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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 ،گردشگری و صنايع دستی 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
سرپرست 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 هجدهمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد

سالم علیکم
با احترام؛ پیرو دعوتنامه شماره  66/28628مورخ  ،0066/60/88به استحضار می رساند؛
يکصد و هجدهمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد ،به استناد ماده ( )60قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی
کشور وآئین نامه اجرایی آن ،روز چهارشنبه مورخ  4133/30/62درحضور رياست محترم ستاد ،برگزار و پس از بررسی وطرح
نظرات اعضای ستاد ،تصمیمات زیر اتخاذ که جهت اجراء در موعد مقرر ،ابالغ میگردد:
الف) -ارائه گزارش اتاق بازرگانی ،صنايع ،معادن و کشاورزی ايران  ،اتاق اصناف ،اتاق تعاون و خانهه صهنعت،
معدن و تجارت مبنی بر انجام تمهيدات الزم و اقدامات اجرايی مناسب به منظور تحقق شعار سال به شرح ذيهل در
اجرای بند  4مصوبات جلسه  446و  441ستاد (موضوع مصوبه ابالغی به شماره  23/65322مهورخ  4133/4/64و
مصوبه ابالغی شماره  23/23504مورخ : )4133/6/62
 -4/4شناسايی ،احصاء وگردآوری ليست دقيق قوانين ،مقررات ،تصويب نامه ههای دولهت ،بخها نامهه هها و
دستورالعمل های داخلی ،مرتبط با فعاليت های اقتصادی ،تجارت ،سرمايه گذاری ،اشتغال و....
 -4/6تهيه و ارائه پيشنهادات الزم در راستای حذف ،اصالح و تنقيح قوانين مزاحم و مانع توليد و اشتغال.
 - 4/0تهيه و ارائه پيشنهادات الزم در راستای حذف ،اصالح و تنقيح تصويب نامه های مزاحم و مانع توليد و اشتغال
هيأت وزيران

 -0پس از ارائه گزارش اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایرران ،اتراق اصرنا و هانره صرنعت ،معردن و ت رارت
درهصوص تحقق شعار سال مقرر گردید؛ گزارشات مربوطه عیناً با نظارت دبیرهانه ستاد ،حسب مورد به کمیته های تخصصری
ذیربط ستاد ارجاع تا پس از ان ام بررسی های کارشناسی و تطبیق آن با بسته حذ یا اصالح قوانین مزاحم که از طریق وزارت
صنعت ،معدن و ت ارت برای م لس شورای اسالمی ارسال شده است ،نسبت به احصاء مواردی که در بسرته مرذکور لحرا
نشده بود ،اقدام و به همراه پیشنهادات الزم ،ظر مدت ده روز به دبیرهانه ستاد منعکس ،تا از آن طریرق بره م لرس شرورای
اسالمی و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارسال گردد.
ب)-ارائه گزارش سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی ايران در اجرای بند  46مصوبات جلسه  440سهتاد،
مبنی بر تشريح اقدامات صورت گرفته برای رفع موانع و مشکالت موجود در شهرک های صهنعتی و ارائهه نقههه
نظرات اتاق ها و خانه صنعت ،معدن و تجارت در ارتباط با موانع مرتبط با شهرک های صنعتی

 -8با توجه به گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران برای رفع موانع موجرود واحردهای تولیردی ،احیراء
واحدهای راکد و تحت تملک شبکه بانکی و تکمیل و راهاندازی طرح های نیمه تمام در شهرکها و نرواحی صرنعتی و نیراز بره
پشتیبانی ستاد و کارگروه های استانی و دستگاه های اجرایی از برنامه های در نظر گرفته شده در سال  0066و  0060مقررر شرد؛
دستگاه های اجرایی و کارگروه های استانی با استفاده از تمامی ظرفیت های هود نسبت به پیگیری موارد زیر اقدام نمایند:
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 -8/0با توجه به برآورد میزان برق ضروری مورد نیاز شهرک ها و نواحی صنعتی به میزان  8088مگاوات و اعتبار مورد نیاز به مبلغ
 884086میلیارد ریال ،وزارت نيرو نسبت به بررسی و اتخاذ تمهیدات الزم در این هصوص اقدام نماید.
 -8/8با توجه به برآورد میزان آب ضروری مورد نیاز شهرک ها و نواحی صنعتی به میزان  8066لیتر بر ثانیه و اعتبار مورد نیراز بره
مبلغ  804066میلیارد ریال ،وزارت نيرو نسبت به بررسی و اتخاذ تمهیدات الزم در این هصوص اقدام نماید.
 – 8/0با توجه به برآورد تعطیلی  2080واحد صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی (معادل  ،)%02کارگروه های تسههيل

