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 ارزيابی عملکرد ستاد تسهيل و رفع موانع توليد

 1400تا پايان تيرماه  13۹8از ابتداي سال 

 

 

 

 
 

 

 

 

 چکيده 

  این ستادها   تشکیل شد؛ لیکن   كشور  یهادر همه استان  ۱۳۹۴استانی در سال    د«یو رفع موانع تول  ل یكارگروه تسه»

رسمیت    (۳۰/2/۱۳۹۷)در    « و ارتقای نظام مالی كشور  پذیری به »قانون رفع موانع تولید رقابت( الحاق ۶۱موجب ماده )به

مورد بررسی    ۱۴۰۰ماه  ریت   انیتا پا   ۱۳۹۸سال    یاز ابتدارو، عملکرد ستاد مذكور    در گزارش پیشقانونی پیدا كردند.  

 و ارزیابی قرار گرفته است. 

)بنگاه  ی تولیدی«  هابنگاه»مصوبات مربوط به  مورد    ۱2۴  مورد تکلیف شامل   ۱۶۸،  مورد بررسی  مصوبه  ۴۰در  

 شده است.  احصا  «قوانین و مقررات  »مصوبات مربوط بهمورد  ۴۴و   طور كلی( به هابنگاهخاص یا 

ی خاص یا كلیه  هابنگاههای  چالشدر راستای تکالیف قانونی ستاد ناظر به  «  ی تولیدیهابنگاهمربوط به    »مصوبات

  به تصویب رسیده است.  ری،ها و مؤسسات اعتبابانك مین مالی از  أتسهیل شرایط مربوط به ت  در رابطه باو عمدتاً    هابنگاه

. اما از آنجا كه به رفع مشکالت  بندی شده، ناظر به بنگاه خاصی نبوده استدر این گروه طبقه  برخی از مصوباتی كه

داشته اختصاص  تولیدی  به    ،اندواحدهای  مربوط  »مصوبات  عنوان  دستهها بنگاهبا  تولیدی«  شدهی  نتیجه    اند.بندی 

  ل يتسه  ستاد  «يديتول  يهابنگاه   به  مربوط  مصوبات» درصد از    25 حدودشده نشانگر آن است كه  پژوهش انجام

ها و  از بانک  یبرخ  ،ياختصاص داشته و ستاد در موارد متعدد   «یمال  نيتأم»به موضوع    د،يو رفع موانع تول

رتبه دوم   رقم مشخص، ملزم کرده است. ديموارد با ق ی و در برخ التيرا به پرداخت تسه  يمؤسسات اعتبار

ها  های معوق« اختصاص دارد كه اغلب در قالب الزام بانك ، به موضوع »تعیین تکلیف بدهیاین دسته از مصوبات ستاد

 شده، مقرر شده است.  به تقسیط بدهی تسهیالت معوق

شركت یا بنگاهی كه مشکالت آنها    ۶۰از بین  ،  ی تولیدی«هابنگاه»مصوبات مربوط به  ارزیابی اجرای  درخصوص  

شركت یا بنگاه میسر    22در ستاد طرح شده و منتج به مصوباتی شده بود، امکان ارتباط تلفنی و دریافت اطالعات از  

اینکه  ا  شد. نتیجه عبارت  از    دهنده پاسخ  يهابنگاه  و  هاشرکتدرخصوص    ستاد  مصوبات  از  ی م ين  حدودست 

 . است شده اجرا کامل طوربه شده،ی بررس مصوبات از پنجمکي فقط  و  نشده اجرا

ستاد،   مصوبات  دوم  تسهیل  مصوباتدسته  مقررات  و  قوانین  بر  كسبناظر  مانع  یا  استكننده  مطالعه  .  وكار 

پنجم از مصوبات  حدود یك مورد مصوبه ستاد مربوط به قوانین و مقررات،    ۴۴از مجموع    دهدگرفته نشان میصورت

درصد از این مصوبات نیز به شناسایی قوانین و   ۱۶نون« اختصاص داشته است. موضوع  »پیگیری اجرای قاستاد، به  

   اند.یك به مرحله اجرا نرسیدهگذاری اختصاص داشته كه هیچوكار، تولید و سرمایهمقررات مخل كسب

نشست    40تسهيل و رفع موانع توليد در    ستاد  توجه  مورد   موضوعات  نيترمهم  گفت   توانمی مجموع  در
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  نيمأدرصد(، مشکالت ت  8)  یاتيدرصد(، مشکالت مال  51)  یمسائل بانک  ب يترتبه  ،در بازه زمانی مورد بررسی

  صورت پراكنده و موردی توسط سایر موضوعات نیز به  .است  بوده (  درصد  3)  ی گمرک  مسائل   و(  درصد  6)  ی اجتماع

 اند. ستاد بررسی شده این

الحاق ۶۱ماده )  طبق تول   ی(  موانع  و رفع موانع تولید،   ...«، ر ی پذرقابت   دیبه »قانون رفع   وظیفه اصلی ستاد تسهیل 

 ل ی ستاد تسه  ، یدر موارد   رسدی نظر ماست. به   « ی دی تول  ی وفصل مشکالت واحدهادرخصوص حل   می و اتخاذ تصم  ی»بررس 

ها و بدون در نظر گرفتن مقررات موجود و صالحیت   ، ی دیتول   ی وفصل مشکالت واحدها با هدف حل   د، یرفع موانع تول و  

  است.  فراتر رفتهی صالحیتی خود ها حوزه   از   ، اختیارات قانونی مقرر شده برای هر یك از نهادهای مقرراتگذار

بانکی و مالیاتی، ایجاد استثنا از قوانین و مقررات دائمی  ویژه در حوزه  ترین محورهای مصوبات ستاد بهاز مهم 

كه با اِعمال عام آنها قابل    القاعده، هدف قانونگذار یا مقرراتگذار از وضع برخی مقررات، نیل به اهدافی بودهاست. علی

هایی خواهد شد.  و در كل، منجر به هزینه  اراده مقرراتگذار بوده  خالف  ایجاد استثنا از آنها،  حصول است و بدین ترتیب،

ای جز افزایش بدهی و عدم توان  احتماالً نتیجه  كه   ای استیکی از مصادیق چنین رویهبانکی  غیرجاری  امهال تسهیالت  

ن  تولید یك یا چند واحد  .  خواهد داشتپرداخت مجدد آن در آینده  از  با هدف حمایت  امتیاز  یا  این معافیت  گرچه 

اما  صنعتی صورت   نبودنضابطهگرفته،  از مهمآن،    مند  بانکی  یکی  نظام  افزایش مطالبات غیرجاری در  و  ترین علل 

 .  جویی با عنوان تولید استتشدیدكننده رفتار رانت

دار در  سازوكار در دستوركار قرار گرفتن واحدهای تولیدی مشکل  این است كه   در ارزیابی عملکرد ستاد   نکته دیگر

یکی از دالیل این عدم شفافیت، عدم انتشار گزارش عملکردهای دقیق و    افیت الزم برخوردار نیست.از شف   این ستاد،

توجهی را برای    امتیازات قابل  است كه مصوبات ستاد،   له از آنجا بسیار مهم ئمس   اینقابل استناد توسط ستاد است.  

دنبال داشته است. از این حیث، شفافیت و رعایت    شوند، بهیی كه موفق به طرح مشکالت خود در ستاد میهابنگاه

 است. شدت ضروریتیازی، امری بهانصاف و عدالت در اعطای چنین ام

 

  مقدمه

  هـ مورخ۵۰۷2۰/ت۱۸۱۵۱تصویبنامه شماره  براساس  و    ۱۳۹۴استانی در سال    د« یو رفع موانع تول  ل یكارگروه تسه »

  های كارگروه  ( این تصویبنامه، وظایف2ماده )براساس  تشکیل شد.    كشور  یها در همه استان  ۱،وزیرانهیئت    ۱۹/2/۱۳۹۴

 استانی به شرح ذیل بود:

 ، حل مشکل یبرا ی و هماهنگ ید یتول یتوقف واحدها ایعلل ركود  ی بررس (الف

 ، یاجتماع   نیمرتبط ازجمله سازمان تأم  ی هاسازمان  یرفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگ   یریگیو پ   ی بررس  (ب

 ، كار یروین ی مشکالت اجتماع  ایاختالفات درخصوص و ارائه راهکار  ی بررس (ج

 ، مناسب   ی راهکارها   ه ئ و ارا   ی ات ی ازجمله سازمان امور مال   ی استان   یی اجرا   ی ها با دستگاه   ی د ی تول   ی اختالفات واحدها   ی بررس   ( د 

 

 نامه ن ییآ( »۹در ماده )ذکر است    شایانقابل دسترس است.     https://rc.majlis.ir/fa/law/show/928567در آدرس    بنامه یتصو  نیا  .1

 مذکور لغو شد.  بنامه ی ...«، تصوریپذرقابت  دی قانون رفع موانع تول یالحاق ( ۶1ماده ) ییاجرا

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/928567
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 ، یدی تمام تولمهی ن یهاطرح یاندازو راه لیتکم ع، یكمك به تسر (ه

 استان.  یدی و كمك به توسعه صادرات محصوالت تول تیحما (و

  ینظام مال   ی و ارتقا  ریپذرقابت  دیقانون رفع موانع تول، موادی به »۳۰/2/۱۳۹۷موجب اصالحیه مصوب  بهلیکن  

و    یمنظور بررسبه( الحاقی، به دولت اجازه داده شد »۶۱موجب ماده )بهكه    الحاق شد  (۱/2/۱۳۹۴)مصوب    «كشور

  ی هاطرح  یاندازو راه  لیدر موارد مربوط به تکم  ژهیوهب  ،ی دیتول  یوفصل مشکالت واحدها حلدرخصوص    می اتخاذ تصم

  یع یمنابع طب  ست، ی ز  طی رفع مشکالت مرتبط با مح   نیمعوق و همچن   یهایبده   فیتکل  ن ییتع  ، یمال   ن یتمام، تأممهین

صنعت، معدن و    ریوز  استی به ر  د« ی و رفع موانع تول  لی »ستاد تسه ی«، ستادی با عنوان  و معادن و رفع موانع صادرات 

 استانی نیز رسمیت قانونی یافتند.  د«یو رفع موانع تول  لی كارگروه تسه »  ،همچنین در تبصره این مادهیجاد كند.  تجارت ا

دهنده آن است كه تکالیف ستاد  نشان  ، الحاقی  2(۶۳)  و  ۱( ۶2)و همچنین مواد  الحاقی  (  ۶۱)صدر ماده  با آنکه مفاد  

تسهیل دریافت وام ـ  یا    هابنگاهطور خاص امهال بدهی  واحدهای تولیدی ـ و به  مشکالت وفصل  تسهیل حول محور حل

»آیینتعیین شده در  )  ییاجرا  نامه ،  الحاق ۶۱ماده  به2۱/۱۱/۱۳۹۸)مصوب    ۳ی...«(  ستاد  وظایف  تری  تفصیلینحو  (، 

مورد ایراد قرار نگرفت و از این حیث،   نامه اجرایی نسبت به قانون،آییناختیارات در    تفصیلشایان ذكر است  تعریف شد.  

ارز قانون  بند »شود.  یابی میدر چارچوب  )۱در  ماده  آیین۳«  از  (  اختیارات نامه مذكور، یکی  و  ه  ئارا»  ستاد،  وظایف 

گذاری،  های تسهیل امور سرمایههای مرتبط با تولید و خدمات در زمینهپیشنهاد اصالح قوانین، مقررات و ضوابط و رویه

زیستی، منابع طبیعی و سایر امور مرتبط با بخش تولید   ای، محیطات، واردات، امور گمركی، بانکی، مالیاتی، بیمهصادر

ذی مراجع  ) صالبه  ماده  در  همچنین  است.  شده  مقرر  بحث، آیین  (۵ح«  مورد  از    نامه  اخت  فیوظا برخی    ارات ی و 

   برشمرده شده است:های آنها، به شرح زیر هرخانیو دب های استانیكارگروه

 ، نامهنییآ نی( ا۳ماده )« ۱بند »به ستاد در چارچوب  شنهاد یپ  هئاراو  یبررس .۱»

 ، و مقررات نیاستان در چارچوب قوان ی دیتول ی رفع مشکالت واحدها یبرا م یاتخاذ تصم  .2

 ، آن به ستاد هئو ارا  تمام مهین های طرح لیو تکم  گذاری هیامور سرما ل یالزم جهت تسه ی شنهادهای پ هیته .۳

 ..«.به ستاد. ی اصالح مقررات گمرك ای مرتبط با توسعه صادرات  یشنهادها یپ هائار .۴

 االت زیر پاسخ خواهیم داد: ؤبه س حاضر، در پژوهش

 دی( »قانون رفع موانع تول ۶۱مصرح در ماده )   فی وظا   ی فا یا   درخصوص  دی و رفع موانع تول  لی ستاد تسه  عملکرد .  ۱

معوق و   ی های بده  ف ی تکل   ن یی تع   ، ی مال  نی تأم   تمام،مه ی ن  یها طرح   ی انداز و راه   لی ...« )مصوبات راجع به تکم ر ی پذ رقابت 

 است؟   بوده  چگونه   ك یتفک   به  ( یو معادن و رفع موانع صادرات  یع ی منابع طب  ست، ی ز   طی رفع مشکالت مرتبط با مح  نی همچن

 در ستاد بررسی شده است؟  بیشتر  ها بنگاه مشکالت . كدام2

 یك از مفاد قانونی و مقرراتی، موضوع بحث و بررسی در ستاد بوده است؟ . كدام۳

 های مربوط به چه كیفیتی بوده است؟ . اجرای مصوبات ستاد توسط دستگاه۴

 

حداکثر ظرف    ل، یموارد امهال مصوب در کارگروه تسه   ا ی  التی موظفند با تسه   یت یحما   یهاو صندوق   یها و مؤسسات اعتباربانک »  ( ـ ۶2)  ماده   1.

 .«ندی نما میماده تسل  نیموضوع تبصره ا  تیئمخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به ه لیدال ای ماه موافقت کنند  کی مدت 

امت   ی و حقوق   یق ی اشخاص حق  ه یکل»  ( ـ۶3)  ماده  .2 از  تول   لیکارگروه تسه   ازات یکه  برخوردار    یبانک   ی بده  ایمعوقه    لیدلبه   دیو رفع موانع 

 .«را ندارند یسازی سازمان خصوص یقابل واگذار یهااز شرکت  یبخش  ایتمام  د یاند، حق خر شده 

 قابل دسترس است. https://dotic.ir/news/6576نامه در آدرس آيین  اين .3

https://dotic.ir/news/6576
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بدین ترتیب كه از مجموع مصوبات  .  ودب  ستاد  مصوبات  ، در دسترس نبودن كاملمحدودیت اصلی این پژوهش

فقط   تأسیس،  بدو  از  اطالع  2۶ستاد  ملی  »پایگاه  در  حقوقی  مصوبه  )معاونت  كشور«  مقررات  و  قوانین  رسانی 

مربوط به جلسه هفتادوهفتم ستاد )مورخ    ،در پایگاه  جمهوری( بارگذاری شده است. اولین مصوبه قابل دسترسریاست

شد. از مجموع مصوبه دیگر    ۱۹رای دسترسی به مصوبات ستاد منجر به دریافت تنها  ها بو پیگیری  ( است۱۱/۸/۱۳۹۹

مصوبه ستاد در    ۴۰مورد به دبیرخانه ستاد اختصاص دارد. بدین ترتیب، در این تحقیق،  پنج  مصوبه در دسترس،    ۴۵

 مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. ۱۴۰۰ ماهتا پایان تیر ۱۳۹۸ ماهبازه زمانی فروردین

گرفته در این پژوهش، متن مصوبات ستاد است. بدین ترتیب كه تالش شده مصوبات ستاد  مالک ارزیابی صورت

مصوبات مربوط به قوانین   عام( و  موردی یا خاص و)  ی تولیدیهابنگاهمربوط به    بر مصوباتجدول، مشتمل  سهدر قالب  

 بندی شوند. و دستهو مقررات، احصا 

نفع  های ذی)درباره كیفیت اجرای مصوبه ستاد( از طریق مصاحبه تلفنی با مسئوالن شركتچهار  پاسخ به سؤال  

درج    ۳های »اجرا شده«، »اجرای ناقص«، »در دست اقدام« و »اجرا نشده«، در جدول  دست آمده و در قالب گزینهبه

ا  به یکی  امکانرغم تماسز مسئوالن شركت بهشده است. در مواردی كه دسترسی  نبوده، در ستون  های مکرر  پذیر 

 نتیجه، خط تیره درج شده است.

