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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م

پذذیر    وطرح مسائل و مشکالت حوزه صندوق ضمانت سرمایه گذاری و ارائه راهکارهای پیشنهادی اصالحی و آزادسازی وثایق مازاد واحدها  -1

ی صذنعتی و  ضمانت نامه این صندوق به عنوان ضمانت نامه بانکی جهت استفاده از تسهیالت مقرر در دستورالعمل بازسذازی و نوسذازی واحذدهای تولیذد    

 معدنی 

 6/5/95 مورخ 51721ت/53567آخرین وضعیت اجرای آئین نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی  -2

 هیات محترم وزیران

 ایجاد نمایندگی ثبت عالیم و مالکیت معنوی شرق کشور  -3

 نبررسی راهکارهای فعال سازی واحدهای تولیدی تحت تملک سیستم بانکی استا -4

 سایر موارد -5

 طرح موضــوع دستور جلسه:

  )ین امانت نامه ضمسائل و مشکالت حوزه صندوق ضمانت سرمایه گذاری و ارائه راهکارهای پیشنهادی اصالحی و آزادسازی وثایق مازاد واحدها و پذیرش  در خصوصالف

 زیر در جلسه مطرح شد:مطالب  صندوق به عنوان ضمانت نامه بانکی

رصد( اصل و شتاد و پنج دهمناطق کمتر توسعه یافته تا )در کمک به توسعه صنایع کوچک از طریق تضمین حداکثر هفتاد درصد  ،صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچکموضوع فعالیت 

مینه وسعه کشور در زتنامه های چارچوب سیاست های صنعتی و برسود تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع و استفاده از وجوه اداره شده و سایر منابع مالی در 

انجام  نسانی و همچنینمنابع ا اهی و توسعهاحداث، توسعه، بهسازی و نوسازی، سرمایه گردش، توسعه پیمانکاری های فرعی، تحقیق و توسعه، خرید فناوری و دانش فنی و تجهیزات آزمایشگ

 دوق است، می باشد.سایر اموری که در راستای تحقق هدف صن
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ا جیه اقتصادی، بدارای تو فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنایع کوچک، کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرحهای اشتغالزا وهمچنین اهداف و وظایف صندوق 

 ات مالی و اعتباری به صنایع کوچک است.و موسساولویت مناطق کمتر توسعه یافته و تضمین و تسهیل در توثیق تسهیالت اعطایی بانکها 

 وصی معتقد است از جمله مشکالت پیش روی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک موارد زیر می باشد: صبخش خ

  است. ماه( که مخالف با رسالت قانونی صندوق در کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرحها 3پروسه طوالنی و زمان بر ضمانت صندوق) حداقل 

این سامانه دارای ایرادات  بخش خصوصی یدهگام است و به عق 16همچنین جهت دریافت ضمانت نامه مدارک می بایست بررسی گردد که برای این منظور سامانه ای طراحی شده است که دارای 

 فنی و تکنیکی است که در بسیاری از موارد در تکمیل مراحل با مشکل مواجه کمی می شوند. 

 .می شود.همچنین در اکثر مواقع نمایندگان حاضر در استانها آشنایی کافی برای تکمیل اطالعات سایت را نداشته و بخش خصوصی دچار سردرگمی 

ثایق شرکتها را ورکتها این نوع شبر بدهی مازاد وثایق) محل اجرای طرح، ماشین آالت، تجهیزات طرح و ....( آنها نزد بانکها می باشد که بعضاً تا چندین برا کیکی از مشکالت اساسی صنایع کوچ

فانه صندوق از ی باشد که متاسماهن دوم رکتها نزد بانکها به عنوان بلوکه و یکی از بزرگترین خدماتی که صندوق ضمانت می تواند به صنایع کوچک ارائه نماید، پذیرش مازاد این گونه وثایق شر

 پذیرش ضمانتی، مازاد وثایق شرکتها نزد بانکها به عنوان راهن دوم خودداری می نماید. 

 شود. این موارد توسط بانکها پذیرفته ولی توسط صندوق پدیرفته نمی بعضاًعدم پذیرش مازاد وثایق همچون ماشین االت و ..... که 

ز وانه دار بیش ااه آب پرچتنها ارزش  شرایط دشوار در پذیرش ملک های کشاورزی که حتما ملک کشاورزی می بایست دارای چاه آب پروانه دار باشد این در حالی است که در صورتی که

 سقف ضمانت نامه صندوق می باشد.