استان ها نسبت به عارضه یابی و اتخاذ تمهیدات الزم در راستای احیاء و راه اندازی آن دسته از واحدهای صنعتی راکردی کره
قابلیت بازگشت به چرهه تولید دارند ،اقدام نمایند به نحوی که طی سال  0066حداقل  0666واحد صنعتی غیرفعرال مسرتقر در
داهل شهرک ها و نواحی صنعتی و  066واحد صنعتی غیرفعال مستقر در هارج از شهرک ها و نواحی صنعتی ،به شرح توزیرع
استانی بر اساس نمودار ذیل ،فعال و به چرهه تولید بازگردند.
تبصره – به منظور اتخاذ تصمیم درهصوص واحدهای راکد و غیرفعال و بررسی و حل و فصل سرایر مشرکالت مربروه بره
شهرک ها و نواحی صنعتی و واحدهای مستقر در آنها ،حسب درهواست شرکت شهرکهای استان ،کارگروه تسرهیل و رفرع
موانع تولید در محل شهرک صنعتی مربوطه تشکیل میگردد .
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 – 8/0با توجه به شناسایی  0800طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی باالی ( %66آماده نصب ماشین آالت) و ضرورت تکمیل و
راه اندازی آن ها ،مقرر شد :دستگاه های اجرايی ذيربط و کارگروه های استانی ،نسبت به پیگیری و اتخراذ تصرمیم برا هرد
بهرهبرداری از این طرح ها در اسرع وقت ،اقدام نمایند.
 -8/0با توجه به وجود  082طرح با سرمایه گذاری باالی  066میلیارد ریال (با ارزش سرمایه گذاری  048.04666میلیارد ریال) که
بهره برداری از این طرحها من ر به ای

اد  88000اشتغال جدید می شود ،مقرر شد :دستگاه های اجرايی ذيربط و کارگروه ههای

استانی ،به شرح جدول محل اجرای طرح ها ،نسبت به پیگیری و اتخاذ تصمیم با هد بهره برداری از این طررح هرا در اسررع
وقت ،اقدام نمایند.
 -8/6کميته بانکی و تامين مالی ستاد ،نسبت به بررسی پیشنهاد سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مبنی بر اینکه
«با توجه به دستورالعمل حمایت از صنایع کوچک ،انتظار می رود سازوکاری طراحی گردد که بالفاصله پرس از عارضره یرابی
واحدهای صنعتی توسط شرکت شهرکهای صنعتی استانها ،بانکها پس از معرفی مستقیم شرکت شهرکهای صرنعتی اقردام بره
پرداهت تسهیالت نموده و معرفی نامه شرکت شهرکهای صنعتی را به منزله تصویب طرح در ستاد تسهیل قلمداد نمایند ».نسبت
به بررسی موضوع و اعالم نتی ه ،ظر مدت دو هفته به دبیرهانه ستاد اقدام نماید.
 -8/8معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،نسبت به بررسی پیشنهاد سازمان صنایع کوچرک و شرهرک هرای
صنعتی ایران مبنی بر اینکه «برای راه اندازی م دد واحدهای صنعتی غیرفعال حداقل مبلغ  06666میلیارد ریال از محرل اعتبرارات
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تبصره  02و طرح تام به این سازمان تخصیص داده شود  ».نسبت به بررسی موضوع و اعالم نتی ه ،ظرر مردت دو هفتره بره
دبیرهانه ستاد اقدام نماید.
ج) -قرائت پرونده های ارجاع شده از سوی کارگروه های استانی برای استفاده از مزايای تعيين شده در مصهوبه
جلسه  22شورايعالی هماهنگی اقتصادی (موضوع مصوبه شهماره  402210و  402406مهورخ  )55/44/46کهه
مراحل تعيين شده در بند  4مصوبه جلسه  440ستاد (ابالغی طی نامه شماره  23/23505مهورخ  )4133/6/62را
طی کرده اند.

 -0پرونده های شرکت های سیرنگ کوهرنگ ،سیم و کابل شاهین ،سیم و کابل آتی سو و گروه صنعتی هوتکا (م تمع صرنایع
غذایی کماج صبا) ارجاع شده از سوی کارگروه های استانهای چهارمحال و بختیاری ،سمنان و مازندران برای استفاده از مزایای
تعیین شده در مصوبه جلسه  06شورای عرالی همراهنگی اقتصرادی (موضروع مصروبه شرماره  000002و  000008مرورخ
 )../00/08که مراحل تعیین شده در بند  0مصوبه جلسه  000ستاد را طی نموده اند (ابالغی طی نامه شماره  66/66.8.مرورخ
 )0066/8/86در جلسه قرائت و به تصویب رسید( .نامه شرماره  66/82860مرورخ  0066/60/08و نامره شرماره  66/22008مرورخ
)0066/60/8.
د) -ساير