عبارت  بهگردد.  در ستاد باز می  ها بنگاهدر دستوركار قرار گرفتن مشکالت    ند یفراسؤال بسیار مهم دیگر، به چگونگی  

برای بررسی مشکالت و رفع موانع، با چه معیار یا معیارهایی صورت گرفته   هابنگاهانتخاب  سؤال این است كه  تر،دقیق

اندركاران ستاد در بازه زمانی  مصاحبه با دست  های ستاد وگفته باید از طریق دریافت گزارشپاسخ به سؤال پیش  است؟

 مورد بررسی، صورت گیرد كه در این پژوهش میسر نشد و نیازمند مجالی مستقل است. 

از بخش مقدماتی، در بخش دوم،    سهبر  اضر، مشتملپژوهش ح های  كارگروهگزارش عملکرد  بخش است. پس 

ذكر شده  )پیش از الحاق مواد مربوطه به قانون رفع موانع تولید...(   ۱۳۹۷تا    ۱۳۹۴تسهیل و رفع موانع تولید از    استانی 

به   دو قسمت است:  بررسی عملکرد ستاد  است. بخش سوم،  یافته كه شامل  به    مصوباتاختصاص  ی  هابنگاهمربوط 

و    ی بندجمع. در پایان،  مصوبات مربوط به قوانین و مقرراتو  و مصوبات عام(    خاص یا  موردی    تولیدی )اعم از مصوبات

 ی مطالب مندرج در گزارش، ارائه شده است. ریگجهینت

 

 13۹۷تا  13۹4تسهيل و رفع موانع توليد از هاي استانی کارگروه. گزارش عملکرد 1

ذكر    شایان   آمده است.   ۱۳۹۷تا    ۱۳۹۴های  سالفاصله  در  های استانی  كارگروهگزارش آماری مصوبات    در این بخش 

مه  و جداولی كه در ادا  های استانی در دسترس نیستاست كه متأسفانه گزارش جدیدتری از عملکرد ستاد و كارگروه

 .استبرگرفته از گزارش مزبور  عیناً  ،شودارائه می
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 13۹۷تا    13۹4هاي  هاي استانی در سالکارگروهعملکرد  . گزارش آماري  1جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

صنایع، معادن و كشاورزی ایران،    در فرمت پاورپوینت ارائه شده و توسط اتاق بازرگانی،  گزارش عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید )این گزارش،  :أخذم

 .(قرار گرفته است  های مجلسدر اختیار مركز پژوهش

 

 13۹۷تا    13۹4هاي استانی در سال هاي  کارگروهعملکرد  . گزارش آماري  2جدول  

 

 

 

 

 

 
 

 گزارش عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید.  :مأخذ

 

ابتدای تشکیل كارگروه تاكنون ]  ،گزارش  اینبراساس   از  طور [ به۱۳۹۸»از مجموع تعداد كل مصوبات متخذه 

درصد تصمیمات مربوط به مسائل بانکی )تسهیالت سرمایه در گردش، تسهیالت سرمایه ثابت و استمهال    ۵/۵2میانگین  

درصد از    ۵/۳۴مالیاتی و    درصد مربوط به مشکالت   ۶درصد مربوط به مشکالت تأمین اجتماعی،    ۷تسهیالت بانکی(،  

 «. استهای مورد نیاز واحدهای تولیدی مصوبات، مشکالت و مسائل مربوط به هزینه آب، برق، گاز و زیرساخت

 

 . بررسی عملکرد ستاد تسهيل و رفع موانع توليد2

پایان تیرماه    تا  ۱۳۹۸از ابتدای سال    مصوبه در دسترس  ۴۰در این بخش، عملکرد ستاد تسهیل با استناد به مصوبات  

بندی شده  احصا و دسته  )مصوبات خاص، مصوبات عام و مصوبات ناظر بر قوانین و مقررات( جدول سه، در قالب ۱۴۰۰
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 اند:، مفاد اصلی مصوبات ستاد درج شده و برخی از مصوبات آن به شرح زیر حذف شده۷و  ۴، ۳در جداول  ۱است.

هایی  ناظر به مکلف كردن نهادهایی ازجمله بانك مركزی، به ارائه گزارشاول ـ بسیاری از مفاد مصوب در ستاد،  

  فیوظا  ی در اجرا  یدهگرچه گزارش  اند.به دبیرخانه ستاد یا ارائه گزارش در جلسه ستاد است كه در جداول حذف شده

ختن به آنها با توجه به شده، پردا  حیتصر  یدهگزارش  فی در مصوبات ستاد بر تکل  ستاد است، اما با توجه به آنکه مکرراً

  یاصل  یتوجه به كاركردها  گر،یمورد و موارد د  نیحذف ا  لیدل در واقع،  .  رسدنظر میبه  دی زا  یگزارش، امر  نیا  کردیرو

 ستاد است.

خود اختصاص داده  ای از مصوبات ستاد را بهدوم ـ پیگیری اجرای مصوبات ستاد در جلسات متعدد، بخش عمده

 ها و تأكیدات برای اجرای مصوبات در جداول حذف شده است. پیگیریاست. همه 

در جدول آمده است. بدین ترتیب، مصوبات كلی مربوط   هابنگاهسوم ـ فقط مصوبات صریح حاوی نوعی حمایت از  

 اند. به مساعدت، بدون تصریح خاص، حذف شده

 نودویکمین  در  مصوبات   از  یکی  نمونه،   برای.  است   شده   مطرح   ستاد  مصوبات   در   كلی  هاییتوصیه   مواردی،   در   ـ  چهارم 

از   تکلیف   درخصوص » :  است   شرح   این   به (  ۱۳۹۸/ ۹/ ۵)مورخ    ستاد   جلسه  ناشی  تولیدی  واحدهای  به  وارده  خسارات 

بینی ضمانت اجرا و بازرسی مناسب، ضروری است جهت كالهبرداری... مقرر گردید: با توجه به مشکل موجود و عدم پیش 

و نظارت دقیق بر   بازرسی  درخصوص ز جرائم و موارد مشابه، اقدامات پیشگیرانه مقتضی توسط بانك مركزی  پیشگیری ا 

كننده مصوبه مذكور، بانك مركزی و معاونت هماهنگی و های منتخب آن بانك در اسرع وقت صورت گیرد«. اقدام صرافی 

مصوبه در نظر گرفته شده است. الزام بانك مركزی   جمهور ذكر شده و مهلت یك هفته برای اجراینظارت معاون اول رئیس 

تر در قانون و تأكید بر اجرای وظایفی كه پیش   به اتخاذ »اقدامات پیگیرانه مقتضی« برای جلوگیری از اقدام به كالهبرداری

 ای كلی است كه انجام آن ظرف یك هفته، بسیار دور از واقعیت است. ، توصیه مقرر شده 

 

 ي توليدي هابنگاهربوط به . مصوبات م2-1

پردازد و گروه  خاص كه به رفع مشکل یك بنگاه خاص می  مصوبات  ی تولیدی، در دو گروههابنگاه مصوبات مربوط به  

، مصوبات موردی )خاص(  ۳مصوبات مندرج در جدول  قابل تفکیك است.    ،هابنگاههمه  مشکالت    عام مربوط به  مصوبات

ها و مؤسسات مالی و اعتباری به تأمین  ویژه الزام بانك خاص، بهموارد ستاد ناظر به  است كه در راستای تکالیف قانونی

ی  هابنگاهنیز ناظر به رفع مشکالت عام    ۴مصوبات مندرج در جدول    2، به تصویب رسیده است. هابنگاهمالی برای برخی از  

 

مورد بررسی گزارش حاضر، تا جلسه  . شایان ذکر است فعالیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در دولت سیزدهم نیز ادامه یافته است. بازه    1

)مورخ   ستاد  می 1/۴/1۴۰۰یکصدونوزدهم  ماه  (  )تیر  گزارش  نهایی  تدوین  زمان  تا  تا  1۴۰1باشد.  یکصدوبیستم  جلسه  از  ستاد  مصوبات   ،)
قابل    سایتام در وبوهفتم تا یکصدوسی سایت ستاد بارگذاری نشده است. چهار مصوبه جلسات یکصدوبیست وششم در وبیکصدوبیست 

 دسترس است؛ ر. ک.: 

 https://tashil.stsm.ir/pages/tashil/approvals 
 شرح است:   نیاند، به اقرار گرفته  تی موجب مصوبات ستاد، مورد حماطور خاص به که به  ییهاها و بنگاه فهرست شرکت  .2

 آذفر  یصنعت  گروه اراک  یسازنیماش  عقاب افشان توس  تکالن  اتوس یبا اروندچرخ 

 بوذرجمهر   یصنعت گروه  واگن پارس  ا یفوالد غرب آس  داروگر کف  رافالک یبا رالکو یا

 بلورک البرز  ن یشاه رانیا
آهن ذوب

 اصفهان 
  گلبهار ینبات  روغن

 سپاهان 
 خونکا  یصنعت  گروه ان یران یاعتماد ا ستایو

 ی قوط رانیا
  عیصنا   یبهساز
 ران یا چوب

 سپهر   یگروه صنعت هپکو  کمباج صبا  ان یپارس   بنانیزر



 

 ____________________________________________________________________________________  
 

 

7 

 بندی كرد:شرح زیر دسته توان بهاین مصوبات را می تولیدی است.

 مطالبات  پرداخت به الزام. ۱

   اقدامات مقدماتی توسط بنگاه انجام. 2

 مالیاتی   جرائم بخشش. ۳

   اطالعاتی های سامانه بهبود. ۴

 . تأمین ارز ۵

 انرژی   تأمین. ۶

 مالی  تأمین. ۷

 تأمین مواد اولیه . ۸

 عوارض  اخذ  در  تخفیف. ۹

 مجوز  اخذ تسهیل. ۱۰

 تسهیل فروش . ۱۱

 ( ـ مالیاتی ـ ثبتی  )بانکی  یهئاجرا تعلیق یا تعویق. ۱2

 ۱معوق های بدهی تکلیف تعیین. ۳۱

 واگذاری  برای تمهیداتی . ۱۴

 طور كلی( تولیدی )به واحدهای  مشکالت  رفع. ۱۵

 گمركی  موانع رفع. ۱۶

   قیمتگذاری. ۱۷

 واردات  ممنوعیت. ۱۸

 مالیاتی  مهلت. ۱۹

 

 

 

 

 

 فام ـ آفاق  ایم یک جان ی دل  نای سا پارس المع  خودرو رانیا
  مانیس   خاش، مانی س
 الرستان  مانیس  و زابل

  ییا یم یش  و  یصنعت  گروه
 ران یا فیر

  خودرورانیا
 زلید

 گلپونه پارس  ک یسپهر الکتر  انی بن کاریپا
  و  صفا لوله  و نورد 

 ساوه   لیپروف 
 ن ینقاله شاه  تسمه 

 آذرآب
  یگردشگرپروژه 

 لوانا ی ستاره س
  کی شمال پالست
 چابکسر 

 پارس  کی الست
  دشت هامون ی کاش

 ر یکو
 سنگان  آهنسنگ   مجتمع

 کردستان  بارز کی الست تبس  مانی س اراک  یسازنیماش  سرم   رازیش ران یا لیاکری پل آذرکوشک آنا 

 نیآذ
 سازانسبک 

 آواالن  شی پو
صدر فوالد  

 آبادخرم 
  ییغذا عیصنا 

 مازندران شکرشکن
 وشنکار  ی کاش

  و  زوگامیا یدی تول   یواحدها
  و  ستانیس  استان در ریق 

 بلوچستان

 هامون ری اتایآر
صنعت    شگامانیپ

 کاغذ 
چوب و   عیصنا 

 کاغذ مازندران

  یمجتمع گردشگر
 یبار

 زاهدان  یآزاد هتل انتخاب  یصنعت  گروه

 

اما در »انجام اقدامات    شود؛ ی بدهکار در نظر گرفته م   یبرا  یمهلت   ،یبده   طیتقس   قی معوق«، اغلب از طر  یهای بده   فی تکل  نییدر »تع  .1

 انجام دهد.   یبده  طی ستق ای امهال  یاز سازوکارها یمندبهره   یبرا ی(، بنگاه مکلف شده که اقدامات 2توسط بنگاه« )شماره   یمقدمات
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 ي خاص توليديهابنگاهدرخصوص  ستاد تسهيل و رفع موانع توليد  ي  مورد. مصوبات 3جدول  

 کننده اقدام مصوبه  موضوع مصوبات /مصوبه ف يرد

  نتيجه

  رماهيت)تا 

1400) 

 ۱هفتادوسوم  جلسه

۱ 
  درخصوص   د یتول  موانع   رفع   قانون (  ۴۶)  ماده  طبق   اقدام  به   صادرات  بانك   كردن   مکلف

 رالکو ی ا شركت  یارز یبده  یمابق
 ارز  نیتأم

 صادرات  بانك 

 ی مركز بانك 
 نشده   اجرا

2 
 2۵  حداقل  زان یم  به   هی اول  مواد  نیتأم  جهت  رالکو ی ا  شركت   از ین   مورد  ارز   نیتأم

 دالر  ونیلیم
 ارز  نیتأم

 صمت  وزارت 

 ی مركز بانك 
 نشده   اجرا

 2نشده   اجرا صمت  وزارت  ی متگذاریق واقعی  شده تمام متیق براساس  رالکو ی ا شركت  محصوالت یمتگذاریق ۳

۴ 
 یدست نییپا   یصنعت  یواحدها  به  مینیآلوم  شمش  نتُ  هزار  پنج  انهیماه  صیتخص

 بازار  میتنظ ستاد قی طر از  رالکو ی ا شركت  توسط
 ۳شده   اجرا رالکو ی ا شركت  ه یاول مواد نیتأم

۵ 
  هپکو  شركت  با   قرارداد  عقد   به  نسبت   یشهرساز  و  راه  وزارت  و   كشور  وزارت  الزام

 از ین   مورد آالتنیماش نیتأم منظور به
 فروش  لیتسه

 كشور  وزارت 

  و راه  وزارت 

 ی شهرساز

 شده   اجرا

۶ 
  كه   یمعدنکاران   الت یتسه  دادن   قرار   پرداخت   تی اولو  در   به   صمت  وزارت  كردن   مکلف

 . باشند هپکو  شركت ی دیتول آالتنی ماش دار ی خر
 فروش  تسهیل

 صمت  وزارت 

 عامل  یهابانك
 اقدام  دست  در

۷ 
  در  شدهثبت  هی سرما  ش یافزا   اتیمال  پرداخت  جهت   هپکو  شركت  به   مهلت  یاعطا

 ۱۳۹۷ سال
 نشده   اجرا یاتی مال امور  سازمان  ی اتیمال مهلت

 ی اجتماع نیتأم سازمان به   آذرآب شركت  یبده طیتقس ۸
 فیتکل نییتع

 معوق  ی هایبده

  نیتأم سازمان 

 ی اجتماع
 اقدام  دست  در

۹ 
  در   آذرآب  شركت  پرسنل  یرنقدیغ  درصد  چهار  سهم  طیتقس  زمان  مدت  شیافزا 

 ماه  ۱۸ به  ماه ۹ از آورانیز  و سخت  یكارها  قانون

 فیتکل نییتع

 معوق  ی هایبده

  نیتأم سازمان 

 ی اجتماع
 اقدام  دست  در

۱۰ 
  ن یتأم  و   هیاول  مواد  درصد  ۷۰  صیترخ  به   نسبت  كشور   گمركات   شدن  مکلف