رابر ب 1.5به میزان  تقاضی چکیمدریافتی عالوه بر دریافت سفته با ضمانت ضامن های معتبر به میزان کسری وثایق، از همچنین بخش خصوصی معتقد است که صندوق بدون منظور نمودن وثایق 

 ضمانتنامه صادراه دریافت کی نماید که این چک می بایست توسط دو یا سه نفر ضامن معتبر تایید گردد. 

 ی باشدمیلیارد تومان م 3تنها صندوق سقف ضمانتنامه با این شرایط 

ح رونق در طراضر شرایط سخت و دشوار صدور ضمانت همچون نداشتن بدهی معوق بانکی و چک برگشتی، این در حالی است که بانک ها در حال حاز دیگر مشکالت پیش روی صندوق، 

 تولید این شرایط را نادیده گرفته اند.

 صد از اصل و سود تسهیالت می باشددر 70درصد و سایر مناطق  85سقف رقم ضمانت نامه در مناطق محروم 
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 از دیگر مشکالت پیش روی صدور ضمانتنامه توسط صندوق می باشد. درصد در ابتدا قبل از صدور ضمانت نامه وبصورت نقدی 1.5کارمزد دریافتی همچنین 

 

 مطالب زیر در جلسه طرح شد:ه واحدهای تولیدی آخرین وضعیت اجرای آئین نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرایی بب( در خصوص 

نامه اجرایی بازدید و مراجعه آیین (1390مصوب  )( قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار7ریزی کشور و به استناد ماده )به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه 1395/ 5/ 3هیئت وزیران در جلسه 

 .های اجرایی به واحدهای تولیدی را تصویب کردنمایندگان دستگاه

ن یو عضویت معاون ریزی کشورربط سازمان مدیریت و برنامههای اجرایی به واحدهای تولیدی، کارگروهی به ریاست معاون ذیبر این اساس به منظور ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه

، های حفاظت محیط زیستزمانهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و ساربط وزارتخانه ذی

ها حسب ستگاهدنماینده سایر  واف ایران صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصنهای بازرگانی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و رییس سازمان ملی استاندارد ایران و اتاق

های اجرایی برای کاهش گاهبهبود و اصالح فرآیندهای موازی و تکراری دست-1  :موضوع با حق رأی و با دعوت کارگروه تشکیل شد. اهم وظایف و اختیارات این کارگروه عبارت است از

های مورد نیاز و متناسب با العملصدور دستور -3  .نامههای اجرایی و واحدهای تولیدی در اجرای مفاد آییننظارت بر عملکرد دستگاه -2 .واحدهای تولیدی و حذف موارد غیرضرورمراجعه به 

کارگیری و سطح دسترسی سامانه تعیین ضوابط استفاده، به -5  .رایی در سامانههای اجتعیین ضوابط سطح دسترسی دستگاه -4 .نامه و بازنگری مستمر در چارچوب آنفرآیندهای مشمول آیین

 .های اجرایی به آنها واگذار شده استبرای بخش غیردولتی که وظایف بازدید و بازرسی دستگاه

ها و با نظارت و تایید کارگروه، طی ربط و اتاقهای اجرایی ذیی دستگاه( وظایف و اختیارات این کارگروه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد با همکار5( و )4برای اجرای بندهای )

های مورد نیاز از واحدهای تولیدی های اجرایی، امکان اخذ گزارشهای اختصاص شماره واحد به واحدهای تولیدی و دستگاهشش ماه نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه الکترونیکی با قابلیت

های اجرایی اقدام نماید. تا پس از استقرار این سامانه ، تمامی کنندگان دستگاههای الکترونیکی برای مراجعهرسانی از طریق سامانه پیام کوتاه و یا سایر روشیی و امکان اطالعهای اجراو دستگاه

های اجرایی موظف شدند مستندات قانونی و نامه دستگاهبه موجب این آیین  .ثبت شود ربط از طریق آنهای اجرایی به واحدهای تولیدی، توسط دستگاه اجرایی ذیمراجعات نمایندگان دستگاه

ز به مراجعه به واحدهای تولیدی خواهند بود. فهرست تمام مراجعات خود را به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند و در صورت تایید کارگروه و ثبت آن توسط دستگاه اجرایی در سامانه، مجا

