




 *«آنیي انهم داخلي »
 یتعال باسمه

 

 ینظام ماال  یو ارتقا ریرقابت پذ دیقانون رفع موانع تول یالحاق 16ماده  یینامه اجرا نییاجرای مواد آ یراستا در

 06/66/74ها مورخ  59385/ت 687040نامه شماره  بیو تصو یاسالم یمجلس شورا 03/30/79کشور مصوب 

  لیجلهاه ساتاد تها    اولاین   در «دیا ولرفاع مواناع ت   لیساتاد تها    یناماه داللا   نییآ» ران،یمحترم وز اتیه

 .دیگرد بیتصو لیمطرح و به شرح ذ، 6077/   /     در تاریخ پس از ابالغ تصویب نامه دیو رفع موانع تول

 روند: در این آیین نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می –1ماده 

 6079مصوب  – الحاقی قانون وفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 16ماده : قانون 16ماده  -

 رانیمحترم وز اتیه 06/66/74ها مورخ  59385/ت 687040نامه شماره  بیتصوتصویب نامه:  -

 ستاد: ستاد ته یل و رفع موانع تولید -

 ی آناستان های کارگروهو  دبیرلانه: دبیرلانه ستاد ته یل و رفع موانع تولید -

 : کارگروه ته یل و رفع موانع تولید استاناستانی کارگروه -

 تصویب نامه 6ماده  7کمیته تخصصی: کمیته تخصصی موضوع بند  -

 های استانی: و کارگروه جلهات ستاد –2ماده 

 دعوتنامه:  -6

نهبت  به انضمام مهتندات، با ارسال دعوتنامه جلهه یبرگزار خیقبل از تار روز پنجحداقل موظف است  رلانهیدب

 نماید.  اقدام زمان بندی طرح موضوعات  با به تناسب دستور جلهه جلهه، ف رست مدعوین زمانبه تعیین 

 گردد. تبصره: جلهات ستاد حداقل در هر ماه یکبار تشکیل می

 اعضای مدعو :  -0

و مدیران دستگاه ای اجرایی و شبکه بانکی کشور ثابت  ریاعضای ثابت و غ ،و تصویبنامه قانون 16ماده  مطابق با

  ی در جلهه شرکت نمایند. سطح سازمان نیباالتر می بایهت در به تناسب دستور جلهه/ استان 

در سطح  یو اریتام االلت نماینده ،در جلهات ستاد یسطح سازمان نی: در صورت عدم امکان حضور باالتر6تبصره

  .ابدیحضور  اتدر جلهبار در سال  ...حداکثر تواند  میکه قبالً به ستاد معرفی شده است  معاون

  یاا نمایناده   نیجانشا  ،ی در جلهاات کاارگروه  ساطح ساازمان   نی: در صورت عادم امکاان حضاور بااالتر    0تبصره

 بار در سال در جلهات ...تواند حداکثر  ی در سطح معاون که قبالً به کارگروه معرفی شده است میو اریتام االلت

  .ابدیحضور 



 جلهات: تیرسم -0

 .ابدی یم تیرسمثابت اعضاء نفر از  5 حداقلبا حضور  های استانی کارگروه /ات ستاد جله

  ،اعضااء  دنیدر صاورت باه حاد نصااب نرسا      اهای استانی و یا  / کارگروهستاد  سیبه دستور رئ رلانهیدبتبصره: 

 .دیاقدام نما کار با تعیین تاریخ تجدید جلهه لروج موضوع از دستور یا تواند نهبت به لغو جلهه یم

 : اتخاذ تصمیم و تصویب مصوباتنحوه  -8

ثابت  ریثابت و غاعضاء  تیاکثر یبا رأ نامه قانون و تصویب 16به استناد ماده  های استانی کارگروه /ستاد  مصوبات

 شود. یم یینافذ و اجرا ،حاضر در جلهه مدعوذیربط 

 :ابالغ مصوبات -5

 .دیجلهه نهبت به ابالغ مصوبات اقدام نما یهفته پس از برگزار کی حداکثر تا است موظف رلانهیدب