 ی ورود حقوق پرداخت  بدون آذرآب شركت  یواردات آالت نیماش
 اقدام  دست  در گمرک  ی گمرك موانع  رفع

۱۱ 
 ه یئ اجرا   بازداشت  رفع  به  نسبت  یمركز  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  كردن   مکلف

 آذرآب شركت 

  قیتعل ا ی  قیتعو

 (ی)ثبت  هیئ اجرا 

  اسناد  ثبت كل  اداره

 ... استان  امالک و
 اقدام  دست  در

۱2 

 و  راه   وزارت  و  بودجه   و  برنامه   سازمان  ن یب   تفاهمنامه   نمودن  ییاجرا  بر   دیتأك

  فروش  ی برا)   كشور   ونقل حمل  حوزه  ناوگان  نیتأم  برنامه   درخصوص  یشهرساز

 ( پارسواگن شركت  ساخت  یهاواگن

 فروش  تسهیل

  و  برنامه سازمان 

  و راه  وزارت بودجه 

 ی شهرساز

- 

۱۳ 
 و  نورد   ی هاشركت  یاتیمال  جرائم   بخشش   به   نسبت  یاتی مال  امور   كل   اداره  مساعدت 

 ساوه لیپروف و  صفا لوله

  جرائم  بخشش

 ی اتیمال
 - یاتی مال امور  سازمان 

۱۴ 
  شركت  به ...  گردش  در   ه یسرما   قالب   در   الت ی تسه  پرداخت   به   ی مل  بانك   كردن   مکلف

 پارس  گلپونه 
 - ی مل بانك  ی مال نیتأم

۱۵ 
  به ...    گردش   در  هی سرما  قالب   در  التیتسه  پرداخت  به  تجارت  بانك   كردن  مکلف

 كاغذ  صنعت  شگامانیپ شركت 
 - تجارت  بانك  ی مال نیتأم

۱۶ 

 صندوق   از   كاغذ   صنعت  شگامان یپ  شركت  یافتیدر   التیتسه  بازپرداخت   طیتقس

 سال  ۸ مدت به ی ارز رهیذخ

 

  ی بده فیتکل نییتع

 معوق 
 - ی ارز  رهیذخ صندوق

 

 . است نشده  ح یتصر  استناد، مورد لیفا در جلسه  نیا یبرگزار  خیتار. 1

  مصوبات   یبرمبنا  همچنان  کاال  بورس  در  ما  محصوالت  فروش  یمتگذاری»ق :  )در مصاحبه تلفنی(   ايرالكو  شركت  مديران  از  يكي  اظهارات  طبق.  2

  مت یق   به   هاواسطه   قیطر  از یجهان  یبازارها  در  را  خود  ه یاول  مواد  ما   که   یحال  در  شود؛ی م  نییتع  ییمای ن  ارز  ه یپا   متیق   با  بازار  میتنظ   کارگروه
 . میکنی م  یداریخر  آزاد ارز برمبناي و یواقع یهامت یق  از شتری ب بسیار 

  ی هفتگ  صورتبه   بازار  میتنظ   ستاد  مصوبات   به   توجه   با  حاضر  حال  »در:  )در مصاحبه تلفنی(  ايرالكو  شركت  مديران  از  يكي  اظهارات  طبق.  3

 در   اما  م،یکنی م  عرضه   یدست ن ییپا  عیصنا  استفاده  یبرا  مصوب  متیق   به   کاال  بورس  در  را  خود  یدیتول   شمش  شده،نییتع  ه یسهم   یبرمبنا
 .ندارد« وجود ینظارت  چیه  آنها توسط  یدیتول   یکاال فروش
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 کننده اقدام مصوبه  موضوع مصوبات /مصوبه ف يرد

  نتيجه

  رماهيت)تا 

1400) 

۱۷ 
  ت ی محدود  جادی ا  و  ییاجرا  اقدام  هرگونه  انجام  از   یخوددار  به  ی مل  بانك  كردن  مکلف

 ۱۳۹۸ سال  انی پا تا اراک  ی سازنیماش شركت  یبرا

  قیتعل ا ی  قیتعو

 ( ی)بانک  هیئ اجرا 

 ی مل بانك 

 ی مركز بانك 
- 

۱۸ 
 به   واحد  نفعیذ  از  یناش  یهاتی محدود  از  اراک  یسازنیماش  شركت  شدن  ا مستثن

 سال ك ی  مدت

  قیتعل ا ی  قیتعو

 ( ی)بانک  هیئ اجرا 
 - عامل  یهابانك

۱۹ 
 یرأ   صدور  به  نسبت  یگمرك  اختالف  حل  ونیسیكم  در  گمرک  عیتسر   و  مساعدت

 اراک  یسازنیماش شركت یواردات اقالم  درخصوص
 - گمرک  ی گمرك موانع  رفع

 شده   اجرا گمرک  ی گمرك موانع  رفع ان یران یا  اعتماد ستا یو شركت  یواردات یكاالها و  اقالم صیترخ در  عیتسر و لیتسه 2۰

2۱ 
  ك یالست  شركت   الت یتسه  ی بده  ط یتقس  به  نسبت   معدن   و  صنعت   بانك   كردن   مکلف

 پرداخت شیپ بدون  پارس

 فیتکل نییتع

 معوق  ی هایبده
 - معدن  و صنعت  بانك 

22 
  ن یتأم  به   نسبت   ان ی تندگو  دیشه  یمیپتروش  مجتمع   و   بورس  مجموعه  كردن   مکلف

 كاال  بورس  قی طر از  جان یدل نایسا شركت  ازین  مورد هی اول مواد لیتحو و
 ه یاول مواد نیتأم

  ییكاال بورس 

 ... یمیپتروش مجتمع
 شده   اجرا

 ( ۴/۴/۱۳۹۸)  هشتادم جلسه

2۳ 
  شركت   به...  گردش  در  هی سرما   التیتسه  ی اعطا  به   نسبت  سپه  بانك  كردن  مکلف

 سازان سبك نیآذ
 - سپه  بانك  ی مال نیتأم

 سپه   بانك توسط  كرمان  استان  در اروندچرخ شركت  به تنفس  سال  كی  یاعطا 2۴
 فیتکل نییتع

 معوق  ی هایبده
 - سپه  بانك 

2۵ 
  شركت   به   از ی ن   مورد   الت یتسه  پرداخت   و  یبررس   به   نسبت  صادرات   بانك   كردن   مکلف

 متمم  التیتسه و مشاركت قرارداد  دی تمد قالب  در البرز بلورک 
 - صادرات  بانك  ی مال نیتأم

 البرز  بلورک  شركت به   نسبت  صادرات بانك  یاجرا و  یحقوق  اتی عمل كردن متوقف 2۶
  قیتعل ا ی  قیتعو

 ( ی)بانک  هیئ اجرا 
 - صادرات  بانك 

2۷ 
  ه ی اول  نرخ  با   چابکسر  كیپالست  شمال  شركت  یبده  قیدق  زان یم  اعالم  و  یبررس

 رخانه یدب  به   آن اعالم   و ملت بانك توسط جرائم ی بخشودگ  احتساب و  قرارداد

 فیتکل نییتع

 معوق  ی هایبده
 - ملت  بانك 

2۸ 
  چابکسر   ك یپالست  شمال   شركت   یبرگشت  چك   استرداد   و   ق یوثا  مازاد   ی آزادساز

 ( دیتول موانع  رفع  قانون ( ۱۹)  ماده وفق ) ملت  بانك  توسط

  قیتعل ا ی  قیتعو

 ( ی)بانک  هیئ اجرا 
 - ملت  بانك 

2۹ 
 ماه  سه مدت  ظرف  چابکسر  كیپالست  شمال  شركت  توسط  كارخانه  مجدد  یاندازراه

 یاتیعمل و دیتول برنامه  ارائه   با

  اقدامات انجام 

  توسط یمقدمات

 بنگاه 

  شمال شركت 

 ك یپالست
- 

۳۰ 
  امور   سازمان   توسط  شده اِعمال  یهاتیمحدود  رفع  و  صادره  هیئ اجرا   سالهكی  قیتعو

 كف  داروگر شركت  درخصوص یاتیمال

  قیتعل ا ی  قیتعو

 ( یاتی )مال  هیئ اجرا 
 - یاتی مال امور  سازمان 

 ( ۱۱/۴/۱۳۹۸) کمیهشتادو جلسه

۳۱ 
  چهار   از  پس  پرداخت شیپ  بدون  ی قوط  رانیا   شركت   یالیر   یهایبده  هیكل  طیتقس

 ماه  ۵۶ یط تنفس ماه

 فیتکل نییتع

 معوق  ی هایبده
 شده   اجرا تجارت  بانك 

 ( ۱/۵/۱۳۹۸)  هشتادوسوم جلسه

۳2 

 دیسررس   ی جار   یها ی بده  ه یكل   هپکو   شركت   درخصوص  شدند   مکلف   ها بانك   ی برخ 

 اخذ   بدون  را  ی رجار ی غ   معوق  یها ی بده   و  دیسررس   زمان   از  را  ۱۳۹۸  سال  ندهی آ 

 . ندی نما   خارج  معوقات  سرفصل   از  و  كرده   ِاعمال  تنفس  سال  كی  مدت  به   پرداختش ی پ 

 فیتکل نییتع

 معوق  ی هایبده

 ی مل بانك 

 تجارت  بانك 

 مسکن  بانك 

- 

۳۳ 

  در  یبده  و  سود  اصل  از  درصد   ۵  پرداخت  به   نسبت  سپهربافت  ـ   سپهرچرم  شركت 

  تنفس   ماه   ۶  ی اعطا  با   ی بده  یمابق  و   كرده  اقدام   پرداخت شیپ  عنوانبه  تنفس   دوران

  سپام   سامانه   و   یرجاریغ  بدهکاران  سرفصل  از  ها شركت  و   شود  طیتقس  ماه  ۱2۰  یط

 . شوند خارج 

 فیتکل نییتع

 معوق  ی هایبده
 نشده   اجرا سپه  بانك 

۳۴ 
 یمهندس   شركت   ضمانتنامه  ضبط  هیئ اجرا   قی تعو  به  نسبت   سنگان   آهن   سنگ  مجتمع

 . كند اقدام  ۱۳۹۸ سال انیپا  تا اراک  یسازنی و ساختمان ماش

  قیتعل ا ی  قیتعو

 ( ی)بانک  هیئ اجرا 
 

 - ... مجتمع
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 کننده اقدام مصوبه  موضوع مصوبات /مصوبه ف يرد

  نتيجه

  رماهيت)تا 

1400) 

۳۵ 
  شركت  قرارداد  و  جرائم   فیتکل  ن ییتع  و  یبررس  یبرا  ی داور  ی كارشناس  تهیكم  لیتشک

 اراک  یسازنیماش ساختمان   و یمهندس

 فیتکل نییتع

 معوق  ی هایبده
 - صمت 

۳۶ 
  شركت   از  سالهكی   د یسررس  موعد  در  ه یتسو   و  ضمانتنامه  اخذ  به  گمرک  فیتکل

   خودرو رانیا
 - گمرک  ی گمرك موانع  رفع

۳۷ 

  درخصوص   عامل   بانك   موافقت   اعالم   از   پس(  پرداخت   ی هانظام  اداره )  ی مركز  بانك 

 گرفتن   نظر   در  بدون )  ۱۳۹۸  سال   انیپا   تا  یبانک  ضمانتنامه  و   یداخل  LC  شی گشا

  سپام   كد  اخذ  جهت  را  الزم  ییاجرا   سازوكار...(  و  یبرگشت  چك  و  یرجاریغ  یبده

 .كند ا یمه خودرورانیا  شركت  یبرا

 - ی مركز بانك  ی مال نیتأم

۳۸ 
 به   ی فعل  و  معوق   تعهدات   ه یكل  ی فایا  به  نسبت   خودرورانیا   شركت  نمودن  موظف

 ۱۳۹۸ سال   انی پا تا ان یمشتر

انجام اقدامات  

توسط   یمقدمات

 بنگاه 

 - خودرو رانی ا شركت 

۳۹ 

  از   پس ماه ۶۰  مدت به تنفس، ماه 2۴ بافام ـ آفاق  ایمیك شركت  یبده  هیكل امهال

  ( ی قبل یهاپرداختشیپ بر عالوه)  پرداختشیپ عنوانبه  شركت توسط یمبلغ زیوار

 ی رجاریغ بدهکاران سرفصل از  شركت  خروجو 

 فیتکل نییتع

 معوق  ی هایبده
 شده   اجرا ید بانك 

۴۰ 
  د ی تجد  به   اقدام   و   سپه   بانك   به   ا یآس  غرب   فوالد  شركت   توسط  مدون   ی مال  برنامه   ارائه 

 سال  ك ی  مدت ظرف هی سرما ش یافزا  ای  یاب ی ارز

انجام اقدامات  

توسط   یمقدمات

 بنگاه 

  غرب فوالد شركت 

 ایآس
 شده   اجرا

۴۱ 
  افتی در  با  یداخل  یس  ال   و  التیتسه  ،یبانک  خدمات  ارائه  به   نسبت  سپه  بانك  الزام

 ا یآس غرب فوالد شركت  به  یامهال  التی تسه سود و  اصل  مبلغ از درصد ۱۰
 اقدام  دست  در سپه  بانك  ی مال نیتأم

۴2 
 از   عوارض  اخذ   درخصوص  یاراض  امور  سازمان  و  یكشاورز  جهاد   وزارت  دنظری تجد

 ... یصنعت  شهرک در واقع  رانیا  چوب   عیصنا  ی بهساز شركت 

  اخذ   در فیتخف

 عوارض 

  جهاد وزارت 

  سازمان  یكشاورز

 ی اراض امور

- 

۴۳ 
  شركت   هیعل  دی جد  اقدام  هرگونه  از  یخوددار  به  یاتیمال  امور  سازمان  نمودن  مکلف

 شده وضع یهاتیمحدود به   نسبت  یرأ  صدور تا  رانیا  چوب ع یصنا  یبهساز

  قیتعل ا ی  قیتعو

 ( یاتی )مال  هیئ اجرا 
 - یاتی مال امور  سازمان 

 ی انرژ نیتأم ... یصنعت  شهرک در  واقع ران یا  چوب عیصنا   یبهساز  شركت از ین   مورد برق نیتأم ۴۴
 رو ین  وزارت 

 صمت 
- 

۴۵ 
 ماده  تی مشمول  گرفتن   نظر   در   بدون  زلید  خودرورانیا  شركت  به  الت یتسه  یاعطا

 تجارت  قانون (  ۱۴۱)
 - صادرات  بانك  ی مال نیتأم

۴۶ 
به   تجارت   بانك  اقدام  با دیزل    خودروایران  شركت   به   تنفس   ماه  ۶  یاعطا  نسبت 

 سال  ۱۰  یط یبده طیتقس

 فیتکل نییتع

 معوق  ی هایبده
 - تجارت  بانك 

۴۷ 

 خودرو رانیا   شركت  از  ضمانت  اخذ   به  نسبت  زل ید  خودرورانیا   شركت  كردن  مکلف

  تابعه  مشکل   بدون  یهاشركت  ر یو سا   شركت  آن   یبده  ف یتکل  نییعت  درخصوص 

   خودرو رانیا

انجام اقدامات  

توسط   یمقدمات

 بنگاه 

  خودرورانی ا شركت 

 زل ید
- 

۴۸ 
بده  م ئ جرا  ی بخشودگ امهال   بدون   اتوس یبا   و  توس   تکالن   ی هاشركت  یهایو 

 سال  ۱۰ یط طیتقس و تنفس ماه  ۶  یاعطا با   پرداختشیپ

 فیتکل نییتع

 معوق  ی هایبده
 نشده   اجرا ی مل بانك 

 نشده   اجرا ی مل بانك  ی مال نیتأم اتوس ی با شركت  به  التیتسه پرداخت  به   نسبت  یمل بانك   كردن مکلف ۴۹

۵۰ 
  در  بدون   و   ق یوثا   مجدد  ی اب یارز   د یتجد   با   توس   تکالن   شركت   به   الت یتسه  پرداخت 

