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 ریاست محترم سندیکا/انجمن/اتحادیه 

   با سالم و احترام؛

و با هدف    دی بخش تول  ی مال  نیتوجه به اعالم وزارت صنعت معدن و تجارت مقرر است به منظور تام با

وزارت صنعت،    یبا همکار  رانیا  یاسالم   یجمهور  یبانک مرکز  ،یمنابع پرداخت شده در نظام بانک  یشفاف ساز

 : دهدرا انجام  ریموظف است اقدامات ز ییو دارا یمعدن و تجارت و وزارت امور اقتصاد

بخش تولید در سال جاری  درصد کل تسهیالت   20طی سال جاری ب هگونه ای اقدام نماید تا حداقل  -1

د ،قرار  ،فاکتور  ،گام  برات  جمله  از  ها  روش  انواع  با  ای  زنجیره  مالی  تامین  طریق  دین   اد، از                خرید 

 پذیرد.  صورت می

درصد تسهیالت سرمایه در گردش بخش تولید    70طی سال جاری به گونه ای اقدام نماید تا حداقل  -2

 جاری از طریق استعالم فاکتور از سامانه جامع تجارت پرداخت شود.  در سال

 اقدام از سوی شبکه بانکی اقدام نمایند. طی سه ماه نسبت به راه اندازی سامانه های مورد نیاز برای -3

ماه از تاریخ این ابالغ ،نسبت به مشخص   2وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف است ظرف حداکثر   -4

کردن مواد اولیه مرتبط با هر صنعت اقدام کرده تا مبنای پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش در شبکه  

 بانکی قرار گیرد. 

تو با  است  خواهشمند  کلیه  لذا  به  و  داده  قرار  پیگیری  و  توجه  مورد  را  مراتب  موضوع  اهمیت  به                 جه 

 واحد های ذیربط خود به نحوه شایسته اطالع رسانی فرمائید. 

 

 با تجدید احترام                                                                                                    

 سید عبدالوهاب سهل آبادی                                                                                                                       
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