 جلهات:  یمحل برگزار -1

 برگزار میگردد.  استانداری / در وزارت صنعت، معدن و تجارت کارگروه ای استانی / جلهات ستاد

 برگزار گردد.نیز  های ذیربط و یا تشکل های اجرایی در سایر دستگاهبنا به ضرورت تواند  میستاد : جلهات 6تبصره

و یا  واحدهای تولیدی ،های اجرایی در سایر دستگاهبنا به ضرورت تواند  می های استانی کارگروه: جلهات 0تبصره

 برگزار گردد.استان  های ذیربط تشکل

 موضوع جلهات:  -9

کارگروه استان مطارح نمایاد کاه قبال از آن در جلهاات       /دبیرلانه موظف است موضوعاتی را در جلهات ستاد 

  و باا پیشان ادات مشاخ     شاده  بررسیهای ذیربط به تناسب  با دعوت از دستگاه ای اجرایی و تشکلدبیرلانه 

 ارائه نماید. در جلهه اصلی 

 :رلانهیجلهات دب –3ماده 

باا دعاوت از   را جلهاات الزم  تصاویب ناماه،    5ماده  یبندها هیشدن کل ییموظف است به منظور اجرا رلانهیدب

 .دیبرگزار نماها و کارشناسان ذیربط  و سایر دستگاهثابت  ریو غ ثابتاعضاء نمایندگان تام االلتیار 

 گردند. معرفی می های استانی /کارگروه: نمایندگان تام االلتیار توسط باالترین مقام هر دستگاه به ستاد6تبصره

 ، ب ره مندی حداکثری از ظرفیت تولیاد و اشاتغال واحادهای تولیادی    دبیرلانه موظف است به منظور : 0تبصره

 .ایداجرای مصوبات استفاده نمپیگیری های قانونی برای  از کلیه ظرفیت

شش ماه یک بار نهابت باه ارائاه گازارش     های ذیربط هر  : دبیرلانه موظف است با الذ گزارش دستگاه0تبصره 

 های استانی اقدام نماید. عملکرد به ستاد/کارگروه

 کمیته تخصصی: -8ماده  

 تصاویب ناماه    6مااده   7براساا  بناد   ماورد نیااز   های تخصصی  نهبت به تشکیل کمیته موظف استدبیرلانه 

 قدام نماید.ا های موجود و سایر ظرفیت ها ظرفیت دستگاهحهب نیاز با استفاده از 

 

 

که مراعا مانده اسات باه تصاویب نماینادگان محتارم اعضااء در        0ماده  0به جز بند  * کلیه مواد این آیین نامه

 جلهات دبیرلانه رسیده است.



 

   
                                                                                                         

                                                                                                 

 

نند از تولید داخلی حمایت کنند.    مقام معظم رهبری: حمایت از تولید داخلی  باید یک وظیفه شناخته شود. همه خودشان را موظف بدا

سال رونق تولید – 8931سال   

 INFO@MIMT.GOV.IRلکترونيک :پست اHTTP://WWW.MIMT.GOV.IR        آدرس اينترنتی:

 اين نامه بدون مهر برجسته فاقد اعتبار می باشد.

 

 دبیرخانه ستادجلسه  پنجاه و ششمینمصوبات  
01: 11ساعت خاتمه :  01:11ساعت شروع :  01/10/0931 شنبهچهار تاریخ برگزاری جلسه :  

 سالن جلسات چهارمطبقه   -الهیشهید ساختمان  -مکان :  وزارت صنعت ، معدن و تجارت 

 سوازمان برناموه و بردجوه(   اردشویری )  -)وزارت کشورر( فخری  -)وزارت صنعت، معدن و تجارت( اسفندیاری  –، جعفری )دبیرخانه ستاد(ان زالیآقایحاضرین : 