 واحد  نفعیذ و تجارت قانون  (۱۴۱)  ماده و مالکانه نسبت   گرفتن نظر
 نشده   اجرا ی مل بانك  ی مال نیتأم

۵۱ 
  مقررات  و  هااستی س  اداره  به  افشانعقاب  شركت  توسط  مستندات  و  مدارک  ارائه

 یمركز بانك   یارز

  اقدامات انجام 

  توسط یمقدمات

 بنگاه

 

 اقدام  دست  در افشان عقاب شركت 
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 کننده اقدام مصوبه  موضوع مصوبات /مصوبه ف يرد

  نتيجه

  رماهيت)تا 

1400) 

۵2 
  شركت  قی وثا  مازاد  یآزادساز  و  قیوثا  یابیارز   دیتجد   به  ملت  بانك  كردن  مکلف

 د یتول موانع   رفع  قانون   (۱۹) ماده طبق آواالن شیپو

  ی بده فیتکل نییتع

 معوق 
 - ملت  بانك 

 - ملت  بانك  ی مال نیتأم آواالن  شی پو مهر  شركت  ازین  مورد التیتسه  پرداخت و یبررس  به  ملت بانك اقدام ۵۳

 ( ۱۰/۶/۱۳۹۸) هشتادوهفتم جلسه

۵۴ 
 و  گسترش   سازمان   یسو  از  پارس واگن  شركت  یواگذار  یبرا  الزم  مستندات  ارائه

   مپنا شرک  به   رانیا  عیصنا   ینوساز

  یبرا یداتیتمه

 ی واگذار
 - صمت  وزارت 

 مپنا   شركت   به   ی كشاورز  بانك   به   متعلق  آذرآب،  شركت   سهام   بلوک   ی واگذار  به   الزام ۵۵
  یبرا یداتیتمه

 ی واگذار
 اقدام  دست  در ی كشاورز بانك 

 اقدام  دست  در ی مل بانك  ی مال نیتأم هپکو  شركت   به  گردش  در  ه ی سرما  ال یر...  پرداخت  به   نسبت   ی مل  بانك   نمودن  مکلف ۵۶

 ( ۱۳۹۸/ ۳۰/۶)  هشتادونهم جلسه

۵۷ 
  ت یمالک ف یتکل نییتع یبرا صمت   وزارت عی صنا  امور تی محور با  یكارگروه لیتشک

 ت یاهم ی دارا مراجع  به آن یواگذار و رانیا  لیاكر یپل شركت  سهام

  یبرا یداتیتمه

 ی واگذار
 - صمت  وزارت 

۵۸ 
  بدون   واردات  قیطر   از  رانی ا  لیاكر یپل  شركت  ازین   مورد  هیاول  مواد  نیتأم  یریگیپ

 دالر ...  زانیم به ارز   انتقال
 - صمت  وزارت  ه یاول مواد نیتأم

۵۹ 
  هاارانهی   ی هدفمند  قانون(  ۸)  ماده   موضوع   اعتبارات   محل   از   الیر...  مبلغ  صیتخص

 ران ی ا ل یاكریپل شركت به (  گردش در هیسرما ) تنخواه  نیتأم منظور به
 ی مال نیتأم

 معدن  و صنعت  بانك 

 ی مل بانك 
- 

۶۰ 
 و  كشت  شركت  ازی ن   مورد  گردش  در  هی سرما  نیتأم  به  نسبت  یكشاورز  بانك  الزام

 الی ر...  زانیم به  سپاهان  گلبهار ینبات  روغن  صنعت
 نشده   اجرا ی كشاورز بانك  ی مال نیتأم

۶۱ 
  كشور   در   آهن  سنگ   ی معدن   پهنه   چند   ای   ك ی  یواگذار  به  نسبت   صمت  وزارت   الزام

 اصفهان  آهن ذوب  شركت  به
 - صمت  وزارت  ه یاول مواد نیتأم

۶2 
  تعرفه   شیافزا   یبراالزام    موضوع،  تحقق  عدم  صورت  در  و  لیر   انواع  واردات  تیممنوع

 مذكور  یكاالها واردات
 - صمت  وزارت  واردات  تیممنوع

۶۳ 
 ییایمیش  و  ی صنعت  گروه   مطالبات   پرداخت   به   نسبت   ی شهرساز  و  راه   وزارت   الزام

 ... ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ یهاسال به  مربوط رانیا  ف یر

  پرداخت  به الزام

 مطالبات 

  و راه  وزارت 

 ی شهرساز
 نشده   اجرا

۶۴ 
  ف ی ر   ییا یمیش  و  یصنعت  گروه  به  خود  یبده  پرداخت  به   نسبت  تهران  یشهردار  الزام

 ۱۳۹2 سال  به مربوط  رانیا

  پرداخت  به الزام

 مطالبات 
 نشده   اجرا تهران  ی شهردار

 - معدن  و صنعت  بانك  ی مال نیتأم انتخاب  ی صنعت   گروه   به  ی ل ی تکم   الت ی تسه   پرداخت   به   نسبت   معدن   و  صنعت   بانك   الزام ۶۵

 اقساط   دوره انیپا  به   انتخاب  یصنعت گروه  یآت سال  كی  اقساط   انتقال ۶۶
 فیتکل نییتع

 معوق  ی هایبده

 سپه  بانك 

 اقتصاد  مهر  بانك 

 كوثر  مؤسسه 

- 

۶۷ 
 نظر   در  بدون  عامل  یهابانك  توسط  انتخاب  یصنعت  گروهدر گردش    هی سرما  نیتأم

 گردش  در هی سرما   یاعطا  در یمال یهاشاخص  تیرعا   نامهنیی آ( ۶) ماده گرفتن
 ی مال نیتأم

 معدن  و صنعت  بانك 

 اقتصاد  مهر  بانك 

 كوثر  مؤسسه 

- 

۶۸ 
 حداقل  گردش،  در  هیسرما   التیتسه  یاعطا  مجوز  صدور  به  سپه  بانك   كردن  مکلف

 انتخاب  یصنعت  گروه به گذشته سنوات  یزیوار  اقساط  درصد هشتاد زانیم به
 - سپه  بانك  ی مال نیتأم

 ( ۵/۹/۱۳۹۸) کم ینودو  جلسه

۶۹ 
  پارس  شركت  یبده  ماهه۶۰  طیتقس  به  نسبت  یاتیمال  امور  سازمان  نمودن  مکلف

 سال  ك ی  مدت به یاتیمال یهاهیئ اجرا ه یكل ق یتعو  و البرز استان  در المع

  قیتعل ا ی  قیتعو

 ( مالیات )  هیئ اجرا 
 شده   اجرا یاتی مال امور  سازمان 

 ه یسرما   بانك توسط  ان یبن  کاریپا شركت   یبده  طیتقس و تنفس  سال  كی  یاعطا ۷۰
 فیتکل نییتع

 معوق  ی هایبده
 - ه ی سرما بانك 

۷۱ 
  ه یعل  یبانک  یهاتیمحدود   اِعمال  و  یقانون   اقدام  هرگونه  از  عامل  بانك  یخوددار

 ان یبن  کاریپا شركت 

  قیتعل ا ی  قیتعو

 ( ی)بانک  هیئ اجرا 
 

 نشده   اجرا ه ی سرما بانك 
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 کننده اقدام مصوبه  موضوع مصوبات /مصوبه ف يرد

  نتيجه

  رماهيت)تا 

1400) 

۷2 
  استان در  سرم   رازیش شركت  توسط  پرداختشیپ عنوان به  یبده كل  درصد  ۵ ز یوار

 سال چهار  یط یبده  یمابق طیتقس و فارس 

 فیتکل نییتع

 معوق  ی هایبده
 نشده   اجرا ی كشاورز بانك 

 فارس   استان در  سرم رازیش شركت  هی عل یكشاورز بانك  ییاجرا  اقدامات توقف ۷۳
  قیتعل ا ی  قیتعو

 ( ی)بانک  هیئ اجرا 
 - ی كشاورز بانك 

۷۴ 
  قی وثا   یاب ی ارز  د یتجد   با   ن ی قزو  استان  در  كی الکتر   سپهر   شركت   به   الت یتسه  پرداخت 

 ی سنجتی ظرف لحاظ  بدون و ینیتره
 - تجارت  بانك  ی مال نیتأم

 ( 2۶/۳/۱۳۹۹)  نودوپنجم  جلسه

۷۵ 

  با   و  پرداخت شیپ  افت یدر   بدون   ن یشاه  رانیا   شركت   به   یپرداخت  الت یتسه  امهال 

 شركت   كردن  خارج  و  هیاول  سود  و  اصل   سالههفت  طیتقس  و  تنفس  سال  سه  یاعطا

 ی بانک  یهاتی محدود هی كل رفع و ی رجاریغ بدهکاران  سرفصل از

 ی مال نیتأم

 ی مل بانك 

 سپه  بانك 

 صادرات  بانك 

 ی كشاورز بانك 

 تجارت  بانك 

- 

 ( ۶/۸/۱۳۹۹)  نودونهم  جلسه

 آباد خرم فوالد  صدر شركت  به نسبت  یحقوق و  ییاجرا اقدامات  هی كل كردن متوقف ۷۶
  قیتعل ا ی  قیتعو

 ( ی)بانک  هیئ اجرا 
 - ی كشاورز بانك 

۷۷ 

 مدت   به رافالکیبا  شركت  مشاركت  دوران دیتمد   به  نسبت یمل  توسعه  صندوق  الزام

  شركت  به  معدن  و  صنعت  بانك  توسط  یارز  التیتسه  یمابق  پرداخت  و  گرید  سال  دو

 رافالک یبا 

 ارز  نیتأم
 یمل توسعه صندوق

 معدن  و صنعت  بانك 
 نشده   اجرا

۷۸ 

 تبصره  الف«»  بند  محل  از   تومان...    پرداخت  به   معدن  و  صنعت  بانك  كردن   مکلف

  د ی تول  طرح  لیتکم  جهت  تومان...    و  یدام  هیاول  مواد  نیتأم  جهت  بودجه  قانون«  ۱۸»

 ازنا  رافالک ی با ییدارو  كارخانجات  به   یانسان  یداروها

 معدن  و صنعت  بانك  ی مال نیتأم
  شده   اجرا

 ۱ناقص  طور به

 ( 2۸/۸/۱۳۹۹) کم یکصدوی  جلسه

۷۹ 

 ی صنعت  گروه  افزودهارزش  بر   ات یمال  یبررس  به  نسبت  یاتی مال  امور   سازمان   الزام

  آن   هی عل  ییاجرا   اقدام  هرگونه   از   یخوددار  و  ۱۳۹۰-۱۳۹۵  یهاسال  در   بوذرجمهر 

 شركت 

 فیتکل نییتع

 معوق  ی هایبده
 شده   اجرا یاتی مال امور  سازمان 

۸۰ 

 یبرمبنا   بوذرجمهر  یصنعت  گروه  یبده  زانیم  محاسبه  به  یمل  بانك  كردن  مکلف

 2۰  پرداختشیپ  با  یکیتمل  ملك  استرداد  نیهمچن  و  امروز  به  تا  تملك  روز  نرخ

 ساله پنج طیتقس و درصد 

 فیتکل نییتع

 معوق  ی هایبده
 اقدام  دست  در ی مل بانك 

 ( 2۶/۹/۱۳۹۹)  کصدوسومی  جلسه

۸۱ 

 و  یرجاریغ  اتیمال  وصول  نامهنیآی  مفاد  از  خونکا  یصنعت  گروه  شدنا  مستثن

  تنفس   سال   ك ی  یاعطا  و  یاعتبار  مؤسسات  مطالبات  امهال   نحوه  یی اجرا  دستورالعمل

 قسط  ۴۸  به یبده ط یتقس و امهال سال چهار یط

 فیتکل نییتع

 معوق  ی هایبده
 - عامل  یهابانك

 - ملت  بانك  ی مال نیتأم صبا   كمباج   شركت   به  گردش   در   ه یسرما   التیتسه  پرداخت   به   نسبت   ملت   بانك  الزام ۸2

۸۳ 
 شركت   به   گردش  در  ه ی سرما  الت یتسه  پرداخت  به   نسبت  معدن  و  صنعت  بانك  الزام

 مازندران  شکرشکن ییغذا  ع یصنا مجتمع
 - معدن  و صنعت  بانك  ی مال نیتأم

۸۴ 
  مازندران   شکرشکن ییغذا  عیصنا   مجتمع  شركت   نمودن خارج  به  یمركز  بانك  الزام

 ی رجاریغ بدهکاران  سرفصل از

 فیتکل نییتع

 معوق  ی هایبده
 - ی مركز بانك 

۸۵ 
 و  چوب عیصنا   شركت با نیماب یف  یهاحساب تیوضع نمودن فیتکل نییتع به الزام

 مازندران  كاغذ

 فیتکل نییتع

 معوق  ی هایبده

 
 

  جهاد وزارت 

 ی كشاورز
 نشده   اجرا

 

 . است«   نشده   اجرا به   آغاز   ی انسان   فاز   ی ول   است،   اقدام   حال   در   ی دام   »فاز :  مذكور   دارويي   كارخانجات   در   مسئولي   توضیح   طبق .  1
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 کننده اقدام مصوبه  موضوع مصوبات /مصوبه ف يرد

  نتيجه

  رماهيت)تا 

1400) 

۸۶ 
  عی صنا   شركت  به   گردش  در  ه یسرما   التیتسه   پرداخت  به  نسبت  تجارت  بانك  الزام

 مازندران  كاغذ   و چوب
 تجارت  بانك  ی مال نیتأم

  شده   اجرا

 ۱ناقص  طور به

 ( ۱۷/۱۰/۱۳۹۹)  کصدوپنجمی  جلسه

۸۷ 
  بارز   كیالست  یدیتول  واحد  یبده  طیتقس  و  مشاركت   دوره  ش یافزا   جهت  الزم  اقدام

 كردستان 

 فیتکل نییتع

 معوق  ی هایبده
 نشده   اجرا معدن  و صنعت  بانك 

۸۸ 
 و  ییاجرا   اقدام  هرگونه  از  یخوددار  به  نسبت  معدن  و  صنعت  بانك  نمودن  مکلف

 بانك   یرجاریغ  بدهکاران  سرفصل  به  كردستان  بارز  كیالست  یدیتول  واحد  نام  انتقال

  قیتعل ا ی  قیتعو

 ( ی)بانک  هیئ اجرا 
 شده   اجرا معدن  و صنعت  بانك 

۸۹ 
 آمده   عملبه  اقدامات...    و  مدارک  ارسال  بریمبن  كردستان  بارز  كیالست  شركت  تعهد

 معدن  و صنعت  بانك  به   مالکانه نسبت  ت یرعا  با   ارتباط در

انجام اقدامات  

توسط   یمقدمات

 بنگاه 

  بارز  كیالست شرما 

 كردستان 
 نشده   اجرا

۹۰ 

 ی هاصورت  در  مناسب  ارز  ریتسع  نرخ  از  استفاده   به  انیپارس  بنانی زر  شركت  تعهد

 . شود  تی رعا  درصد  2۰  حداقل  مالکانه  نسبت  كه  ینحوبه  هیسرما   شی افزا  و  یآت  یمال
 

انجام اقدامات 

 توسط بنگاه  ی مقدمات 

  بنانیزر  شركت 

 ان یپارس
 اقدام  دست  در

 ( ۸/۱۱/۱۳۹۹) کصدوهفتمی  جلسه

۹۱ 
  ری اتا یآر   شركت   طرح   شدن   یی اجرا   و  لیتکم  ، یمال  ن یتأم  ی برا  ی بندزمان  برنامه   ارائه 

 ستاد  رخانه یدب  به  هامون

مشکالت   رفع

  یدیتول ی واحدها

 ( یكل طور)به

 نشده   اجرا صمت  وزارت 

۹2 
  مان یس  ی هاشركت  ازین   مورد   سوخت   نیتأم   به  نسبت   صمت  وزارت  كردن   مکلف

 نفت  وزارت  یهمکار  با   الرستان  مانیس و  زابل مانیس  خاش،
 نشده   اجرا صمت  وزارت  ی انرژ نیتأم

