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آنی -بسيارمهم
جناب آقای دکترنوبخت
معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه وبودجه کشور و عضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
وزير محترم کشور و عضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکتر شريعتمداری
وزيرمحترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و عضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکتر دژپسند
وزير محترم اموراقتصادی و دارائی و عضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکترخاوازی
وزير محترم جهاد کشاورزی وعضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای مهندس زنگنه
وزيرمحترم نفت وعضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکتر اردکانيان
وزير محترم نيرو و عضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکتر نمکی
وزير محترم بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی و عضوستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکتر مونسان
وزيرمحترم ميراث فرهنگی ،صنايع دستی وگردشگری 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 همتی
رئيس کل محترم بانک مرکزی و عضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای 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 بيستمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد

سالم علیکم
با احترام؛ پیرو دعوتنامه شماره  09/01759مورخ  ،5099/90/90به استحضار می رساند؛
يکصد و بيستمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد،به استناد ماده ( )05قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظاام ماالی
ا بررسای وحار

کشور وآئین نامه اجرایی آن ،روزچهارشنبه مورخ  6033/0/9درحضور رياست محترم ستاد ،برگزار وپا
نظرات اعضای ستاد ،تصمیمات یراتخاذ که جهت اجراء در موعد مقرر ،ابالغ میگردد:

الف) -ارائه گزارشی ازآخرين وضعيت طرح های نيمه تمام درسراسرکشوردراجرای بندد ()1مصدوبات يکصدد و
سومين جلسه ستاد (ابالغی به شماره  13/700132مورخ )99/63/36

معاونت حر و برنامه و ارت صنعت ،معدن وتجارت،خالصه آخرین وضعیت حر های صنعتی ومعدنی نیمهتماام کشاور را
براساس درصد پیشرفت فیزیکی به شر ذیل اعالم نمودند؛

مبلغسرمایهگذاریبراساس نرخرو محاسبهشدهاست.

تو یع حر ها در  59گروه فعالیت اول
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پ ا استماع گزارش معاونت مذکور مقررگردید؛
 –5معاونت حر و برنامه و ارت صنعت ،معدن وتجارت ،ظرف مدت یک ماه ،فهرست اسامی حر هاای صانعتی ومعادنی
نیمهتمام کشور را که دارای پیشرفت فیزیکی باالی  %09و با حجم سرمایه گذاری هزارمیلیارد تومان و به باال هستند ،باه تککیاک
استان ،نام حر  ،تاریخ صدورجوا  ،ظرفیت اسمی اشتغال ،نوع محصول تولیدی ،درصد دقیا پیشارفت فیزیکای ،احالعاات
مدیرعامل وتلکن تماس ،به دبیرخانه ستاد ارسال نمایند.
تبصره – گزارش مربوحه می بایست به صورت ماهانه برو رسانی و به دبیرخانه ستاد منعک گردد.
 -2دبیرخانه ستاد ،پ

ا دریافت گزارش مربوط بند( ،)5نسبت به بررسی این حر ها و رفع مشکالت احتمالی آنها با همکاری

معاونت حر وبرنامه و ارت صنعت ،معدن و تجارت و با حضور مدیر پروژه و نماینده کارگروه تسهیل استان مربوحاه اقادام و
تمهیدات ال م را جهت تسریع در راه اندا ی این حر ها اتخاذ و نتیجه به ستاد منعک گردد.
ب) -ارائه گزارشی ازآخرين اقدامات دستگاه های ذيربط برای مبارزه با قاچاق کدا ،،رفدع مواندع مدرتبط بدا
واحدهای توليدی دراين حوزه،وضعيت سامانه های مربوط به قانون مبارزه با قاچاق کا ،وارز ،به ويژه سامانه جامع
تجارت ،دراجرای بند  67مصوبات يکصد وشانزدهمين جلسه ستاد (ابالغی به شماره  13/28287مورخ )6033/30/62

 -3با توجه به ضرورت تسهیل مراحل تجاری برای فعالیت های با رگانی واحدهای تولیدی ،مقارر شاد؛ گمار جمهاوری
اسالمی ایران ،در اسرع وقت نسبت به اجرای تکاهمات وصورتجلسات مرتبط با تبادل احالعات ،بین ساامانه گمار وساامانه
جامع تجارت اقدام نماید.
 -0مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و ارت صنعت ،معدن و تجارت ،ظرف مدت یک هکته نسبت به اعالم گازارش پیشارفت
سامانه ها و معرفی مسئولین مربوحه ،جهت تکمیل فرایندها و اتصال سامانه ها ،به دبیرخانه ستاد اقدام نمایند.
 -1دبیرخانه ستاد؛ به منظور بررسی پیشنهادات وتعیین ساختارهای ال م جهت بهره مندی ا ظرفیت های قاانونی پلای امنیات
اقتصادی ناجا در استانها ،برای ارائه مسائل وموانع بنگاه ها و ،...ظرف دوهکته نسبت به برگزاری جلسه ای با حضاور نماینادگان
و ارتخانه های کشور و صنعت،معدن وتجارت ،ستاد مرکزی مبار ه با قاچاق کاال و ار  ،پلی امنیت اقتصاادی ناجاا ،ساا مان
امورمالیاتی ، ،اتاق اصناف وسایرتشکل های خصوصی مرتبط اقدام ونتیجه را به ستاد ارائه نمایند.
ج) -ارائه گزارشی ازآخرين اقدامات مربوط به تعيين هيأت خبرگان بانکی واقتصادی ،موضوع تبصره ذيل ماده 17
قانون رفع موانع توليد ،به عنوان نمايندگان تام ا،ختياربانک مرکزی دراستان ها،جهت رسديدگی بده اعتراضدات،
شکايات و رفع ابهامات،درخصوص تعيين نرخ سود،جريمه وميزان بدهی واحدهای توليدی بابت تسهيالت بانکی ،در
اجرای بند( )9مصوبات يکصد وشانزدهمين جلسه ستاد(ابالغی به شماره  13/28287مورخ )6033/30/62

