
 خیابان فلسطین شمالی ـ  میدان جهاد )فاطمی(نشانی:  تهران ـ 

 2پالک ـ کوچه برادران شهید غفاری ـ  پایین تر از تقاطع زرتشت 

 1415743843کد پستی :  

    88348260  - 63؛    88971842 -3تلفن و نمابر :  

           iranhim_ngo@yahoo.com  :رایانامه 

 www.iranhim.irپایگاه اینترنتی :   

  28346شماره ثبت :  

 پروردگار صانع به نام

 

 توليد ملّي ـ افتخار مّلي

 

 

 

 

 

 
 جناب آقای دکتر روحانی 

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

 

 با سالم و احترام 

 

نیز اعیاد ماه مبارک شعبان و نیز عرض خداقوت به حضور جنابعالی، کارکنان خدوم  ضمن عرض تبریک به محضر جنابعالی به مناسبت حلول سال جدید و

وارد زیر و صدیق دولت محترم در مقابله با بیماری همه گیر و منحوس کرونا، ضروری می دانم از سوی اعضای محترم خانه صنعت، معدن و تجارت ایران م

 ضورتان عرض نمایم.را جهت چاره جویی و توجه بیشتر آن مقام عالی به ح

به ایران عزیز منتشر گردید، علی رغم محدودیتها و کمبودهای موجود ، واحدهای تولیدی تمهیدات الزم  19 از زمانی که خبر نفوذ و تهاجم ویروس کووید

تخاذ نمودند. از سوی دیگر نیز بسیاری از برای پیشگیری از انتقال بیماری بین کارکنان خود را با رعایت اصول بهداشتی و تجهیز کارکنان به اقالم الزم ا

توجه به  تولیدکنندگان در جای جای کشور با درک صحیح از شرایط بحرانی در پیش رو و با روحیه ای جهادی و در عمل به مسئولیت اجتماعی خویش و با 

ولید محصوالت و اقالم بهداشتی و پزشکی مورد نیاز مانند دارو، شان مبادرت به تمقدورات و امکانات خود ، با افزایش ظرفیت یا تغییر و اصالح خطوط تولیدی

والت غذایی ماسک، گان، شوینده ها و ضدعفونی کننده ها و توزیع آن علی رغم مخاطرات موجود نموده اند. عالوه بر این واحدها، کارخانجات تولیدی محص

د همیشه سربلند نمود یافته و برگ زرینی به افتخارات جامعه تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور نیز بدون وقفه و تعطیلی کار و تولید را تداوم بخشیده اند و مانن

 افزوده و مایه مباهات و فخر ما می باشند. 

و به صورت  ریهحال اگر انتظار داریم که بخش تولید نه تنها مانند قبل از همه گیری کرونا، بلکه بیش از گذشته فعالیت نماید، این کار فقط با صدور ام

خاذ تصمیمات دستوری قابل انجام نیست، بلکه باید ترتیبات و مقدمات آن را فراهم ساخت. از آنجایی که دولتمردان از این عادت دیرینه خود مبنی بر ات

مدیریت دولتی در گذشته عملکرد یکجانبه و یکسویه و کارشناسی نشده حتی در این شرایط ویژه نیز دست بر نمیدارند و به این باور نرسیده اند که شیوه 

ب حدوث ، به مطلوبی نداشته و در این شرایط خاص نیز فرصتی برای آزمون خطا وجود ندارد، واجب میدانیم که موارد زیر را با شبیه سازی وضعیت به ترتی

 طور اکید توصیه نماییم:

ر صدر اهمیت تداوم تولید قرار دارد و اولویت اول مدیران هر توجه داشته باشیم که حفظ سالمت و ایمنی کلیه کارکنان واحدهای تولیدی د (1

مجموعه تولیدی است و بر موضوعات دیگر رجحان دارد و از دیگر سو اگر اپیدمی و آندمی اخیر در واحدهای تولیدی تاثیر و رسوخ نماید، با 

ور سرمایه انسانی قادر به فعالیت نیست و عمال واحدهای بیماری و خطر جانی پرسنل و عدم امکان تداوم فعالیت ایشان، هیچ بنگاهی بدون حض

 تولیدی به قهقرا کشیده خواهند شد.