 - سپه  بانك  ی مال نیتأم تبس  مان یس   یصنعت  طرح   ی اندازراه   منظوربه   التی تسه   پرداخت   دادن   قرار  ت یاولو  در  ۹۳

۹۴ 
 از   یناش  كه  تبس  مان یس  شركت  یارز  مشکل   رفع  به  نسبت  یمركز  بانك  الزام

 .باشدیم وروی  به  دالر ارز نرخ ل یتبد و ارز  نرخ   التفاوتمابه
 - ی مركز بانك  ارز  نیتأم

۹۵ 
  در   ر یق  و  زوگام یا یدیتول  یواحدها  سوخت  هی سهم نیتأم  به نسبت نفت  وزارت   الزام

 ی گازرسان   شبکه به  اتصال  زمان تا  بلوچستان و ستان یس استان 
 - نفت  وزارت  ی انرژ نیتأم

۹۶ 
  مشاركت   زانیم  شی افزا  موضوع  یبررس  به  نسبت   معدن  و  صنعت  بانك  نمودن  مکلف

 وشنکار  یكاش شركت طرح یاندازراه و لیتکم جهت ازین   مورد التی تسه برداشت و
 - معدن  و صنعت  بانك  ی مال نیتأم

۹۷ 

 صندوق  محل   از   یافتی در  ارز   ریتسع  نرخ   ح یتصح  به   وشنکار   ی كاش  شركت  تعهد

  از ین   مورد  یالیر   التی تسه  مانده  درصد   ۱۵  نیتأم  و  یمال  یهاصورت  در  یمل  توسعه

 طرح  یاجرا

انجام اقدامات  

توسط   یمقدمات

 بنگاه 

  یكاش شركت 

 وشنکار
- 

۹۸ 
 یكاش   یدیتول  طرح  به التیتسه  پرداخت  و  نیتأم  به  نسبت تعاون  توسعه  بانك  الزام

 ضمانتنامه   اخذ قبال در  ری كو  دشت هامون
 - تعاون  توسعه بانك  ی مال نیتأم

۹۹ 
 ید یتول  طرح   ی برا  تومان ...    زان یم  به   ی تجار  اسناد   افت یدر   قبال   در   ضمانتنامه   صدور 

 ر یكو  دشت  هامون  یكاش
 ی مال نیتأم

  ضمانت  صندوق

  بخش  ی گذارهیسرما 

 تعاون 

- 

۱۰۰ 
)هتل   ی متقاض  به  پرداخت شیپ  عنوانبه  مصوب  الت یتسه  مبلغ   درصد  ۶۰  پرداخت

 ( زاهدان یآزاد
 - تعاون  و توسعه بانك  ی مال نیتأم

۱۰۱ 

  طی تقس  به  نسبت   تنفس،   ماه  ۶  ی اعطا  و   التی تسه  سود  و  اصل   از   درصد   ۵/۷  افت یدر

 بدهکاران   فهرست  از(  زاهدان   یآزاد)هتل    ونی مد  نام  خروج  و  یبده  همه  ماهه۳۶

 بانك   یرجاریغ

 

 

 

 فیتکل نییتع

 معوق  ی هایبده
 - تعاون  توسعه بانك 

 

 . است« شده  پرداخت مصوب، تسهیالت  از نیمي »صرفا   )در مصاحبه(:  شده  ياد  تولیدي واحد   مسئوالن از يكي  اظهارات طبق . 1
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  نتيجه

  رماهيت)تا 

1400) 

 ( ۱2/۳/۱۴۰۰) کصدوهفدهم ی  جلسه

۱۰2 
 ی سو   از  یاعالم  دیسررس  از  پس  ان،یدار  یقیتوف  یصنعت  گروه  وام  سود  مبلغ  پرداخت

 ها ارانهی  یهدفمند منابع محل  از ها،بانك
 - عامل  یهابانك ی مال نیتأم

۱۰۳ 
  تسمه )مجتمع    ان ی دار   ی ق ی توف   ی صنعت   گروه   به   شده   ی ن ی ب ش ی پ   الت ی تسه   پرداخت   به   الزام 

 ن ی طرف   از   ی برخ   ق ی وثا   افت ی در   با   و   معوق   ی بده   گرفتن   نظر   در   بدون (،  ن ی شاه   نقاله 
 ی مال نیتأم

 تعاون  توسعه بانك 

 سپه  بانك 
 نشده   اجرا

۱۰۴ 

  تسمه   مجتمع   ه یعل  ی حقوق  و   ییاجرا   اقدامات  هی كل  نمودن   متوقف   به  یمل  بانك الزام

  بودجه  و   برنامه  سازمان  سیرئ   دستور   یاجرا  زمان   تا   ماه  ۶  مدت  به   نیشاه  نقاله 

 محل   از   ها بانك  یسو  از   ی اعالم  د یسررس  از   پس  سود  مبلغ   پرداخت  بر ی مبن

 ها ارانهی  یهدفمند

  قیتعل ا ی  قیتعو

 ( ی)بانک  هیئ اجرا 
 ی مل بانك 

  شده   اجرا

 ۱ناقص  طور به

۱۰۵ 
  تسمه   مجتمع   ی بده  اصل   طیتقس  به   نسبت  ی اجتماع  نیتأم  سازمان   نمودن   مکلف

 ماه  ۱2 مدت  به ن یشاه نقاله 

 فیتکل نییتع

 معوق  ی هایبده

  نیتأم سازمان 

 ی اجتماع
 شده   اجرا

۱۰۶ 

  ط یتقس  ضمن   ا ی  دیتول  موانع  رفع   قانون (  ۱۹)   ماده  الف«»  بند  ی اجرا  در  تجارت   بانك 

  ممکن  زمان  حداكثر  در(  هیاروم  یآنا  هتلبردار  )بهره  آنا  آذركوشك  شركت  یبده

 یابیارز   دیتجد   به  نسبت  ،(سالهكی)  قبول  مورد  تنفس  یاعطا  با  و(  سال  چهار  حداقل)

 ی بده   كفاف  كه   یصورت  در   و  د ی نما  اقدام   طرح،  یاجرا  محل   و  ینیتره  ق یوثا   مجدد

  دی جد   قیوثا   ای  و  آزاد  را  قی وثا  مازاد  د،ی نمایم  را  یبده  طیتقس  و  یناش  یآت  سود  و

 . دینما  نی گزیجا را ( ی قبل قهیوث تیفیك  همان به)

 فیتکل نییتع

 معوق  ی هایبده
 - تجارت  بانك 

۱۰۷ 

توسعه    یصنعت  گروه  هیعل  را   ییاجرا   اتیعمل  هیكل  عامل،  یهابانك )شركت  آذفر 

(  مس   انیشا   آساد،  غرب  یدیتول  شركت  ه،یاروم  آهنذوب  آذفر، كارخانجات    یصنعت

 . كنند متوقف جهینت  حصول و  ستاد یمال امور  و یبانک  تهیكم در میتصم اتخاذ  تا

  قیتعل ا ی  قیتعو

 ( ی)بانک  هیئ اجرا 
 - عامل  یهابانك

۱۰۸ 

  مجتمع  شركت  یبده  بلندمدت  طیتقس  به  یاجتماع  نیتأم  سازمان  نمودن  مکلف

  پرداخت   صورت  در  جرائم  ی بخشودگ  و  ممکن  زمان  حداكثر  در   یبار  ی گردشگر

 اقساط  موقعبه

 فیتکل نییتع

 معوق  ی هایبده

  نیتأم سازمان 

 ی اجتماع
- 

۱۰۹ 

  عی تود  منابع  محل  از  شده  مصوب  التیتسه  یمابق  پرداخت  به  یكشاورز  بانك  الزام

  احتساب  و مصوب نرخ  با و( یی روستا اشتغال منابع) یكشاورز بانك در موجود شده

 ـ   ی گردشگر  پروژه   شركت   به   ۱۳۹۷  سال   مصوبات   یبرا  ی درصد  ۴۰  متمم   ش یافزا 

 لوانا یتاره س یحیتفر

 - ی كشاورز بانك  ی مال نیتأم

 

 ي توليديهابنگاهدرخصوص  ستاد تسهيل و رفع موانع توليد    عام . مصوبات 4جدول  
 کننده اقدام مصوبه  موضوع مصوبات /مصوبه ف يرد

 ( ۱۱/۴/۱۳۹۸) کمیهشتادو جلسه

۱ 

  ه یعل  ییاجرا   و  یحقوق  اقدامات  هرگونه  انجام   از  عامل  یهابانك  هیكل  نمودن  منع

  «۶»  بند   د«»  جزء  و  د یتول  موانع  رفع   قانون(  2۰)   ماده   مشمول   ی دیتول  ی واحدها

 ۱۳۸۸ سال  بودجه  قانون

  هیئ اجرا   قیتعل ا ی  قیتعو

 ( ی)بانک
 ی مركز بانك  عامل یهابانك

2 

  قالب   در  كارگران  رفاه  و  تعاون  توسعه  یهابانك  منابع  محل  از  وام  صیتخص

  دار مشکل  یواحدها  از  ت یحما   و  ینگینقد  نیتأم  یبرا  گردش   در  هیسرما   التیتسه

 یاجتماع رفاه  و  كار تعاون، وزارت توسط شده   ییشناسا 

 ی مال نیتأم
 تعاون  توسعه بانك 

 كارگران  رفاه بانك 

 ( ۱/۵/۱۳۹۸)  هشتادوسوم جلسه

۳ 
  حفاظت  كل  ادارات  ا ی   ست ی ز  ط ی مح  حفاظت  سازمان  به  ی د ی تول  ی واحدها  از  ی فهرست  ارسال 

 تر ساده   ط ی شرا   با   ی بردار بهره   پروانه   صدور   و   موافقت   اخذ   جهت   ها استان   ست ی ز   ط ی مح 
 مجوز  اخذ لیتسه

  جمهور س ی رئ   ی فناور   و   ی علم   معاونت 

 ست ی ز   ط ی مح   حفاظت   سازمان 

 

 . است شده  اجرا ستاد مصوبه  اول بخش  فقط ،)در مصاحبه(  مذكور شركت   مسئوالن از يكي  اظهار طبق . 1
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 کننده اقدام مصوبه  موضوع مصوبات /مصوبه ف يرد

 ( ۳۰/۷/۱۳۹۸) نودم   جلسه

۴ 

  اقدام   و   معدن  و  صنعت  بانك   توسط  ییاجرا  و  ی حقوق  ات یعمل  نمودن  مسکوت

و رفع    یرجاریغ  بدهکاران  سرفصل  از  مشمول  یدیتول  یواحدها  خروج  به  نسبت

بانک  یبانک  ی هاتیمحدود   هیكل ارائه خدمات  تع  یو  تا  آنها    یی نها  فیتکل  ن ییبه 

از    یآن به برخ  دی جد  نامهنییو آ  دیرفع موانع تول  قانون  (2۰)موضوع )شمول ماده  

 (  رندگانیگالتیتسه

  هیئ اجرا   قیتعل ا ی  قیتعو

 ( ی)بانک

 ی مركز بانك 

 عامل  یهابانك

 ( 2۳/۴/۱۳۹۹) نودوهفتم  جلسه

۵ 

  قانون   « ۶»   بند   د« »   جزء   محل   از   رندگان ی گ الت ی تسه   درخصوص   یی نها   ف ی تکل   ن یی تع   تا 

  واحدها   ه ی كل   نمودن   خارج   به   نسبت   معدن   و   صنعت   بانك   كشور،   كل   ۱۳۸۸  سال   بودجه 

 . د ی نما   اقدام   شده، ِاعمال   ی ها ت ی محدود   رفع   و   ی رجار ی غ   بدهکاران   سرفصل   از 

  هیئ اجرا   قیتعل ا ی  قیتعو

 ( ی)بانک
 معدن  و صنعت  بانك 

 ( 2۱/۸/۱۳۹۹) کصدم ی  جلسه

۶ 

  مطالبات   یالی ر   معادل  الحساب، یعل  صورتبه  ی اعتبار  و   یمال  مؤسسات   و   هابانك

  ق یطر   هر  به  شدهپرداخت  ای  شیگشا   روز  نرخ  با   را  ی دیتول  یواحدها  یارز  معوق

  الت یتسه  با  مواجهه  نحوه  تکلیف  نییتع  تا   و  افت یدر   یاقتصاد یهابنگاه  از  را گرید

  ی دیتول  ی واحدها  ه یعل  ،یحقوق  و   ییاجرا   اقدام  هرگونه  از   صالح، یذ  مراجع   در  یارز

 . كنند یخوددار

  یهایبده فیتکل نییتع

 معوق 

  و یمال مؤسسات و هابانك

 یاعتبار

 ( 2۸/۸/۱۳۹۹) کم یکصدوی  جلسه

۷ 
  سال  در  رفعالیغ  معدن  ۱۰2۰  یسازفعال  به  نسبت  صمت  وزارتخانه  كردن  مکلف

۱۳۹۹ 

  ی رفع مشکالت واحدها

 ( ی كلطور )به یدیتول
 صمت  وزارت 

 ( 2۹/۱۱/۱۳۹۹) کصدوهشتمی  جلسه

۸ 
  درباره   ستاد   مصوبات   شدن   یی اجرا   ی راستا   در   صمت   وزارت   توسط   الزم   ی هماهنگ   جاد ی ا 

   ی صنعت   ی نواح   ی ها شهرک   در   مستقر   ل ی تعط   ی صنعت   ی واحدها   مجدد   ی انداز راه 

  ی واحدها مشکالت رفع

 ( ی كلطور )به یدیتول
 صمت 

 ( ۱۳/۱2/۱۳۹۹)  کصدونهمی  جلسه

۹ 

  ا ی  پرداخت با بتوانند   یدیتول یواحدها تا دینما  اتخاذ یبیترت یاتی مال امور  سازمان 

( ۵۸)  ماده   در   مندرج   ن یتضام  از   یکی  ارائه  و   قبول  مورد   یقطع  پرداخت   بیترت

  را  خود  اعتراض  م،یمستق  یهااتیمال  قانون(  2۱۸)  ماده  موضوع  ییاجرا   نامهنیآی

  نییتع به   نسبت  ، یمقتض ی آرا صدور   از  پس  و كرده  مطرح  اختالف  حل   مرجع در

 . ندینما  اقدام  اعتراض مورد ی بده فیتکل

  یهایبده فیتکل نییتع

 معوق 
 یاتی مال امور  سازمان 

 ( 2۷/۱2/۱۳۹۹)  ازدهمی کصدوی  جلسه

۱۰ 
  شبکه  به  یدیتول  یواحدها  یارز  یهایبده   تیوضع  نیآخر   به  مربوط  ستیل  ارائه

 ستاد  رخانه یدب  به یبانک

  یهایبده فیتکل نییتع

 معوق 
 ی مركز بانك 

 ( 22/2/۱۴۰۰)  کصدوچهاردهمی  جلسه

۱۱ 

  ،یخصوص  بخش   یهاتشکل  ی همکار  با  ستاد،   معادن   و   ستیز  طیمح  یهاتهیكم

  معدنی،  و  یدیتول  یواحدها  توسط   آنها   ت ی رعا  با  كه   یالزامات  ییشناسا   به   نسبت

 گزارش  و  اقدام  ساخت،  خواهد   مندبهره  یست یز  طیمح  یهاتی محدود  لغو   از   را   آنها

 .كنند  ارسال رخانه یدب  به را  مربوطه 

 مجوز  اخذ لیتسه
  و معادن ع، یصنا  ،یبازرگان  اتاق

 ران ی ا  یكشاورز

 ( 2۹/2/۱۴۰۰)  کصدوپانزدهمی  جلسه

 ها تشکل و هاانجمن  قیطر  از یدیتول یهاتیفعال رشته با   مرتبط مسائل طرح ۱2
  ی واحدها مشکالت رفع

 ( ی كلطور )به یدیتول
 ایران  اتاق

 ( ۵/۳/۱۴۰۰) کصدوشانزدهمی  جلسه

۱۳ 

  اطالعات  ثبت  امکان  كردن  ایمه  به  نسبت  ییدارا  و  یاقتصاد  امور  وزارت  الزام

