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 بسمه تعالی
 «هاها، مانع زداییتولید، پشتیبانی»

 جٌاب آقای دكتر قاسوی سرپرست هحترم  سازهاى هذیریت ٍ ترًاهِ ریسی استاى اصفْاى 

 هحترم سازهاى صٌعت، هعذى ٍ تجارت استاى اصفْاى سرپرست  یكویلجٌاب آقای 

 یس هحترم سازهاى جْاد كطاٍرزی استاى اصفْاى ئجٌاب آقای هرادهٌذ ر

 ، گردضگری ٍ صٌایع دستی استاى اصفْاى هیراث فرٌّگیجٌاب آقای ایسدی هذیركل هحترم 

 جٌاب آقای دكتر قیصری رئیس هحترم ضْرک علوی تحقیقاتی استاى اصفْاى 

 قرآى هذیركل هحترم راُ ٍ ضْرسازی استاى اصفْاى آقای قاری جٌاب

 جٌاب آقای كالًی هْاتادی هذیركل هحترم  تعاٍى، كار ٍ رفاُ اجتواعی استاى اصفْاى 

 جٌاب آقای هطلة زادُ هذیركل هحترم ارتثاطات ٍ فٌاٍری اطالعات استاى اصفْاى 

 جٌاب آقای اخَاى طثسی هذیركل هحترم آهَزش فٌی ٍ حرفِ ای استاى اصفْاى 

 جٌاب آقای دٍازدُ اهاهی رئیس هحترم داًطگاُ فٌی ٍ حرفِ ای استاى اصفْاى 

 جٌاب آقای دكتر ًصر هذیركل هحترم تْسیستی استاى اصفْاى 

 جٌاب آقای كرین زارع هذیركل هحترم كویتِ اهذاد اهام خویٌی استاى اصفْاى 

 فْاىجٌاب آقای گیتی هٌص سرپرست هحترم ضركت هلی پخص فرآٍردُ ّای ًفتی ایراى هٌطقِ اص

 ای استاى اصفْاىجٌاب آقای خضری هذیركل هحترم راّذاری ٍ حول ٍ ًقل جادُ

 استاى اصفْاى  ٍ رئیس هحترم اهَر ضعة تاًک هلی ّاواٌّگی تاًکجٌاب آقای آزادی رئیس هحترم كویسیَى ّ

 رئیس هحترم اهَر ضعة تاًک تَسعِ تعاٍى استاى اصفْاى  عالی هحوَدی جٌاب آقای

 اهَر ضعة تاًک كطاٍرزی استاى اصفْاى رئیس هحترم جوطیذیاى  جٌاب آقای

 استاى اصفْاىهلت هَر ضعة تاًک رئیس هحترم اطثسی  جٌاب آقای

 اهَر ضعة تاًک تجارت استاى اصفْاى رئیس هحترم قاسوی  جٌاب آقای

 اهَر ضعة تاًک هسکي استاى اصفْاى رئیس هحترم ًَرٍزی  جٌاب آقای

 استاى اصفْاى  رفاُ كارگراىهَر ضعة تاًک رئیس هحترم اآرهاى  جٌاب آقای

 استاى اصفْاىتَسعِ صادرات هَر ضعة تاًک رئیس هحترم اتسرگوْر  جٌاب آقای

 هحترم اهَرضعة تاًک صٌعت ٍ هعذى استاى اصفْاى رئیس جٌاب آقای حقیقت سرضت 

 جٌاب آقای هیری جْرهی رئیس هحترم اهَر ضعة تاًک صادرات استاى اصفْاى 

 استاى اصفْاى گردضگریرئیس هحترم اهَر ضعة تاًک هعیٌی جٌاب آقای 

 ک استاى اصفْاىاهَر ضعة پست تاًرئیس هحترم كالًی جٌاب آقای 

 استاى اصفْاىدی هَر ضعة تاًک رئیس هحترم اسلطاًی  جٌاب آقای

 استاى اصفْاىتاًک آیٌذُ رئیس هحترم اهَر ضعة یسداًی جٌاب آقای 

 استاى اصفْاى صٌذٍق كارآفریٌی اهیذ رئیس هحترم هْذٍی ّساٍُ جٌاب آقای 
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بٍ پیًست تصًیز  ،شدٌَای اوجامضمه تقدیز ي تشکز اس َمکاری )ص(محمدصلوات برمحمدوآلخدا و درود وپس از حمد       

معايوت محتزم سیاستگذاری اقتصادی يسارت امًر  1/12/1400مًرخ 203440/00ي  30/11/1400مًرخ 201737/00دي وامٍ شمارٌ

قاوًن بًدجٍ 10(بىد الف تبصز9ٌ(تا)1تسُیالت جشء)بزخًردار ي غیزبزخًردار در پزداختمىاطقتعییه»يدارایی مًضًع اقتصادی

مىاطق بزخًردار ي غیزبزخًردار در اِعمال وزخ تزجیحی در ريیٍ ي مالک تعییهي درراستای ایجاد يحدت« کشًرکل1400سال

 گزدد.قزاردادَای عاملیت دستگاٌ َای اجزایی ي مًسسات عامل، جُت استحضار ي دستًر اقدامات السم ارسال می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رونوشت

 جُت استحضار.گذاری اقتصادی يسارت امًر اقتصادی ي دارایی جىاب آقای دکتز سبحاویان معاين محتزم سیاست

 جُت استحضار.وقش سزپزست محتزم معايوت َماَىگی امًر اقتصادی استاوداری دکتز جىاب آقای 

 جُت استحضار.جىاب آقای ایزياوی مدیزکل محتزم دفتز َماَىگی امًر سزمایٍ گذاری ي اشتغال استاوداری 
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