضار و صدور اوامرالزم . حضرت حجت االسالم والمسلمين جناب آقای دکترخطيب ،وزيرمحترم اطالعات ،جهت استحضار وصدور اوامرالزم . حضرت حجت االسالم والمسلمين جناب آقای منتظری ،دادستان محترم کل کشور،جهت استحضار وصدور اوامر الزم. جناب آقای صارمی ،رئيس محترم حوزه رياست قوه قضائيه ،جهت استحضار و صدور دستورالزم. جناب آقای دکترنگاهداری ،مشاور و رئيس محترم حوزه رياست مجلس شورای اسالمی ،جهت استحضار. حضرت حجت االسالم والمسلمين جناب آقای طائب ،رئيس محترم سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،جهت استحضار و صدوردستورالزم. حضرت حجت االسالم والمسلمين جناب آقای درويشيان ،رئيس محترم سازمان بازرسی کل کشور ،جهت استحضار وصدور دستورالزم. استانداران محترم و روسای کارگروه های تسهيل و رفع موانع توليد سراسرکشور ،جهت آگاهی و اقدام الزم ،به منظور اجرای مصوبات مرتبط. جناب آقای دکتربذرپاش ،رئيس محترم ديوان محاسبات کشور ،جهت استحضار و صدور دستورالزم. جناب آقای دکترپاليزدار ،مشاور محترم معاون اول رئيس جمهور ودبيرستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ،جهت استحضاروصدور دستورالزم. جناب آقای مهندس سهل آبادی ،رئيس محترم خانه صنعت ،معدن و تجارت ايران ،جهت آگاهی و دستور پيگيری الزم. جناب آقای بهرامن ،رئيس محترم خانه معدن ايران ،جهت آگاهی و دستور پيگيری الزم. جناب آقای مهندس نيازی ،دبيرمحترم ستاد تسهيل و رفع موانع توليد،جهت اطالع ،نظارت وپيگيری دقيق ومستمر ،به منظور اجرای به موقاع تماامی مصاوباتابالغی و ارائه گزارشات هفتگی مربوط به روند اجرای مصوبات به اينجانب.
 روسای محترم سازمان های صنعت ،معدن وتجارت ودبيران کارگروه های تسهيل و رفع موانع توليد  13استان و جنوب کرمان ،جهت اطالع و اقدام الزم به منظوراجرای مصوبات مرتبط.
 روسای محترم کميتههای تخصصی ستاد ،جهت اطالع و اقدام الزم به منظور اجرای مصوبات مرتبط./ 1059599/-