  ی هابانك  یبرا(  سمبا)   هابانك  امالک  جامع   سامانه  در  شده  تملك  یواحدها

   یدولت یهابانك  بر عالوه ،یخصوص

 

 

  یهاسامانه بهبود

 یاطالعات
 ییدارا  و یاقتصاد امور  وزارت 
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 کننده اقدام مصوبه  موضوع مصوبات /مصوبه ف يرد

 ( 2۶/۳/۱۴۰۰)  کصدوهجدهمی  جلسه

۱۴ 
  برآورد   درخصوص   الزم   داتیتمه  اتخاذ   و  یبررس  به  نسبت   روین   وزارت  كردن   مکلف

 از ین   مورد اعتبار  و یصنعت ینواح و ها شهرک ازین  مورد  آب و برق  زانیم
 رو ین  وزارت  ی انرژ نیتأم

 ( ۹/۴/۱۴۰۰)  ستمیکصدوب ی  جلسه

۱۵ 
  تبادل  با  مرتبط  صورتجلسات  و  تفاهمات  یاجرا  به  نسبت  گمرک  نمودن  مکلف

 تجارت  جامع سامانه  و گمرک  سامانه  ن یب  اطالعات 

  یهاسامانه بهبود

 یاطالعات
 گمرک 

 

تعداد و درصد مصوبات  ۵در جدول   به  در مورد مصوبات عام و خاص   ستاد تسهیل گانه  ۱۹،  ی  هابنگاه  مربوط 

 درج شده است.   تولیدی

 

 ستاد تسهيل  بندي موضوعی و آماري مصوبات  . دسته5جدول  

 ي توليدي هابنگاهمربوط به  و رفع موانع توليد  
 درصد  تعداد  موضوع  رديف 

 2۵ ۳۱ ی مال نیتأم ۱

 2۴ ۳۰ معوق  یهایبده فیتکل نییتع 2

 ۱۵ ۱۸ (یثبت ـ  یاتیـ مال ی)بانک  هیئ اجرا   قیتعل ا ی  قیتعو ۳

 ۶ ۸ توسط بنگاه  یانجام اقدامات مقدمات ۴

 ۳ ۴ ی انرژ نیتأم ۵

 ۳ ۴ ارز  نیتأم ۶

 ۳ ۴ ه یاول مواد نیتأم ۷

 ۳ ۴ ( یكلطور )به  یدیتول ی واحدها مشکالت رفع ۸

 ۳ ۴ ی گمرك موانع  رفع ۹

 2 ۳   ی واگذار یبرا یداتیتمه ۱۰

 2 ۳ فروش  لیتسه ۱۱

 2 2 مجوز  اخذ لیتسه ۱2

 2 2 مطالبات  پرداخت  به الزام ۱۳

 2 2   یاطالعات یهاسامانه بهبود ۱۴

 ۱ ۱ ی اتیمال جرائمبخشش    ۱۵

 ۱ ۱ عوارض  اخذ   در فیتخف ۱۶

 ۱ ۱ ی متگذاریق ۱۷

 ۱ ۱ واردات  تیممنوع ۱۸

 ۱ ۱ ی اتیمال مهلت ۱۹

 100 124 مجموع 

 . اندشده گرد درصد، ستون  اعداد : حيتوض

 

است،    ۵چنانکه در جدول   تسهیل    2۵قابل مشاهده  از مصوبات ستاد  تولیدیهابنگاهدرخصوص  درصد  به  ی   ،

به است.  داشته  اختصاص  مالی  تأمین  دقیقموضوع  بانك عبارت  از  برخی  متعددی،  موارد  در  و مؤسسات  تر، ستاد  ها 

 اعتباری را به پرداخت تسهیالت ـ و در موارد بسیاری با قید رقم مشخص ـ ملزم كرده است.

 كه   دارد   اختصاص   معوق«  ی ها ی بده  ف ی تکل   نیی »تع   موضوع   به   ، ستاد   ی دی تول  ی ها بنگاه   بر   ناظر دوم مصوبات    رتبه 
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 . دارد  اختصاص   شده،  معوق   التی تسه  یبده  طی ها به تقسدر قالب الزام بانك  موضوع،   ن ی مورد مصوبه در ا  ۳۰مورد از    2۱

 اتی عمل  كردن  متوقف   به  مصوبات،   تعداد  نی شتر ی ب   كه  است   ن ی ا  توجه   قابل  نکته  ه«، ی ئاجرا   ق ی تعل  ای   ق ی »تعو   درباره 

 ق ی تعل   ا ی  ق ی تعو   به   راجع   ستاد   مصوبات  مورد   ۱۸  مجموع   از كه    ی طور به   .گردد ی بازم  ها بانك   توسط   ت یمحدود   رفع  و  ی حقوق 

 .است   بوده  یثبت   امور  به  مربوط   مورد  ك ی  و   یاتی مال  امور   به   مربوط  مورد  دو  ،ی مورد مربوط به امور بانک  ۱۵  ه، ی ئ اجرا 

. تنها ست یدر دسترس ن   ای مصوبات ستاد منتشر نشده    یاجرا   تّیو كم   ت ی ف یاز ك   ی داده شد كه گزارش   حی توض  ترش ی پ 

 یهابنگاه اندركاران  دست   ایبا صاحبان    یمصاحبه تلفن  ق ی مصوبات ستاد از طر  یدر دسترس، اطالع از نحوه اجرا   وه ی ش 

شده بود، امکان   ی كه مشکالت آنها در ستاد طرح شده و منتج به مصوبات   یبنگاه   ا یشركت    ۶۰  ن یموضوع مصوبات بود. از ب 

 شده  برگزار نشست ۴۰ مصوبه مورد ۱2۴مورد از   ۸۱نشد.  سریبنگاه م  ای شركت   ۳۸اطالعات از  افتی و در یارتباط تلفن 

 ا ی  ه نشد   افتی   هاآن   تماسشماره    ای كه    بوده   ییهاشركت   به   مربوط  ستاد،   در  ۱۴۰۰  تیرماه   پایان   تا   ۱۳۹۸  سال   ابتدای  از 

 یاجرا تّیو كم  تی ف یك   آمده، ۶آنچه در جدول  ب،ی ترت نی نشده است. بد  افتیاز آنها در   یمکرر، پاسخ  یهاتماس   رغم به 

 . است (  ستاد  نشست  ۴۰  در   مصوب   ف ی تکل  مورد  ۴۶)  بنگاه   ای  شركت   22  درخصوصمصوبات ستاد  

 

 . کيفيت و کميّت اجراي مصوبات ستاد تسهيل و رفع موانع توليد6جدول  
 درصد  تعداد  مصوبه  ياجرا تيفيک 

 2۴ ۱۱ شده   اجرا

 2۴ ۱۱ اقدام  دست  در

 ۶ ۳ ناقص  طور به شده   اجرا

 ۴۶ 2۱ نشده   اجرا

 100 46 مجموع 

 

دهنده اجرا  ی پاسخها بنگاهها و  شركتدرخصوص  آید كه حدود نیمی از مصوبات ستاد  چنین برمی  ۶از جدول  

 طور كامل اجرا شده است. شده، بهپنجم از مصوبات بررسینشده و فقط یك 

 

 . مصوبات مربوط به قوانين و مقررات2-2

توان  وكار است. چنین مصوباتی را میكسبكننده یا مانع  دسته دوم مصوبات ستاد، ناظر بر قوانین و مقررات تسهیل

 بندی كرد:ترتیب زیر دستهبه

 ۱مقررات  اصالح. ۱

 مقررات  اصالح  به الزام. 2

 اصالح قانون  سینوشیپ  نیالزام به تدو. ۳

 مقررات  به تصویب الزام. ۴

 قانون   اصالح پیشنهاد . ۵

 

مصوب    (Law/ Statute)  »قانون«  از  ر یغ  جرا،الاالزم   و  آورالزام   مصوبه   هرگونه (،  Regulationعنوان معادل  نوشتار، منظور از مقررات )به   نی. در ا1

 باشد.  دهیرس  بی که توسط هر نهاد مقرراتگذار به تصو ی استاسالم  یمجلس شورا
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 قانون   اجرای پیگیری. ۶

 مقررات  اجرای پیگیری. ۷

 اصالح مقررات پیگیری . ۸

 پیگیری تدوین مقررات . ۹

 مقررات  تصویب پیگیری. ۱۰

 پیشنهاد مقررات . ۱۱

 قوانین  برخی اِعمال از هابنگاه كردن ا مستثن پیشنهاد .۱2

 مقررات تصویب .۱۳

 مخل  مقررات و قوانین  شناسایی. ۱۴

كننده،  با قید نهاد و دستگاه اقدامبندی شده و  ، مصوبات مربوط به قوانین و مقررات در ستاد، دسته۷  در جدول

 شده است. درج 

 

 . مصوبات ستاد تسهيل و رفع موانع توليد راجع به قوانين و مقررات۷جدول  

 کننده اقدام مصوبه  نوع مصوبه  موضوع مصوبات /مصوبه ف يرد

 ( 2۶/۱/۱۳۹۸) کمیهفتادو جلسه

۱ 
  ی هااتیمال  قانون   ( ۱۶۷) ماده  در  شدهنییتع  زمان   مدت   شی افزا   شنهادیپ

 ماه  ۶۰ به  ماه ۳۶  حداكثر از ،۱۳۹۹ سال  انیپا تا میمستق
 قانون  اصالح شنهادیپ ی اتیمال

  یعال یشورا

  یاقتصاد یهماهنگ

 ۱قوا  سران 

2 
  ها بنگاه  كردن امستثن بر آن یاستان  یهاكارگروه و لیتسه ستاد به اجازه 

 ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ یهاسال  در چك اصالح قانون مکرر ( ۵) ماده  اِعمال از
 یبانک

  كردنا مستثن شنهادیپ

  یبرخ اِعمال از  ها بنگاه

 ن یقوان 

  یعال یشورا

  یاقتصاد یهماهنگ

 قوا  سران 

۳ 

  ی از برخ  یصنعت  ینواح  و  هاشهرک  در  مستقر  یواحدها  كردن  امستثن

  توسعه،   س،ی تأس  جواز  اخذهنگام    درپاک    ی( قانون هوا۱۱مفاد ماده ) 

در    صرفاً  مذكور،  مفاد  به  التزام   ضرورت   و  ینوساز  و  ی بازساز  خط،  رییتغ

   یبردارپروانه بهره اخذهنگام 

 یستیز  طیمح

  كردنا مستثن شنهادیپ

  یبرخ اِعمال از  ها بنگاه

 ن یقوان 

  یعال یشورا

  یاقتصاد یهماهنگ

 قوا  سران 

۴ 

  قانون (  ۱۴۱) ماده  رمشمولیغ  ای   مشمول  یدیتول  ی هابنگاه هیكل  تیمعاف

  منظور به  ی اب ی ارز  د ی تجد  ات یمال  از   بار كی   یبرا  ۱۳۹۹  سال  ان ی پا  تا   تجارت 

مزا   ی مندبهره   ، یدیتول  ی هابنگاه  یهاییدارا  مجدد   ی اب ی ارز  ی ایاز 

 ی بانک الت یتسه افت ی در خصوصبه

 ی اتیمال

  كردنا مستثن شنهادیپ

  یبرخ اِعمال از  ها بنگاه

 ن یقوان 

  یعال یشورا

  یاقتصاد یهماهنگ

 قوا  سران 

۵ 

  ق یتعل  ای   ق یتعو   یبرا  ی استان   یهاكارگروه  ا ی  لیتسه  ستاد  به   اجازه 

  ن یتأم  ،یاتیمال  امور  یهاسازمان  ها، بانك  درخواست   به  كه   ها هیئ اجرا 

  تا   است  شده صادر  هابنگاه  هیعل...  و  رسانخدمات  یهادستگاه  و  یاجتماع

 ۱۳۹۹ سال  انیپا

 مقررات  شنهادیپ ی فرابخش

  یعال یشورا

  یاقتصاد یهماهنگ

 قوا  سران 

 (۹/2/۱۳۹۸)  هفتادوچهارم جلسه

۶ 

  مورد   خبرگان  یشنهادیپ  فهرست ارائه به نسبت استانداران  نمودن  مکلف

 ی مركز بانك   سیرئ  به   استان ی اقتصاد و یبانک وثوق

 

 استانداران  قانون  یاجرا یریگیپ یبانک

 

اتخاذ    یبرا  ریمصوبات ز  د،یاز تول  تیکشور و ضرورت حما  یاقتصاد  طیبه شرا   تیبا عنا  دی... مقرر گرد»شده است:    حی. در متن مصوبه تصر1

 منعکس گردد«. جمهورس ی رئ یدر جلسه سران قوا به معاونت اقتصاد می تصم
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 ( ۱۴/2/۱۳۹۸) هفتادوپنجم جلسه

۷ 
  درخصوص   رانی وز  ئتیه  بخشنامه  دی تمد  یبرا  مصوبه  سینو شیپ  هیته

 یاجتماع نیتأم سازمان   به ان ی كارفرما جرائم  از یبرخ ی بخشودگ
 ران یوز ئتیه مقررات  شنهادیپ ی اجتماع نیتأم

 ( ۱۶/2/۱۳۹۸) هفتادوششم جلسه

۸ 

  ی مل  توسعه  صندوق   یامنا  ئتیه   در  بیتصو   یبرا  مصوبه  س ینو شیپ  هیته

  تا   اقساط   شدن   معوق   زمان   از   تنفس  ی اعطا  و   الت یتسه  امهال   درخصوص 

 ها بنگاه از  ی برخ  یبرا ۱۳۹۸ سال  انیپا

 مقررات  شنهادیپ یبانک
  یامنا ئتیه

 یمل توسعه صندوق

 ( ۴/۴/۱۳۹۸)  هشتادم جلسه

۹ 

  ط یها به اقدام نسبت به تقساستان  یاجتماع  ن یشدن ادارات كل تأم  مکلف

  ان یسفته در صورت اعالم كارفرما   ای جرائم با اخذ چك    ش و بخش  ی بده

 .ندیاقدام نما  یضمانتنامه بانک ای   یملک قهیبر عدم امکان ارائه وثی مبن

 مقررات  بیتصو ی اجتماع نیتأم
  نیتأم كل ادارات 

 ها استان یاجتماع

 ( 2۶/۶/۱۳۹۸) هشتادوهشتم جلسه

۱۰ 
  لزوم   لغو  به  یاتی مال  امور  سازمان  یهمکار  با  یمركز  بانك  نمودن  مکلف

 ضمانتنامه  دی تمد  هنگام در یاتی مال حساب مفاصا ارائه
 مقررات  اصالحالزام به   ی اتیمال

 ی مركز بانك 

 یاتی مال امور  سازمان 

 ( ۵/۹/۱۳۹۸) کم ینودو  جلسه

۱۱ 

  محل   كه  یصورت  »در  كه  نحویبه  مقررات  اصالح  به  مركزی  بانك  تکلیف

  یی اجرا  اقدامات   در  ت یاولو   باشد،  بانك  یرهن  ق یوثا   جزء  طرح،  یاجرا

 .بود«  خواهد   طرح   ی اجرا  محل   ، یاعتبار  و   یمال  مؤسسات   و  ها بانك  توسط

 مقررات  اصالحالزام به   یبانک
 ی مركز بانك 

 عامل  یهابانك

۱2 

  نسبت   د ی نبا   خود   مطالبات   وصول   جهت   ق، ی وثا   ارزش   كفاف   صورت   در ...  و   ها ....بانك 

  از   استنکاف   ا ی   ها حساب   انسداد   ، ی بانک   خدمات   و   تعهدات   الت، ی تسه   ارائه   عدم   به 

  ا ی  جلب  ا ی  و  مزبور  ی د ی تول  ی واحدها  ران ی مد  و  دكنندگان ی تول  به  چك  دسته  ارائه 