 ضرورت دارد برای امکان حضور و کار پرسنل تمهیداتی به صورت حداقلی از این دست فراهم شود:

غالب واحدهای تولیدی خارج از شهرها قرار  صدور مجوز تردد در ایامی که تردد افراد عادی به صورت سختگیرانه میباشد . توجه شود که (الف

عبث دارند و خروج افراد از شهرها ممکن نیست. پرسنل اگر امکان خروج از منزل و رسیدن به محل کار و مراجعه را نداشته باشند عمال تمهیدات 

 41- 25401   شماره:  11/1/1399تاریخ:  ندارد پیوست: 
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یا اختصاصی واحدها بوده است و به شیوه خواهد بود. توجه کنیم که نحوه جابجایی پرسنل نیز با سرویس های حمل و نقل قبلی که یا عمومی 

قبلی و در تنگاتنگ یکدیگر و بدون رعایت فاصله های ایمنی، رفتاری بسیار پر خطر است. هر چند در خطوط تولید فاصله تماس بین کارگران 

و ... خطر و احتمال انتقال رعایت میگردد ولی در اماکنی مانند سرویس های حمل و نقل، ورودی، رختکن، سرویس های بهداشتی، غذاخوری 

 بیماری باالست. 

بنابراین میبایست در این خصوص نیز پیش بینی الزم صورت پذیرد. خانه های صمت استانها پس از شناسایی واحدهای تولیدی فعال، جهت 

 صدور مجوزهای تردد مورد نیاز آمادگی الزم را دارا می باشند.

یط و دست ، ماسک و دستکش و سایر اقالم حفاظتی مناسب پرسنل به مقدار کافی و به قیمت میبایست محلول های ضدعفونی کننده مح ب(

 مناسب تامین و در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد. جهت مدیریت توزیع این اقالم خانه های صمت استانها آمادگی همکاری را دارند.

پیش از ممانعت از سفر و به هر دلیلی به سفر رفته و قرنطینه خانگی را رعایت  با پایان تعطیالت و مراجعه پرسنلی که در مرخصی بوده و ج(

 نکرده و احتمال درگیری آنها با بیماری زیاد بوده و به احتمال ناقل محسوب می شوند، حضور ایشان در کارخانجات و شروع تولید عمال موجب

ش بینی شود که این افراد به صورت الزامی قرنطینه ایمن را پشت سر بگذارند همه گیری بیماری در واحدهای تولیدی خواهد شد. باید مهلتی پی

بعد کارخانجات تولیدی مربوطه شروه به تولید نمایند. در واحدهای تولیدی محصوالت دارویی و بهداشتی و غذایی که با رعایت دستورالعمل 

اند و نیز به دلیل رعایت مسایل بهداشتی که یکی از اصول مستمر تولید و  ابالغی و با توجه به شرای ویژه استمرار تولید و عدم تعطیلی داشته

ر کار در این کارخانجات است، خوشبختانه میزان بیماری و همه گیری پایین بوده و در عمل نیز اغلب پرسنل به سفر نرفته اند و این خطر کمت

 می باشد.

ضعیت سالمت کارکنان، بهداشت محیط، ضدعفونی محیط و ارائه آموزشهای الزم مراجع بهداشتی میبایست به طور مرتب نسبت به کنترل و (د

 به پرسنل واحدهای تولیدی در خصوص نحوه ضدعفونی خود و محیط و محصوالت ، تغییر عادات صرف غذا و نظایر آن اهتمام ویژه داشته باشند.

 شت محیط کارخانجات ضروری است.تسریع در تدوین و ابالغ آیین نامه ها و استانداردهای خاص بهدا هـ (

 

 توجه داریم که برخی اقالم و کاالها به لحاظ ضرورت مصرف روزانه و مستمر مردم، میبایست به طور مداوم تولید شده و تداوم تولید ضرورتی (2

ایی، بهداشتی و زنجیره تأمین و حیاتی در حفظ سالمت، ایمنی و امنیت جامعه داشته و واحدهای تولیدکننده این اقالم از قبیل دارویی، مواد غذ

لیدکنندگان توزیع آنها نیز میبایست مد نظر قرار گرفته و به عنوان اولویت تولیدات استراتژیک کشور دیده شوند. میبایست فهرستی از این اقالم و تو

به تغییر شرایط در وضعیت فعلی ، شیوه خرید و  آن تهیه و برای تداوم و توسعه تولید آنها برنامه ریزی شود. البته نکته مهم اینجاست که با توجه

 مصرف عموم مردم نیز تغییر یافته و بسیاری از واحدهای تولیدی با تعمیق رکود و کاهش بیشتر فروش مواجه شده اند.