 اتوا  ) دارابیوان  -(بانو  مرکو ی  ) خسوروی پرر  -فر )وزارت امرر اقتصواد و دارائوی(   خانم ضیائیسخایی و  -رفاه اجتماعی( کار و، تعاونپرر)وزارت  اکبریپاک پرر، 

 مجتبوایی )اتوا  اصونای ایوران(     -خوالیی ) خانوه صونعت، معودن و تجوارت ایوران(       -)سوازمان امررمالیواتی(  آخرندی -(هرانت بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی

 ) اتا  تعاون ایران(   تبار شکرا...خانم 
 

 مهلت اقدام كنندگان متن مصوبات ردیف

 
1 

 
 
 

دیل نیروی كار و پس از بحث و تبادل نظر و به منظور ترغیب واحدهای تولیدی به خودداری از تع
مقرر شد پیش نویس مصوبات زیر جهت «  جهش تولید»حفظ و ارتقاء تولید و اشتغال در سال 

 اتخاذ تصمیم به جلسه ستاد منعکس گردد:

 : 1/3/89 مررخ  12041 به شماره مصربه شررای عالی هماهنگی اقتصادیپیشنهاد اصالح و تمدید  -1

ر سنرات قبل و شیرع بیماری کرونوا در کشورر و تبعوات    دحادث شده با ترجه به بحرانهای اقتصادی  -

جریان وجره نید واحودهای   اقتصادی ناشی از آن بر واحدهای ترلیدی و به منظرر تیریت نیدینگی

ردن ی ترلیودی و امکوان پو یر نمو    اشوتاا  در واحودها  و تثبیت و ارتیاء ترلیود  با هدی ترلیدی و 

 قانرن مالیاتهای مسوتییم صورفا    161سیط در ماده مدت زمان تی، مالیاتی اف ایش وصر  مطالبات

 سوا  فوارا از مه وت مو کرر      1توا   3بوه مودت    88مشروط به حفظ و تثبیت نیروی کار در سا  

قانرن مالیاتهای مستییم تمدید و در صررت پرداخت به مرقوع ک یوه اقسواط بودهی      161در ماده 

 ( 184و ) 188 ،180درصوود جوورایم متع یووه مرضوورع مووراد      100مالیوواتی در مراعوود میوورر،   

 قانرن مالیاتهای مستییم بخشرده گردد.

ه تعدیل نیروی کار اقدام نسبت ب 88در بهار و یا  89در صررتیکه واحد ترلیدی در اسفند  تبصره:

بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگ ینی اشتاا  جدید بر مبنای تعداد نیروی میتراند با  نمرده

 مالیاتی بهره مند گردد.، از این مشر  89 کار در لیست بهمن

به ستاد تسهیل و رفع مرانع ترلید و کارگروههوای اسوتانی آن اجوازه داده موی شورد توا بوه منظورر          -

در روند ترلید و اشتاا  بنگاههای ترلیودی و مشوروط بوه عودم کواهش        شگیری از بروز اختالپی

نسوبت بوه تعریوک یکسواله     با تعیین تک یف، استمها  و تیسیط بدهی، تعداد نیروی کار در بنگاه، 

 شوبکه بوانکی    محدودیتهای ایجاد شده و اجرائیه هایی که بوه درخراسوت دسوتگاههای اجرایوی و    

   اقدام نماید.ه صادر گردید

به مدت ی  سوا  پوا از    دستگاههای ذیربط مرظف هستند محدودیتهای ایجاد شده را تبصره:

 صدور مصربه مرتفع و اجرائیه های صادره را تعریک نمایند.

مشوروط بوه حفوظ     درصد نرخ مالیواتی  1ستاد، مبنی بر تعدیل به مرافیت اکثریت نمایندگان  عنایتبا  -4

 .مرضرع در ستاد مطرح و مررد اتخاذ تصمیم قرار گیردمیرر گردید  ترلیدی نیروی کار در واحدهای

 

 

 دبیرخانه

 

 

در اسرع 

 وقت

 