 . ند ی نما   اقدام   مذكور   ی واحدها   ران ی مد   ی الخروج ممنوع 

 مقررات  اصالح ی اتیمال
 ی مركز بانك 

 عامل  یهابانك

۱۳ 

  پرداخت   كفاف  آنها،  نیتره  قی وثا  كه  یالتیتسه  مورد  در...    ها....بانك

  ن یتأم  اقدامات  و  نیضامن  به  میمستق  مراجعه  حق  دارد،  را  یبانک  یبده

  قه یوث  محل  از  ابتدا  را  خود  طلب  هستند  ملزم  و  ندارند  را  ضامن  هیعل

 .ندینما  ه یتسو التیتسه ینیتره

 مقررات  اصالح یبانک
 ی مركز بانك 

 عامل  یهابانك

 ( 2۶/۹/۱۳۹۸)  نودودوم  جلسه

۱۴ 

  توسعه   ششم  سالهپنج  برنامه  قانون(  ۱2)  ماده  الف«»  بند  تبصره  یاجرا

  سازمان   توسط   ۱۳۹۸  سال  بودجه  قانون  «2»  تبصره  و«»  بند  و  كشور

 یی دارا  و یاقتصاد امور   وزارت و بودجه   و برنامه 

 قانون  یاجرا یریگیپ ی اجتماع نیتأم

 بودجه   و   برنامه   سازمان 

  و   ی اقتصاد   امور   وزارت 

 یی دارا 

 ( 2۶/۳/۱۳۹۹)  نودوپنجم  جلسه

۱۵ 

  ۱۳۹۹  و  ۱۳۹۸  ،۱۳۹۷  هایسال  در   هاشركت  عملکرد  بر  اتیمال  نرخ

  2۰  به  درصد  2۵  از  ،۱۳۹۹  سال  در  اشتغال  شیافزا   ای  تیتثب  به  مشروط

 . ابدی  كاهش درصد 

 مقررات  شنهادیپ ی اتیمال

  یعال یشورا

  یاقتصاد یهماهنگ

 قوا  سران 

۱۶ 

 یبرا   صرفًا  م ی مستق   ی ها ات یمال   قانون(  ۱۶۷)  ماده   در   ط ی تقس   زمان  مدت 

 سال  در   كار   ی رو ی ن   ش یافزا  ا ی  ت ی تثب  به   مشروط   ی ردولت ی غ   ی د یتول   یواحدها 

 پرداخت  صورت   در   و  د یتمد  مصوبه   خیتار   از  سال   ۵  تا   ۳  مدت   به  ،۱۳۹۹

 متعلقه  م ئ جرا   درصد   ۱۰۰  مقرر،   مواعد  در  ی ات یمال   یبده   اقساط   هی كل   موقع به 

 .گردد ی م   بخشوده م ی مستق   ی ها ات یمال   قانون(  ۱۹۹)  و (  ۱۹۰)  مواد   موضوع

 مقررات  شنهادیپ ی اتیمال

  یعال یشورا

  یاقتصاد یهماهنگ

 قوا  سران 

 ( ۹/۴/۱۳۹۹) نودوششم   جلسه

۱۷ 

  به   دیبا   آن  یاستان   كل  ادارات  و  یاجتماع  نیتأم  سازمان:  یشنهادیپ  متن

  در   ه یئ اجرا   صدور  مرحله   در   یاجتماع   ن یتأم  قانون(  ۴۶)   ماده   استناد

  توسط (  ماهه ۶۰  طیتقس  در   حداكثر )  ی بده  فیتکل  ن ییتع  صورت

  ، یبده  بازپرداخت  ن یتضم  عنوانبه  چك  ای   سفته   افت ی در   با  ان،یكارفرما 

 .كننداقدام  گرفته،صورت یهاتیمحدود رفع  به   نسبت

 مقررات  شنهادیپ ی اجتماع نیتأم
  نیتأم سازمان 

 ی اجتماع



 

 اه مجلس شوراي اسالمي  مركز ژپوهش    ________________________________________________________________  
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 ( 22/۷/۱۳۹۹) نودوهشتم  جلسه

۱۸ 
  رفاه   و  كار   تعاون،  وزارت   توسط  یاجتماع  ن یتأم  قانون(  ۳۷)  ماده  یبررس

 ه ی رو وحدت  جادی ا  هدف با بخشنامه ك ی  ابالغ و یاجتماع
 مقررات  بیتصو  به الزام ی اجتماع نیتأم

  و كار تعاون،  وزارت 

 ی اجتماع  رفاه

۱۹ 
  ب ی تصو  روند   یریگیپ  به  نسبت   یی دارا  و  یاقتصاد  امور  وزارت   كردن  مکلف

 ی اعتبار مؤسسات  مازاد اموال یواگذار نحوه  دستورالعمل
 مقررات  بیتصو یریگیپ یبانک

  یاقتصاد امور  وزارت 

 یی دارا و

2۰ 

  انتظار   قابل   و   مطلوب   ت یفعال  روند  در   مخل   مقررات   و  ن یقوان   یی شناسا 

  ی اجرا  یراهکارها  همراه به  بندیجمع  ارائه  و  كشور   ی معدن   عیصنا   و  معادن

  صنعت،   وزارت  توسط  ستاد  رخانهیدب   به  ی كارشناس  مؤثر  شنهادات یپ  و   الزم

 هفته  دو مدت ظرف تجارت،  و معدن 

 ی فرابخش
  مقررات و نیقوان  ییشناسا 

 مخل
 صمت  وزارت 

2۱ 
  ی دائم  احکام  قانون(  ۵۴)  ماده  ییاجرا   دستورالعمل(  ۳)  ماده  اصالح

 قانون  با انطباق  یبرا كشور  توسعه  یهابرنامه
 مقررات  اصالح  به الزام ی فرابخش

  و  برنامه سازمان 

 بودجه 

 صمت  وزارت 

22 
  قانون ( ۵۴) ماده شدن  ییاجرا  ی برا  ستاد رخانه یدب  به  ییشنهادها یپ ارائه

 كشور  توسعه یهابرنامه ی دائم احکام 
 صمت  وزارت  قانون  یاجرا یریگیپ 

2۳ 

  ی صنعت  ی هاشهرک  در   ت یفعال  مخل   مقررات   و   ن یقوان   ی احصا  و  یی شناسا 

  ی شنهادهایپ  و  مناسب  یراهکارها  همراهبه  حاصله،  جی نتا  بندیجمع  و

 هفته دو  ظرف ستاد، رخانه یدب  به مؤثر  یكارشناس

 ی فرابخش
  مقررات و نیقوان  ییشناسا 

 مخل
 صمت  وزارت 

2۴ 

  د یتول  موانع  رفع قانون(  ۶۱)  ماده  در   مصرح  یقانون   فیتکل  یاجرا  یریگیپ

  وفصل حل  به  كشور   ستیز  طیمح   حفاظت   سازمان   یقانون   الزام   بر ی مبن

 ست یز  طیمح حوزه   مشکالت ویژه به  ،یدیتول ی واحدها مشکالت

 قانون  یاجرا یریگیپ یستیز  طیمح
  حفاظت سازمان 

 ست یز  طیمح

2۵ 

  د یتول  موانع  رفع  قانون(  ۶۱)  ماده  در  مصرح  قانون  فیتکل  یاجرا  و  یریگیپ

  مشکالت   وفصل حل  به   ی كشاورز  جهاد  وزارتخانه  ی قانون   الزام   بر ی مبن

 یعیطب منابع  حوزه مشکالت  ژهیو به  ،یدیتول ی واحدها

 قانون  یاجرا یریگیپ یعیطب منابع
  جهاد وزارت 

 ی كشاورز

 ( ۶/۸/۱۳۹۹)  نودونهم  جلسه

2۶ 
(  ۴۶)  ماده د؛یتول موانع  رفع قانون( 2۰) ماده« ۳» تبصره یاجرا یریگیپ

 توسعه  ششم  برنامه  قانون( ۴۶)  ماده ت«» بند و د؛ یتول موانع رفع  قانون
 قانون  یاجرا یریگیپ ی فرابخش

  یاقتصاد امور  وزارت 

 یی دارا و

 ی مركز بانك 

 ( 2۱/۸/۱۳۹۹) کصدم ی  جلسه

2۷ 

  برنامه   قانون  در  توسعه   ششم  برنامه  قانون(  ۴۶)  ماده  یابقا  شنهادیپ  ارائه

(  ۴۶)  ماده  با   متناسب  د،یتول  موانع  رفع  قانون(  ۴۶)  ماده  اصالح  و  هفتم

 برنامه   قانون

 ی فرابخش
  سی نو شیپ ن یتدو  به الزام

 قانون  اصالح

  یحقوق معاونت

 ی جمهوراستیر

 ( 2۸/۸/۱۳۹۹) کم یکصدوی  جلسه

2۸ 

(  روز  ۱۰  ظرف )  بخشنامه   نیتدو  به  كشور  یاتیمال  امور  سازمان   الزام

  ات یمال  به  نسبت   ی دیتول  یواحدها  اعتراض  طرح   امکان  درخصوص 

 ی دیتول  یواحدها  توسط  ممکن  نیتضم  نی ترآسان  ارائه  و  خود  شدهیقطع

 یاتی مال امور  سازمان  مقررات  بیتصو  به الزام ی اتیمال

 ( ۱۹/۹/۱۳۹۹)  کصدودومی  جلسه

2۹ 

  شده اداره  وجوه  منابع  محل  از  رندگان یگالتیتسه  هیكل  :یشنهادیپ  متن

  تا )  ه یاول  سود   و   اصل  هی تسو  به   نسبت  ۱۴۰۰  سال  انیپا   تا   توانندی م...  و

 . ندینما  اقدام(  دی سررس

 قررات م شنهادیپ یبانک
 ی مركز بانك 

 عامل  یهابانك

 ( ۱۰/۱۰/۱۳۹۹)  کصدوچهارمی  جلسه

۳۰ 

  مازاد   اموال  یواگذار  نحوه  دستورالعمل  یاجرا  در  بخشنامه  بیتصو  به  الزام

  و   راكد   یواحدها  فیتکل  نییتع   و   ی واگذار  جهت   ،یاعتبار  مؤسسات

 یبانک  شبکه  تملك تحت فعالمهین  یواحدها تیظرف ش یافزا  و رفعالیغ

 

 مقررات  بیتصو  به الزام یبانک

  یاقتصاد امور  وزارت 

 یی دارا و

 ی مركز بانك 
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۳۱ 

  متناوب   یهابرداشت  از   ی ناش  موانع  رفع  منظوربه  بخشنامه  ب یتصو  به   الزام

  ی واگذار  ندیفرا   لیتسه  و  ،یاجتماع  نیتأم  قانون (  ۳۷)  ماده  یاجرا  در

 ان یمتقاض به شده تملك  ی واحدها

 مقررات  بیتصو  به الزام ی اجتماع نیتأم
  و كار تعاون،  وزارت 

 ی اجتماع  رفاه

۳2 
  ی شورا  به  ضیتفو  قابل  اراتیاخت   به   مربوط  بخشنامه  بی تصو  به  الزام

 معادن  ی عال یشورا  جلسه در هااستان  معادن
 صمت  وزارت  مقررات  بیتصو  به الزام معدن 

 ( ۱/۱۱/۱۳۹۹) کصدوششم ی  جلسه

۳۳ 
  ی دیتول  ی واحدها  یلیتعط  از  یر یجلوگ  دستورالعمل  سی نوشیپ  اصالح

 ب یتصو جهت  اعتبار و پول یشورا   به ارائه   و یاعتبار مؤسسات  یکیتمل
 ی مركز بانك  مقررات  اصالح  به الزام یبانک

۳۴ 
  حه یال   سی نوشیپ  ت یوضع  ن یآخر  درخصوص  ی مركز  بانك   گزارش  ارائه

 ستاد رخانهیدب  به  یبانک  قیوثا
 ی مركز بانك  مقررات  نیتدو یریگیپ یبانک

۳۵ 

  توسط   دیتول  موانع   رفع  قانون(  ۱۹)  ماده  ی اجرا  روند  بندیجمع  و  احصا

  متقن   مستندات   به   منضم  رخانهیدب   به   جهینت  ارائه   و  عامل   یهابانك

 مربوطه 

 قانون  یاجرا یریگیپ یبانک

 ی بازرگان  اتاق

  معدن صنعت،   خانه

 تجارت  و

 ( 2۰/۱2/۱۳۹۹) کصدودهمی  جلسه

۳۶ 

  دستورالعمل   ی اجرا  ت یوضع  از   یگزارش   ارائه   به   ی مركز  بانك   كردن   مکلف

  مورخ   یابالغ)  یاعتبار  مؤسسات  انی مشتر  اتیشکا   به  یدگیرس  نحوه

۱۵/۱۱/۱۳۹۳ ) 

 ی مركز بانك  مقررات  یاجرا یریگیپ یبانک

 ( ۱۱/۱/۱۴۰۰)  کصدودوازدهمی  جلسه

۳۷ 
  با   مرتبط  مقررات  و  نیقوان   قیدق  ست یل  یگردآور  و  احصا  ،ییشناسا 

 یی اجرا ی هادستگاه ه یكل توسط... و یاقتصاد یهاتیفعال
 ی فرابخش

  مقررات و نیقوان  ییشناسا 

 مخل

  یهادستگاه هیكل

 یی اجرا 

 ی فرابخش مخل  مقررات و نی قوان  اصالح و  حذف یراستا در  الزم اقدامات انجام  ۳۸
  مقررات و نیقوان  ییشناسا 

 مخل

  یهادستگاه هیكل

 یی اجرا 

۳۹ 
  جنبه   كه  یمقررات  و   نیقوان   نمودن  ییاجرا   یبرا  الزم  اقدامات  انجام

 .دارند اشتغال و دیتول از  تیحما  و یقیتشو
 قانون  یاجرا یریگیپ ی فرابخش

  یهادستگاه هیكل

 یی اجرا 

۴۰ 
  ح یتنق  و   اصالح   حذف،   یراستا  در   الزم   ی شنهادهایپ  ارائه  و   هیته

 ران یوز  ئتیه اشتغال و د یتول مانع و مزاحم یهابنامهیتصو
 ی فرابخش

  مقررات و نیقوان  ییشناسا 

 مخل

  یهادستگاه هیكل

 یی اجرا 

۴۱ 
  اتاق   توسط...  و  دیتول  مانع   و  مزاحم  مقررات   و  نیقوان   ستیل  ارائه   و  هیته

 ی كشاورز و  معادن ع،ی صنا  ،یبازرگان 
 ی فرابخش

  مقررات و نیقوان  ییشناسا 

 مخل

  ،یبازرگان  اتاق

  و معادن ع، یصنا

 ران ی ا  یكشاورز

 ( ۱۵/2/۱۴۰۰)  زدهمیکصدوسی  جلسه

۴2 

  به   نسبت   ران یا  یكشاورز  و  معادن  و  عی صنا  ،یبازرگان   اتاق  كردن  مکلف

  و   ها استان  در   دیتول  موانع  رفع  و  لیتسه  یكاركردها  و  عملکرد  یاب ی ارز

 ستاد   رخانهیدب  به  گزارش ارسال  و جداگانه طوربه  ییاجرا   یهادستگاه

 قانون  یاجرا یریگیپ ی فرابخش

  ،یبازرگان  اتاق

  و معادن ع، یصنا

 ران ی ا  یكشاورز

 ( ۵/۳/۱۴۰۰) کصدوشانزدهمی  جلسه

۴۳ 
  نحوه   دستورالعمل  ه یاصالح  ابالغ   به  نسبت   یمركز  بانك   نمودن  مکلف

 هفته  ك ی  مدت ظرف یاعتبار مؤسسات  مازاد اموال ی واگذار
 ی مركز بانك  مقررات  اصالح  یریگیپ یبانک