و تحریم و از بین رفتن روزنه واحدهایی که قادر یا ناچار به تداوم تولید باشند نیز با توجه به وجود معضالت حل نشده قبلی از قبیل رکود و تورم 

اد اولیه ، های صادراتی و وارداتی قبلی، با توجه به شرایط فعلی احتمال دارد در آینده با مشکالتی از قبیل تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ، مو

ات بانکی و مالیاتی و تامین اجتماعی و افزایش هزینه ها  و لزوم افزایش قیمت ، برخوردهای سختگیرانه تعزیراتی، فشار وارده ناشی از مطالب

 خدماتی از قبیل آب و برق و گاز و مخابرات و امثال آنها و معوقات و جرایم مربوطه مواجه شوند.
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 واحدهای تولیدی دیگری در کشور وجود دارند که محصوالت آنها به لحاظ تغییر شرایط با افت شدید فروش مواجه شده اند و ادامه تولید آنها (3

صرفه اقتصادی نیست ) از قبیل تولیدکنندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی، لوازم خانگی، پوشاک، فرش ، خودرو و قطعات و ملزومات  واجد

کاهش و  وابسته ، ماشین سازی، صنایع فوالدی ، صنایع معدنی، صنایع برق و الکترونیک و ... ( و در صورت تداوم ، موجودی انبار مواد اولیه آنها

 ه حجم انبار محصوالت تولیدیشان افزوده خواهد شد و نیز هزینه های دیگر تولید نیز از قبیل نیروی کار، انرژی، بیمه و امثال آن نیز ازفقط ب

موجودی سرمایه در گردش کاسته و به آنها تحمیل خواهد شد. این دست از واحدهای تولیدی می توانند و اصوال ناچار خواهند بود به منظور 

 زینه ها تولیدشان را تعطیل کرده یا کاهش دهند و به پرسنل مرخصی داده یا آنها را به طور موقت تعدیل نمایند.کاهش ه

باید از آن  الزام این قبیل واحدها به تداوم تولید واجد آثار زیانبار بهداشتی ) به لحاظ آمد و شد پرسنل ( و اقتصادی جبران ناپذیر خواهد بود که

 احتراز شود.

دسته واحدهای تولیدی که در اثر بروز  شرایط فورس ماژور به تعطیلی کشیده شده یا با کاهش تولید مواجه شده اند، میبایست از فرآیند این 

 جبرانی آن نیز برخوردار شوند.

 

و نسبت به برنامه ریزی  ضرورت دارد نیاز کشور به اقالم و محصوالت مختلف و اولویت بندی و زمانبندی تأمین آن به طور دقیق برآورده شده (4

 تامین مواد اولیه و تجهیزات و قطعات و سرمایه در گردش مورد نیاز آن اقدام الزم صورت پذیرد تا دچار وقفه و کمبود نشویم.

 

هان نیز با شوک و رکود و بیماری کرونا عمال نه تنها کشور عزیزمان ایران، بلکه اقتصاد ج 19همگی مطلعیم که به دلیل بروز بحران اپیدمی ویروس کووید 

بوده، بلکه غیرقابل بی سابقه ای مواجه شده است. این حادثه که خارج از اختیار ما و کشور ما و بنگاههای اقتصادی ما بوده است، نه تنها غیرقابل پیش بینی 

خواهد شد. چنانچه مستحضرید این شرایط همان اجتناب نیز بوده است. مجموعه این شرایط مانع اجرا و ایفای تعهدات اشخاص نسبت به یکدیگر شده و 

منع قانونی شرایط اضطراری است که در قوانین و عرف بین الملل به آن فورس ماژور یا قوه قاهره گفته می شود. در فقه اسالمی نیز اضطرار موجب زوال 

وان یک نهاد حقوقی پذیرفته شده معرفی می شود. در مفاد مواد می شود. شرایط فورس ماژور نه تنها توسط اسناد سازمان ملل به ثبت رسیده، بلکه به عن

