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 دبیرخانه ستاد جلسه  میننهو   هفتادمصوبات 

 

12: 00ساعت خاتمه :   10:00ساعت شروع :   24/08/1399  شنبه  تاریخ برگزاری جلسه :  

 سالن جلسات   - یازدهم طبقه     - الهی شهیدان  ساختمان    - وزارت صنعت ، معدن و تجارت     مکان :

          پاا  پرر )وزارت تعااون،  اار و   –)وزارت صااانعات، معادن و تجاارت     میرجلیلی  -جعفری )دبیرخااماه ساااتااد   خااممهاا   سااار اار  ان وآقاایاجناا    حااراارین :

          ابادالی    -)وزارت امرر اقتصاااادی و دارایی      ااماخ خلیلی–قااسااام پرر )معااومات رقرقی ریااسااات جمهرری     –زارع )وزارت  شااارر     -رفاا  اجتماا(ی   

)اتاق بازرگامی، صانای،، معادن و  شااورزی   ساهی مجفی  -ریدری )ساتاد هماهنیی مبارز  با مفاساد اقتصاادی ریاسات جمهرری    -محاسابات  شارر )دیران 

  شاررای گفتیری دولت و بش  خصارصای  فراهامی )  -شاررا...تبار )اتاق تعاون ایران   –   یاساایی )ساازمان صانای،  رو  و شاهر های صانعتی ایران    ایران 

   -اخرامی )خامه صنعت، معدن و تجارت  
 

 مهلت اقدام كنندگان  متن مصوبات ردیف 

1 

در ستاد تسهیل  ،  پیشنهادات ذیل   مدعوین محترم مقرر گردید   نظرات پس از بحث و تبادل نظر و استماع 

 : مطرح و مورد اتخاذ تصمیم قرار گیرد 

  ه در سانرات قبخ از دساتیاههای اجرایی حخ مناب، وجر  ادار  شاد  و ...   لیه تساهیتت گیرمدگان از م .1

و مساابت به اجرا و تحقا اهداپ پرو   اقدان ممرد  باشااند،   تسااهیتت اخن ممرد    ترسااب بامرهای (امخ

 اقدان ممایند.  ) تا سررسید  اولیهمسبت به تسریه اصخ و سرد  1400تا پایان سال  می ترامند

وجر  ادار  شااد   ه بنا به دلیخ خارا از ید اختیار، مناب،  تسااهیتت گیرمدگان از محخ  آن دسااته از .2

ارراز  در صاررت تایید  این تساهیتت و سارد آمها اقدان ممایند،  و تساریه  مترامساته امد مسابت به بازپرداخت  

بر اسااام مصااربه    ، مجریان طرح هاتسااهیخ و رف، مرام، ترلید اسااتامها  ترسااب  ارگروههای(نر مرجه  

 ند.اقدان ممایتسهیتت این مرلفند مسبت به تعیین ترلیف بدهی   1400تا پایان سال  ارگرو  استامی  

و یا مصاارپ وجر  در خارا از مرعاارع قرارداد به تشااشی   2و   1صااررت (دن اجرای بند  در   :بصار ت

مرام، ترلید اسااتامها، بامرهای (امخ مرنفند رسااا قرارداد منعقد  با دسااتیا     و رف،  ارگرو  تسااهیخ

به رسا  خزامه واریز  ه خسارتهای متعلقه اقدان و وجر  راصلهمربرطه مسبت به وصرل اصخ، سرد و  لی

 گردد.  

عاامناب بامرهای (امخ مرلفند مساابت به ارایه گزارو محر  مصاارپ وجر  به  ارگروههای اسااتان اقدان  

 .ممایند
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