مانه ثبت نمایند. و مصادیق های اجرایی موظف شدند برنامه بازدید از واحدهای تولیدی شامل واحد تولیدی مورد بازدید، تاریخ و روز بازدید و موارد بازدید را در ساندگان دستگاههمچنین نمای
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 .مراجعات بدون هماهنگی و سرزده باید به تایید کارگروه برسد

 نامه آیین هادستگاه این ادتعد کاهش برای .است خصوصی بخش معضالت از یکی هادستگاه تعدد این که کنند می مراجعه تولیدی واحدهای به عمومی و دولتی اجرایی دستگاه تعداد زیادی

 6 هر را نامه آیین این اجرای نتایج اندشده موظف بازرگانی هایاتاق یابد؛ کاهش اقتصادی هایبنگاه به کننده مراجعه هایدستگاه این تعداد است قرار و شده ابالغ دولت سوی فوق از اجرایی

  .دهند قرار ارزیابی مورد را اجرا مسیر و گزارش کنند بار یک ماه

 و شده ابالغ 95 خرداد 31 اریخت در مذکور نامهآیین و است ملی در سطح اقدامی مذکور نامه آیین اجرای برای سامانه اندازیراه نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان معتقد است

 نکرده اند. استقبال مانهسا اندازی راه و نامه آیین این از اجرایی هایدستگاه از بسیاری کرده، این در حالی است که  برگزار جلسه چندین تا کنون صنعت، معدن و تجارت وزارت

 و نکاتی را مطرح نمودند. تاکید تولیدی واحدهایی به اجرایی هایدستگاه نمایندگان مراجعه و بازدید اجرایی نامه آیین اجرای و موانع رفع ضرورت بر اعضای حاضر جلسه ادامه در

 ج( در خصوص ایجاد نمایندگی ثبت عالیم و مالکیت معنوی شرق کشور مطالب زیر در جلسه طرح شد:

ها یا خدمات ر از فروش کاالند، فراتشود، البته مشخص است که هدف از ایجاد یک نام تجاری یا برکار برده می نامه تجاری یا برند نام یا نمادی است که با هدف فروش محصوالت یا خدمات به

را برای رشد کسب هایی ینههدف، گز های تجاری عالوه بر تسلط به سهم بازارهایتری را در یک کسب و کار ایفا کند. نامنام تجاری یا برند قدرتمند قادر است نقش راهبردی گسترده است. یک

 بخشند.و کار ایجاد می کند و ضمن جذب، حفظ کارکنان ماهر و مستعد ارزش خود را در نزد ذی نفعان بهبود می

ای ظرفیت ها راسان رضوی دارختان ه اسکو از آن جا با عنایت به اینکه اداره ثبت عالیم و مالکیت معنوی فقط در تهران مستقر است و  متعاقب آن دشورای هایی برای ثبت برند ایجاد می گردد 

 .ایجاد گرددنمایندگی ثبت عالیم و مالکیت معنوی شرق کشور در مشهد  پیشنهاد شد و پتانسیل های زیادی در حوزه برند و مالکیت معنوی می باشد، لذا 

 

 سه طرح شد:راهکارهای فعال سازی واحدهای تولیدی تحت تملک سیستم بانکی استان مطالب زیر در جلد( در خصوص 

  شوند. ی و احیااندازراه یبه کمک بخش خصوص دیهستند که با میعظ یهاهیسرماواحدهای تولیدی تحت تملک بانک ها، 

 جهت بروز مجدد یرانه ایپیشگشناسی دالیل ایجاد شرایط موجود است. با این نوع نگاه رویکرد ها، آسیبها در مسیر راه گشایی مشکالت واحدهای تولیدی تحت تملک بانکیکی از تالش

 بحران در واحدهای تولیدی حاصل می آید.
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ن راستا های بانکی است. در ایهیه و دیگر بددر روند سپردن مدیریت بنگاه به مالک پشیین چند مانع وجود دارد؛ اول آنکه قطعا رویکرد مدیریتی مالک به بروز مشکالت اقتصادی منجر شد

 اشد.  ساله ب10تواند پلکانی و برای یک دوره ه اجاره به شرط تملیک برای تحقق این موضوع بهره گرفته شود، روند تعیین اجاره میگردد که از شیوپیشنهاد می

ایه در ن ممکن، به سرمرین زمامتهای متعددی را صرف کنند، در نتیجه تعیین تکلیف این واحدها در کتملک یک واحد تولیدی به نفع بانک ها نیست و باید در مراحل مختلف بابت آن هزینه

 گردش برای بانک ها تبدیل می شود .