 -0درهواست دبیرهانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر ضرورت اجررای مفراد بخشرنامه شرماره .0/0088.0
مورخ  00.0/06/80بانک مرکزی جمهوری اسالمی درهصوص نحوه اجرای الیحه قانونی ممنوعیت هروج بدهکاران بانک ها
مصوب  000././86شورای انقالب در جلسه مطرح و مقرر شد ،کمیته بانکی و تامین مالی ستاد ،ظر مردت یرک هفتره ،برا
دعوت از نمایندگان دبیرهانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ،اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشراورزی ایرران ،هانره
صنعت ،معدن و ت ارت و سایر تشکلهای بخش هصوصی مرتبط ،نسبت به بررسی نحوه اجررای بخشرنامه مرذکور و ارائره
پیشنهادات الزم در راستای اجرای دقیق بخشنامه موصو  ،اقدام و نتی ه را به دبیرهانه ستاد اعالم نماید.
هه) -گزارش اهم اقدامات دبيرخانه طی هفته گذشته؛ جهت استحضار اعضای محترم ستاد

 سفر استانی وزیر محترم صنعت ،معدن و ت ارت و رئیس ستاد به استان کرمان و برگرزاری جلسره کرارگروه اسرتانی در
حضور ایشان
 سفر استانی قائم مقام رئیس ستاد به استان سیستان و بلوچستان و برگزاری جلسه کارگروه استانی در حضور نامبرده
 برگزاری جلسه  .8دبیرهانه با دستور کار بررسی مشکالت واحدهای استان بوشهر ( 8واحد بزرگ تولیدی)
 برگزاری جلسه پیگیری اجرای مصوبات برای شرکت های بزرگ مقیاس = شرکت آذرآب
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« برگزاری اولین جلسات کمیتههای بانکی و تامین مالی ،تامین اجتماعی»« ،دومین جلسات کمیتههای محیط زیست ،توسرعه
صادرات ،امور مالیاتی ،حقوقی و قضایی»« ،ششمین جلسه کمیته حمایت قضایی تولید و سرمایه گذاری»
 پیگیری تصویب بسته پشتیبانی و رفع موانع تولید (پیشنهاد مشترک وزارت صمت و دبیرهانه) در ستاد هماهنگی اقتصرادی
دولت
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رونوشت:
 جناب آقای دکترجهانگيری ،معاون اول محترم رئيس جمهور،جهت مزيد استحضار و صدور اوامرالزم. جناب آقای دکتر واعظی ،رئيس محترم دفتر و سرپرست نهاد رياست جمهوری ،جهت استحضار و صدور اوامرالزم . جناب آقای مهندس رزم حسينی ،وزير محترم صنعت ،معدن وتجارت و رئيس ستاد تسهيل و رفع موانع توليهد کشهور ،جههت استحضهاروصدور دستورالزم ،در راستای اجرای مصوبات مرتبط .
 سرکارخانم دکترجنيدی ،معاون محترم حقوقی رئيس جمهور ،جهت استحضار و صدور اوامرالزم . حضرت حجت االسالم و المسلمين جناب آقای دکترعلوی ،وزير محترم اطالعات ،جهت استحضار وصدور اوامرالزم . حضرت حجت االسالم والمسلمين جناب آقای منتظری ،دادستان محترم کل کشور،جهت استحضار وصدور اوامر الزم. جناب آقای اسماعيلی ،رئيس محترم حوزه رياست قوه قضائيه ،جهت استحضار و صدور دستورالزم. جناب آقای دکتر نگاهداری ،مشاور و رئيس محترم حوزه رياست مجلس شورای اسالمی ،جهت استحضار. جناب آقای القاصی مهر ،دادستان محترم عمومی وانقالب تهران ،جهت استحضار وصدور دستورالزم. حضرت حجت االسالم والمسلمين جناب آقای طائب ،رئيس محترم سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسهالمی ،جههت استحضهار وصدور دستورالزم.
 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 مصهوباتمرتبط.
 جناب آقای دکتربذرپاش ،رئيس محترم ديوان محاسبات کشور ،جهت استحضار و صدور دستورالزم. جناب آقای دکتر پاليزدار ،مشاور محترم معاون اول رئيس جمهور و دبير ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ،جهت استحضاروصدوردستورالزم.
 جناب آقای زرندی ،معاون محترم طرح و برنامه جهت آگاهی و صدور دستور الزم جناب آقای رسوليان ،معاون محترم وزير ،رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهای صنعتی ايران ،جهت آگاهیو صدور دستور الزم
 جناب آقای مهندس سهل آبادی ،رئيس محترم خانه صنعت ،معدن و تجارت ايران ،جهت آگاهی و دستور پيگيری الزم. جناب آقای مهندس نيازی ،دبيرمحترم ستاد تسهيل و رفع موانع توليد ،جهت اطالع ،نظارت و پيگيری دقيق و مستمر ،به منظور اجرای بههموقع تمامی مصوبات ابالغی و ارائه گزارشات هفتگی مربوط به روند اجرای مصوبات به اينجانب.
 روسای محترم سازمان های صنعت ،معدن و تجارت ودبيران کارگروه های تسهيل و رفع موانع توليد  04استان و جنهوب کرمهان جههتاطالع و اقدام الزم به منظور اجرای مصوبات مرتبط.
 روسای محترم کميتههای تخصصی ستاد ،جهت اطالع و اقدام الزم به منظور اجرای مصوبات مرتبط./6000522 /-