قانون مدنی ایران نیز این موضوع به وضوح تشریح شده است. میدانیم که در اثر شرایط فورس ماژور فعلی و عدم امکان ایفای تعهدات افراد  299و  226

 یا عدم النفع  یا کاهش سود افراد ذی نفع را به دنبال داشته باشد.  نسبت به یکدیگر، ممکن است موجی از ورشکستگی یا زیانهای شدید مالی و

تلفن و  عدم امکان وصول مطالبات در موعد مقرر، برگشت خوردن چک ها ، به اجرا گذاشته شدن وثایق و تضامین ، قطع خدمات مانند آب و برق و گاز و

احتمال فسخ وزیان در معامالت ، اجاره ها، تسهیالت ، پیمانکاری و نیز در پرداخت اقساط اینترنت و ... ، تعلق جرایم دیرکرد به تعهدات و قراردادها و 

 تسهیالت مالی و خریدهای اقساطی و نظایر آن محتمل است. تراکم عدم ایفای تعهد ها، الجرم به ورشکستگی های زنجیره ای منجر خواهد شد.

تجاری، خریداران محصوالت واحدهای تولیدی می باشند، شرایط فعلی و رکود شدید و اخیر پایانی  با توجه به اینکه بسیاری از واحدهای صنفی و بنگاههای

گان شده و سال منجر به عدم توان آنها در فروش کاالهای خود و در نتیجه عدم امکان ایفای تعهدات و پرداخت بدهیشان به شرکتهای پخش یا تولید کنند

معضل بزرگ تولیدکنندگان و کاهش موجودی سرمایه درگردش و ایفای تعهدات تولیدکنندگان نسبت به طرفهای خواهد شد. این معضل به نوبه خود به 

 تجاریشان تبدیل خواهد گردید.
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د قرار خواهاز آنجایی که بالشک اقتصاد جهانی پس از کرونا با شرایط و قواعد جدیدی متأسی از تغییر روابط انسانی، اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری 

دیریت کرده و یا راه گرفت و با توجه به اینکه رکود اقتصادی از کشورهایی که زودتر درگیر کرونا شده اند آغاز شده و زودتر از کشورهایی که بتوانند آن را م

خیزیم و اقتصادمان را ترمیم و تقویت همزیستی و غلبه بر آن را بیاموزند، رخت بر خواهد بست؛ باید این بحران را فرصت نیز بدانیم. هر چه بتوانیم زودتر بر

ور موثر کنیم، زودتر خواهیم توانست جایگزینی مطمئن برای شرکای اقتصادی و مصرف کنندگان دیگر کشورها باشیم. در این مرحله غلبه بر تحریم و حض

 ایگاه اقتصادی جهانی برایمان به ارمغان آورد.در بازارهای جهانی در ایام پیش رو و در غیاب رقبا میتواند جهشی چشمگیر و ارتقای پایدار در ج

 

دومینوی ورشکستگی اقتصادی، اقدامات پیشگیرانه ای را به قرار زیر به اجرا گذارد و نه تنها ولت باید به منظور پیشگیری از د

 شکستن زنجیره مذکور را از خود آغاز نماید، بلکه خود آغازگر آن نباشد:   

 

 ستقیم و رویه تصمیم سازی دولت:الف( مراقبت در مداخالت م

 دولت از افزایش بهای خدمات و محصوالتی که متعلق یا در دست دولت است خودداری نماید. (1

 دولت در قبال ایفای تعهد و پرداختی های کلیه متعهدین به خود امهال و تقسیط بدون محاسبه سود و جریمه دیرکرد طی دوران بحران کرونا و (2

 خروج و گذر از این دوره را اعمال و اعالم نماید.حداقل شش ماه پس از 

 دولت در قراردادهای پیمانکاران پروژه های خود با لحاظ کردن شرایط فورس ماژور تمهیدات الزم را برای تعدیل و امهال تعهدات طرف مقابل (3

 ید.در نظر گیرد و از سوی دیگر نیز در رفع تعهدات مالی خود نسبت به طرفهای پیمان تعلل ننما

ضرورت دارد در کلیه تصمیم سازی ها و برنامه ریزی های مرتبط با بخش خصوصی ، از مشارکت و ظرفیت و نظرات نمایندگان تشکلهای فراگیر  (4

 و تخصصی استفاده شود.