نظر به اینکه؛ براساس مکاد نامه شماره  70700مورخ 5099/93/52معاونت نظاارت باناک مرکازی جمهاوری اساالمی ایاران
(تصویرپیوست) " ،اعضای خبرگان بانکی تعیین شده ا سوی رئی

کل بانک مرکزی دراستان ها (موضوع تبصره ذیل ماده  02قانون
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رفع موانع تولید) ،باه عناوان نماینادگان باناک مرکازی بارای پاساخگویی باه مقاماات اساتانی و فعااالن اقتصاادی تعیاین
شده اند" ،لذا مقرر شد:
 -0تشکل های بخش خصوصی عضوستاد ،احالع رسانی ال م را به مدیران واحدهای تولیدی وحر های صنعتی و معادنی و
اصناف کشور ،به منظورمطالبه درخواست ها ا هیأت مزبوربه عمل آورند.
 -7بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،هر سه ماه نسبت به سنجش کیکیت پاسخگویی این هیأت ها به مراجعین اقدام و نتیجاه
را به دبیرخانه ستاد منعک نماید .خاحر نشان میسا د؛ درصورت عدم ککایت پاسخگویی این هیأت ،باناک مرکازی موظا
است راهکارجدیدی را به ستاد پیشنهاد نماید.
د) -گزارش اهم اقدامات دبيرخانه طی هفته گذشته؛ جهت استحضاراعضای محترم ستاد

 سکرقائم مقام رئی ستاد به استان مرکزی و برگزاری جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید.
 برگزاری جلسه حل و فصل موانع پیش روی شرکت های بزرگ مقیاس = شرکت کاله.
 برگزاری جلسات کمیته های تخصصی :ششمین جلسه کمیته حقوقی وقضایی  ،اولین جلسه کمیته یرساختهای تولید و
شهر های صنعتی ستاد.
 برگزاری جلسه با سا مان غذا و دارو برای حل اختالفات بین تولیدکنندگان وسا مان برای هزینه های ارائه خدمات مرتبط با
پروانه بهداشتی ،ثبت منبع ومجو های ورود.
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رونوشت:
 جناب آقای دکترجهانگيری معاون اول محترم رئيس جمهور،جهت مزيد استحضار و صدور اوامر،زم. جناب آقای دکتر واعظی رئيس محترم دفتر و سرپرست نهاد رياست جمهوری ،جهت استحضار و صدور اوامر،زم . جناب آقای مهندس رزم حسينی وزيرمحترم صنعت ،معدن وتجارت و رئيس ستاد تسهيل و رفع موانع توليد کشور ،جهت استحضار وصدوردستور،زم ،در راستای اجرای مصوبات مرتبط .
 سرکارخانم دکترجنيدی معاون محترم حقوقی رئيس جمهور ،جهت استحضار و صدور اوامر،زم . حضرت حجت ا،سالم والمسلمين جناب آقای دکترعلوی وزيرمحترم اطالعات ،جهت استحضار وصدور اوامر،زم . حضرت حجت ا،سالم والمسلمين جناب آقای منتظری ،دادستان محترم کل کشور،جهت استحضار وصدور اوامر ،زم. جناب آقای اسماعيلی رئيس محترم حوزه رياست قوه قضائيه ،جهت استحضار و صدور دستور،زم. جناب آقای دکترنگاهداری مشاور و رئيس محترم حوزه رياست مجلس شورای اسالمی ،جهت استحضار. -حضرت حجت ا،سالم والمسلمين جناب آقای طائب رئيس محترم سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،جهت استحضار و صدوردستور،زم.

 حضرت حجت ا،سالم والمسلمين جناب آقای درويشيان رئيس محترم سازمان بازرسی کل کشور ،جهت استحضار وصدور دستور،زم. -استانداران محترم و روسای کارگروه های تسهيل و رفع موانع توليد سراسرکشور ،جهت آگاهی و اقدام ،زم ،به منظور اجرای مصوبات مرتبط.

 جناب آقای دکتربذرپاش رئيس محترم ديوان محاسبات کشور ،جهت استحضار و صدور دستور،زم. -جناب آقای دکترپاليزدار مشاور محترم معاون اول رئيس جمهور ودبيرستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ،جهت استحضاروصدور دستور،زم.

 جناب آقای مهندس سهل آبادی رئيس محترم خانه صنعت ،معدن و تجارت ايران ،جهت آگاهی و دستور پيگيری ،زم. جناب آقای مهندس نيازی دبيرمحترم ستاد تسهيل و رفع موانع توليد،جهت اطالع ،نظارت وپيگيری دقيق ومستمر ،به منظور اجدرای بدهموقع تمامی مصوبات ابالغی 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  06اسدتان و جندوب کرمدان جهدتاطالع و اقدام ،زم به منظور اجرای مصوبات مرتبط.
 روسای محترم کميتههای تخصصی ستاد ،جهت اطالع و اقدام ،زم به منظور اجرای مصوبات مرتبط./7090180 /-