 ( ۱/۴/۱۴۰۰)  کصدونوزدهمی  جلسه

۴۴ 

  ی ابالغ  مصوبات با ستاد،  با  مرتبط و عضو  یهادستگاه اقدامات  كه آنجا  از

  ی اجرا  یبرا  امر  ان یمتول  یسو  از  یمؤثر  اقدام  عمالً  و  نداشته  تطابق

  شامل   مرتبط،  ی هادستگاه  گزارش  و  نگرفته   صورت   ستاد  مصوبات

  و   ییقضا   مراجع  به  هاگزارش  و  مکاتبات   لذا  است،  نبوده یابالغ  ی محورها

 . گرددیم منعکس ینظارت

 مقررات  یاجرا یریگیپ ی فرابخش
 

  یهادستگاه هیكل

 یی اجرا 
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 بندی موضوع مصوبات و تعداد مصوبات ناظر بر هر موضوع، قید شده است. ، دسته۸در جدول 

 

 ستاد تسهيل   بندي موضوعی مصوبات. دسته8جدول  

 قوانين و مقررات  ناظر بر  و رفع موانع توليد
 درصد  تعداد  مصوبه  موضوع رديف 

 ۳۰ ۱۳ یبانک ۱

 ۳۰ ۱۳ ی فرابخش 2

 ۱۶ ۷ ی اجتماع نیتأم ۳

 ۱۶ ۷   یاتیمال ۴

 ۴ 2 یستیز  طیمح ۵

 2 ۱ معدن  ۶

 2 ۱ یعیطب منابع ۷

 100 44 مجموع 

 .اندشده گرد  درصد، ستون  اعداد: حيتوض

 

   آمده است. ۹در جدول  قوانین و مقررات ناظر بر ستاد، مصوبات  انواعبندی دسته

 

 ستاد تسهيل  مصوبات    انواع بندي  . دسته۹جدول  

 ناظر بر قوانين و مقررات   و رفع موانع توليد
 درصد  تعداد  مصوبه  نوع رديف 

 2۱ ۹ قانون  یاجرا یریگیپ ۱

 ۱۶ ۷ مقررات   شنهادیپ 2

 ۱۴ ۶ وكار كسب و مقررات مخل نیقوان  یی شناسا  ۳

 ۱۱ ۵ مقررات  بیبه تصو  الزام ۴

 ۷ ۳ مقررات  اصالح ۵

 ۷ ۳ ن یقوان  یاز اِعمال برخ ها بنگاه كردنا مستثن شنهادیپ ۶

 ۷ ۳ به اصالح مقررات  الزام ۷

 ۵ 2 مقررات  یاجرا یریگیپ ۸

 2 ۱ اصالح قانون  شنهادیپ ۹

 2 ۱ اصالح قانون  سی نوشیپ نی الزام به تدو  ۱۰

 2 ۱ اصالح مقررات  یریگیپ ۱۱

 2 ۱ مقررات  نیتدو یریگیپ ۱2

 2 ۱ مقررات  بیتصو یریگیپ ۱۳

 2 ۱ مقررات  بیتصو ۱۴

 100 44 مجموع 

 .اندشده گرد  درصد، ستون  اعداد: حيتوض

 

جداول   درباره  نخست  یك   ۹و    ۸نکته  حدود  مقررات،  اینکه  و  قوانین  درباره  تسهیل  ستاد  مصوبات  از  پنجم 

 »پیگیری اجرای قانون« اختصاص داشته است. به 
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طور مشترک ناظر  مصوبه كه به  ۶دوم، راجع به نسبت میان قوانین و مقررات در مصوبات ستاد است. سوای  نکته  

مصوبه   ۱۴و    مقرراتمصوبه ستاد مربوط به    2۴،  وكار(خل كسببر قوانین و مقررات است )شناسایی قوانین و مقررات م

امور    راجع بهویژه  بهوكار بیش از قوانین، با مقرراتی  فعاالن اقتصادی در انجام كسب  از آنجا كه  است.  قوانینناظر بر  

  است.مالیاتی و تأمین اجتماعی سروكار دارند، موارد در دستوركار ستاد نیز بیشتر از جنس مقررات بوده 

اینکه   كسب  ۱۴موضوع  سوم  مخل  مقررات  و  قوانین  شناسایی  به  مربوط  مصوبات،  این  از  و  درصد  تولید  وكار، 

)مورخ  سرمایه تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد  یکصدودوازدهم  جلسه  مثال،  برای  است.  بوده  (،  ۱۱/۱/۱۴۰۰گذاری 

با موضوع »موانع بخش تولید شناسایی شدن  برای عملیاتی  شده و پیشنهادات اجراییگزارشی توسط دبیرخانه ستاد 

زدایی با پیشنهاد اعضای ستاد« ارائه شد.  بندی موضوعات بخش تولید برای پشتیبانی و مانعو اولویت ۱۴۰۰شعار سال 

عنوان دبیرخانه شورای  مصوبه این جلسه مقرر شد: »اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران )به  « ۴»در بند  

های بخش خصوصی عضو و مرتبط با ستاد ازجمله اتاق اصناف  با همکاری تشکل وگوی دولت و بخش خصوصی(،گفت

ها،  قوانین، مقررات، تصویبنامه ست یل  ارائه و ه یتهایران، اتاق تعاون ایران، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، نسبت به 

گذاری و همچنین ارائه محورهای  ههای مزاحم و مانع تولید، اشتغال، توسعه، تجارت و سرمایها و بخشنامهدستورالعمل

های مؤثر در راستای تحقق شعار سال و جهش تولید، اقدام و محورهای مرتبط و پیشنهادی را حداكثر  حمایتی و مشوق

 [، به دبیرخانه ستاد ارسال نمایند«.۱۴۰۰ماه سال جاری ]تا پایان فروردین

است، رسیده  ستاد  تصویب  به  )  نوعیبه  آنچه  ماده  »ب«  بند  در  مندرج  حکم  احکام  ۱2تکرار  »قانون  دائمی  ( 

  حضور  و  همکاری  با  ایران را موظف كرده  كشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  های توسعه كشور« است كه اتاقبرنامه 

  های امهبخشن  و  مقررات   قوانین،   شناسایی   به   نسبت»  كشور،  اصناف   شورای  و   ایران  اسالمی  جمهوری  مركزی  تعاون   اتاق

  كشور   سراسر  صادراتی  و   تولیدی  هایتشکل  از  مستمر  نظرخواهی  با  و  نماید  اقدام  ایران  در  گذاریسرمایه  و  تولید  مخل

  متشکل   ایكمیته  به  و  تهیه  را  پیشنهادهایی  و  هاگزارش مستمر  طوربه  آنها  هایخواسته و  مشکالت  پردازش  و  بررسی  و

طور  ای وارد شده كه طبق قانون بهدرواقع، ستاد تسهیل به حوزه.  «دهد   ارائه  قوه  آن  رئیس  انتخاب   به  قوه  هر  از   نفر  دو  از

 كننده بخش خصوصی واگذار شده است.صریح، به اتاق ایران و دیگر نهادهای نمایندگی

با این همه، نکته قابل توجه این است كه دستوركار »شناسایی، احصا و گردآوری لیست دقیق قوانین و مقررات«  

موفق  های بسیار در دبیرخانه ستاد،  رغم پیگیریبه  گیری،ها و ارائه آنها به ستاد برای پیگیری و تصمیمتوسط دستگاه

درخصوص  های كارشناسی  د آمده است: »نتایج حاصل از بررسی. چنانکه در مصوبه جلسه یکصدونوزدهم ستانبوده است

های عضو و مرتبط با ستاد، با مصوبات ابالغی  شده توسط برخی دستگاههای ارائهمکاتبات دریافتی و همچنین گزارش

 تطابق نداشته و عمالً اقدام مؤثری از سوی متولیان امر برای اجرای مصوبات ستاد... صورت نگرفته ]است[«.  

 

 گيريبندي و نتيجهجمع

مورد  مستندات موجود براساس  ۱۴۰۰تا تیرماه  ۱۳۹۸، عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از سال این گزارشدر 

  شدهیبررس  فیتکل   ردمو  ۱۶۸و    و رفع موانع تولید  لیستاد تسه  مصوبه  ۴۰  درمجموع.  ه استبررسی و ارزیابی قرار گرفت

و  مورد(    ۱۵)  ی دیتول  یهابنگاه، مصوبات عام  مورد(  ۱۰۹)   خاص  یهابنگاهاعم از مصوبات مربوط به  ،  ضردر گزارش حا
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(،  درصد   ۵۱)  ی بانک  مسائل  بیترتبه  ستاد   توجه  مورد   موضوعات  نیترمهم  مورد(   ۴۴)  و مقررات  نیمصوبات مربوط به قوان

موضوعات    ریسا  ( بوده است.درصد  ۳)  ی گمرك   مسائل  و (  درصد   ۶)  ی اجتماع  نیمتأ  مشکالت (،  درصد   ۸)  ی اتی مال  مشکالت 

   .اندشده ی بررس لیتسه ستاد توسط  یمورد و پراكنده   صورتبه ،هكه در گزارش اشاره شد یشرح به زین

 

 (13۹8-1400)  ديو رفع موانع تول  ليتسه  ستاد  مصوبات یموضوع کيتفک.  1  نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  ، به شرح زیر استهای عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولیدبرخی آسیب ،شدهمطالعه انجامبراساس 

مبهم و غیرشفاف است. این    دار در این ستاد،سازوكار در دستوركار قرار گرفتن واحدهای تولیدی مشکل  ـ  اول

  له از آنجا بسیار مهم و كلیدی است كه مصوبات ستاد ـ حتی با مالحظه اجرا نشدن بسیاری از آنها ـ امتیازات قابل ئ مس 

دنبال داشته است. از این حیث، شفافیت و    شوند، به ستاد می  یی كه موفق به طرح مشکالت خود در ها بنگاه توجهی را برای  

اطالعات كافی برای  شدت ضروری و حیاتی است. در این پژوهش،  ، امری به اف و عدالت در اعطای چنین امتیازاتی رعایت انص 

 . ت ر دسترس نیس د   پاسخ به سازوكار در دستوركار قرار گرفتن مشکالت واحدهای تولیدی و معیارهای مربوط، 

ایجاد استثنا از قوانین و مقررات   ،مالیاتی   و  بانکی   حوزه   در  ویژهبه   ستاد   مصوبات  محورهای   ترینمهم   از   یکی   ـ   دوم

 استثنا   ایجاد  كه از وضع آنها به دنبال هدفی بوده   اتگذار ر مقر  یا  قانونگذار  القاعدهدائمی است. موضوع قابل توجه اینکه علی 

امهال تسهیالت در نظام  ،هایی خواهد شد. برای مثال منجر به هزینه  ،كند و در كل كشور را از این اهداف دور می   ،آنها  از 

جز افزایش بدهی و عدم   اینتیجه   بانکی منوط به شرایطی است و در صورت عدم رعایت آن شرایط، این امهال احتمااًل

علل افزایش مطالبات غیرجاری در   ترین یکی از مهم   گفته،ش ی پ  جهینت .  داشت   خواهدن توان پرداخت مجدد آن در آینده  

بانکی است و   برای همه آحاد جامعه خواهد شد.    ، نهایت  در نظام  به تورم   های هزینه   جبران   كه   است   این   سؤالمنجر 

 بود؟  خواهد   نحو   چه  به  اقتصادی   فعاالن و   مردم  آحاد  و   كالن اقتصاد  به   نیز  و...  و   بانکی  نظام   به   تسهیل  ستاد مصوبات 

،  و كیفیت مصوبات  شده، از حیث اثربخشی  مصوبات ستاد درخصوص قوانین و مقررات نیز بر سیاق گفته  ـ  سوم

 قابل نقد و ارزیابی است. نکاتی در این خصوص قابل توجه است:

51%

8%

6%
3%

32%

بانکی مالیاتی تامین اجتماعی گمركی سایر
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تواند از عهده آن برآید، هماهنگی برای شناسایی  یکی از وظایفی كه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می  (الف

از ابتدای    ذكر نشده، اما  در قانون  صراحتبه  فه،یوظ  نیا  ۱وكار است.گذاری و كسبقوانین و مقررات مخل تولید، سرمایه

هد   یالحاق(  ۶۱)  ماده كه  این شرح  به  است؛  برداشت  ستاد، قابل  این  تأسیس  از  اصلی  تصم   یبررس»  ف  اتخاذ    م یو 

و    یع یمنابع طب  ست،یز  طی رفع مشکالت مرتبط با مح  ن ی... همچن   و  یدیتول  یوفصل مشکالت واحدهاحلدرخصوص  

بسیاری از مشکالت واحدهای تولیدی، بهبوده است.    «،یمعادن و رفع موانع صادرات  نحوی به قوانین و مقررات  طبعاً 

  ارات ی و اخت  ف یاز وظا  یک ی ...«،  یالحاق (  ۶۱ماده )  ییاجرا  نامهنیی»آ  (۳ماده )«  ۱بند »  در  ن،یعالوه بر ا  گردد.بازمی

و خدمات در    دی مرتبط با تول  یهاهیمقررات و ضوابط و رو  ن، یاصالح قوان  شنهادی شده است: »ارائه پمقرر    نیستاد، چن 

منابع    ، یست یز   طیمح   ،یا مهیب  ، ی اتیمال   ، ی بانک  ، یصادرات، واردات، امور گمرك   ، یگذارهیامور سرما  ل یتسه   ی هانهیزم

 . صالح«یبه مراجع ذ د یامور مرتبط با بخش تول ریو سا  ی عیطب

در وزارت صنعت، معدن و  كماكان  ،  وكارگذاری و كسبسرمایه  شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید،  از آنجا كه 

ستاد با تركیب فعلی،  رسد  نظر میبه  ، است  همچنان انجام نشده   و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی   تجارت 

. گرچه به شرحی كه گفته شد، ستاد  را خواهد داشتاین كارویژه  در  مشاركت مؤثر و فعاالنه    امکان نهادی است كه  

 ند.اهمصوبات به مرحله اجرا نرسید یك از آنكه هیچ  هصرفاً مصوباتی در این خصوص به تصویب رساند

 

وظیفه اصلی ستاد تسهیل و رفع موانع    ...«،ریپذرقابت  دی به »قانون رفع موانع تول  ی ( الحاق۶۱ماده )  بر اساس (  ب

و    ل یستاد تسه  ،یاست. در موارد  « یدیتول   یوفصل مشکالت واحدهادرخصوص حل  م یو اتخاذ تصم   ی »بررس  تولید،

ها و اختیارات قانونی مقرر شده برای هر یك از نهادهای  بدون در نظر گرفتن مقررات موجود و صالحیت  د،یرفع موانع تول

   است. فراتر رفتهحدود صالحیتی خود،  از مقرراتگذار، 

 

 مآخذ  و منابع

پا ۱ كشور،    نیقوان   ی رساناطالع  یمل   گاهی.  مقررات   :ینترنتیا  آدرس  در  د،یتول  موانع  رفع  و  لیتسه  ستاد  مصوبات و 
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 . دیتول موانع رفع و لیتسه  ستاد مصوبات موضوع ها بنگاه و  هاشركت مسئوالن با . مصاحبه 2

 

اتاق بازرگاني، صنايع،    وكار،وپاگیر و مخل كسب شناسايي قوانین دست   نهاد اصلی مسئول،  نظام حقوقی جاری  درکه    است  ذکر  انیشا.  1

اینکه  مع ایران( است. توضیح  تعاون  اتاق  و  ایران  اتاق اصناف  ایران )با مشارکت  برنامه پنج ۷۶در ماده )ادن و كشاورزي  پنجم  ( »قانون  ساله 
به    (1۰/11/13۹۵  هاي توسعه كشور« )مصوب( »قانون احكام دائمي برنامه 12موجب بند »ب« ماده )به كه   (1۵/1۰/13۸۹  توسعه...« )مصوب

با همكاري و حضور اتاق تعاون و شوراي اصناف، »نسبت به شناسايي قوانین، مقررات و    هاتاق ايران موظف شد   ،ي تبديل شد حكمي دائم 
هاي تولیدي و صادراتي سراسر كشور و بررسي  گذاري در ايران اقدام نمايد و با نظرخواهي مستمر از تشكل هاي مخل تولید و سرمايه بخشنامه 

اي متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب  ها و پیشنهادهايي را تهیه و به كمیته طور مستمر گزارش هاي آنها به سته و پردازش مشكالت و خوا 
 رئیس آن قوه ارائه دهد«. 
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