چابک سازی ساختار تصمیم گیری و اجرایی دولت با توجه به شرایط فعلی و بهبود محیط کسب و کار به طور واقعی و در عمل همانند پیاده  (5

اداری دولت که همگی منجر به کاهش بروکراسی ناکارآمد دولت خواهد شد، امری  –سازی دولت الکترونیک و پنجره واحد عملیات اجرایی 

 ضروریست.

ی از ساختارسازی های جدید از قبیل انواع کمیته ها و کمیسیون ها و شوراها به بهانه شرایط فعلی و استفاده از ساز و کارهای موجود و خوددار (6

 «  ستاد تسهیل و رفع موانع تولید»کارآمد تر کردن و بهینه سازی عملیاتی و تضمین و قطعیت بخشیدن به اجرای مصوبات آنها از قبیل 

 سرمایه انسانی و اشتغال: ب( صیانت از

ان دولت از محل منابع خود یا صندوق توسعه ملی نسبت به تامین مالی بیمه بیکاری کارگران واحدهایی که نسبت به اخراج یا تعدیل موقت کارکن (7

 خود اقدام مینمایند، از طریق تأمین اجتماعی و صندوق های مربوطه اقدام نماید.

داقل چهار ماه پس از خروج از دوره کرونا ، بدون قید و شرط دفترچه خدمات درمانی بیمه شدگان را تمدید سازمان تامین اجتماعی به مدت ح (8

 نماید.

 بیسمعرض آدر  شتریکه ب کوچک عیصناواحدهای  پرسنلیا مستمری حقوق به منظور جلوگیری از افزایش بحران آفرین بیکاری ، دولت  (9

 د.پرداخت کن پس از آن ماه 4قل حدا در دوران کرونا و  راهستند  یاقتصاد
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به صورت یارانه صددرصدی و برای  کوچک عیصنا تا پس از دوران کرونا برای کارگران تامین اجتماعی حداقل یک دوره شش ماهه مهبی حق (10

 کارگران واحدهای متوسط و بزرگ به میزان پنجاه درصد توسط دولت تعهد و پرداخت شود.

بدهی تامین اجتماعی قبلی واحدهای تولیدی نیز مشمول استمهال شده و به شش ماه پس از پایان کرونا و با امکان تقسیط شش ماهه موکول  (11

 گردد. 

 تعویق افزایش دستمزدها به طور موقت برای یک دوره سه ماهه ابتدایی سال برای حفظ حداکثری اشتغال میسر گردد. (12

 ی:ج( مراقبت های مالی و بانک

شوند با فریز شدن قرارداد های تسهیالت )ارزی و ریالی( ، واحدهای تولیدی که بر اثر تصمیمات دولت یا شرایط فورس ماژور به ناچار تعطیل می  (13

و اقساط نه تنها نباید هیچ جریمه ای بابت تاخیر و دیرکرد بپردازند، بلکه باید در طول دوره مذکور، سود تسهیالت متعلقه با نرخ صفر محاسبه 

 مربوط به ماههای تعطیلی ، به ماههای پایانی دوره اقساط و تعهدات ایشان منتقل و دوران تقسیط افزایش یابد. میبایست شرایطی فراهم شود

 شود. که اکیدا از به اجرا گذاشتن وثایق و تضامین و اعمال محدودیتها و محرومیتهای ناشی از عدم پرداخت به موقع اقساط تسهیالت خودداری 

ا چکهای صادره از ابتدای اسفند ماه تا سه ماه پس از خروج و گذر از بحران کرونا که به دلیل عدم تکافوی موجودی برگشت می خورند، نه تنه (14

مشمول محرومیت ها و محدودیتهای قوانین بانکی نشوند، بلکه به دلیل انطباق با شرایط فورس ماژور مشمول جرایم و تخلفات قضایی نیز 

  سوب نشده و محاکم قضایی مهلت حداقل سه ماهه پس از دوران مذکور برای آن قایل شوند.مح

 با سرعت و با کمترین بروکراسی فراهم شود.  یدیتول یمدت به واحدهاو بلند   %4حداکثر  بهرهتسهیالت سرمایه در گردش با  یاعطا (15

یا صفر یا یک نرخ  %4دوره متأسی از کرونا، سود سپرده های اشخاص با نرخ به منظور جلوگیری از زیان بانکها، می توان ترتیبی داد که در  (16

 حداقلی کارشناسی محاسبه و پرداخت شود. توجه داشته باشیم که در یک اقتصاد مواجه با فورس ماژور همه زیان خواهند دید. بانکها و سپرده

پیش بینی شده صرفنظر نموده و مانند آحاد مردم و سایر فعاالن اقتصادی  گذاران نیز میتوانند با پذیرش و درک مناسب شرایط حاکم، از سودهای

  رفتار نمایند.

ز در این مقطع خاص، توجه ویژه و افزایش کارآمدی بورس و بازار سرمایه برای جذب حداکثری منابع و سرمایه ها و جلوگیری از خروج سرمایه ا (17

 یه های خرد و کالن را جمع آوری و برای حفظ و توسعه تولید به کار گیرد.بخش تولید دارای اهمیت وافری است که میتواند سرما

با توجه به کاهش درآمد عموم مردم و تداوم تورم، شرایط الزم برای پرداخت تسهیالت قرض الحسنه و کم بهره خریدهای مایحتاج عمومی و  (18

 راهم شود.کاالهای کم دوام و بادوام و نیز خریدهای اعتباری برای مصرف کنندگان ف

 د( مراقبت های مالیاتی:

ه ماه با توجه به عدم امکان برگزاری مجامع عمومی، زمان تحویل تراز عملکرد مالی بنگاهها از پایان تیر ماه حداقل به پایان شهریور ماه یا س (19

 پس از پایان شرایط دوره کرونا موکول شود. 

بدهی مالیاتی قبلی بنگاههای اقتصادی آسیب دیده مشمول استمهال شده و به شش ماه پس از پایان دوره کرونا و با امکان تقسیط شش ماهه  (20

 موکول گردد. 
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بوده  99دوره ابراز مالیات بر ارزش افزوده فصل قبل تمدید و به پایان شهریور ماه موکول شود. دوره بعدی مشتمل بر دوره شش ماهه اول سال  (21

 و تسلیم اظهارنامه مربوطه به پایان آذر ماه موکول گردد.

یاتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی، دولت به گسترش پایه های مالیاتی و توسعه چتر مالیاتی و تحقق شعار چندین ساله استقرار نظام جامع مال (22

 ی داشته باشد.و جلوگیری از فرارهای مالیاتی فعلی و جلوگیری از پولشویی اهتمام جد

 هـ ( مراقبت های تجاری:

ی افزایش مذاکرات موثر برای توسعه روابط اقتصادی بین المللی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای تجاری کشور و تسهیل شرایط تبادالت اقتصاد (23

 و بهره مندی از مزایای پیمانهای تجاری منطقه ای و بین المللی امری حیاتی و ضروری است.

ساختهای اینترنتی و کسب و کارهای مجازی و تجارت الکترونیک و تضمین امنیت آن بسیار حائز اهمیت است. به همین منظور توسعه توسعه زیر (24

 ناوگان لجستیک مربوطه نیز جهت تحویل کاال به مشتری باید مورد توجه قرار گیرد.

 ع کشور است. شرایط فعلی زمان مناسبی برای اصالح ساختار و کارآمدتر کردن نظام توزی (25

 
 

 
 سیدعبدالوهاب سهل آبادی

  رئیس هیأت مدیره

 
 
 
 

 رونوشت:

 جناب آقای دکتر جهانگیری مقام عالی معاون اول ریاست جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار و مساعدت (1

 جناب آقای دکتر رحمانی مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار و مساعدت (2

 دژپسند ، مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار و مساعدتجناب آقای دکتر  (3

 جناب آقای دکتر شریعتمداری مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت استحضار و مساعدت (4

 جناب آقای دکتر همتی، مقام عالی ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار و مساعدت (5

 ای دکتر آقامحمدی ریاست محترم مرکز بررسیهای اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری جهت استحضار و مساعدتجناب آق (6

 روسای محترم خانه های صنعت، معدن و تجارت استانها جهت اطالع (7
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