 بررسی دالیل بروز این شرایط و به تبع آن باال رفتن آمار واحدهای تملک شده، یک ضرورت می باشد. 

 

 مصوبات:جمع بندی و

مهلت  مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 پیگیری

ها و اد واحدگذاری و ارائه راهکارهای پیشنهادی اصالحی و آزادسازی وثایق ماز مسائل و مشکالت حوزه صندوق ضمانت سرمایه 1

  پذیر  ضمانت نامه این صندوق به عنوان ضمانت نامه بانکی

ذاری، رمایه گپس از بحث و بررسی و اظهار نظر اعضا پیرامون مسایل و مشکالت پیش روی صدور ضمانتنامه توسط صندوق ضمانت س

طرح  ی استاندات زیر به عنوان پیشنهادات قابل ارائه در جلسه پیش روی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصمقرر گردید پیشنها

 گردد:

 در کوتاهترین زمان ممکن صورت پدیرد پروسه صدور و رسیدگی به پرونده متقاضیان دریافت ضمانتنامه

  مرحله( 16)صدور ضمانتنامه بررسی دقیق نواقص سایت و کاهش مراحل

 

سازمان صنعت، معدن 

 و تجارت

صندوق ضمانت 

سرمایه گذاری صنایع 

 کوچک، 

دبیرخانه شورای 

 

 

 مستمر



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 
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 و .....  ، تجهیزاتهمچون ماشین آالتواحدها پذیرش مازاد وثایق 

  الزم و کافی عدم دریافت چک و سفته در صورت وجود وثایق

 میلیارد تومان  5تومان به میلیارد  3ضمانتنامه از صدور افزایش سقف 

 شتی، شرایط سخت و دشوار صدور ضمانت همچون نداشتن بدهی معوق بانکی و چک برگبرطرف نمودن 

  درصد اصل و سود تسهیالت 120افزایش سقف رقم ضمانت نامه به میزان 

  درصد 0.5کاهش کارمزد دریافتی به حداکثر 

 

 گفتگو

  ایجاد نمایندگی ثبت عالیم و مالکیت معنوی شرق کشور 2

ن مستقر قط در تهرافمعنوی  نظر به موارد طرح شده پیرامون مباحث برند و مالکیت معنوی و با عنایت به اینکه اداره ثبت عالیم و مالکیت

 تانسیل هایپت ها و است و  متعاقب آن دشورای هایی برای ثبت برند ایجاد می گردد و از آن جا که استان خراسان رضوی دارای ظرفی

تان، صوصی اسه برند و مالکیت معنوی می باشد، لذا مقرر گردید در جلسه پیش روی شورای گفتگوی دولت و بخش خزیادی در حوز

 ایجاد نمایندگی ثبت عالیم و مالکیت معنوی شرق کشور در مشهد پیگیری گردد.

 

دبیرخانه شورای 

 گفتگو

اداره کل ثبت شرکتها 

 و عالیم تجاری

 

 

 مستمر



 استان خراسان رضوی
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 سازی واحدهای تولیدی تحت تملک سیستم بانکی استان بررسی راهکارهای فعال 3

 ر به اینکهستان، نظالیدی تحت تملک سیستم بانکی راهکارهای فعال سازی واحدهای توپس از بحث و بررسی و اظهار نظر اعضا پیرامون 

د به مورد تاکی کرار ویر مجدداً تحسب اظهار نظر اعضا، مصوبات قبلی دبیرخانه در اینخصوص بعضاً اجرایی نگردیده است، لذا موارد ز

 لحاظ اجرا از سوی دستگاههای ذیربط قرار گرفت.

احدهای ال نمودن ویی و فعنظر به اینکه استفاده از ظرفیت های موجود برای ایجاد و راه اندازی بنگاههای اقتصادی به منظور صرفه جو-1

ضعیت شی از وگزار سازمان محترم صنعت، معدن و تجارتدارد،  تعطیل شده و یا نیمه تعطیل در تملک بانکها برای استان ضرورت

حاظ فعال جی به لل تملک و نیار سنیموجود کارخانجات و کارگاههای در تملک بانکها حاوی مشخصات واحد، هیات مدیره سابق و دال

 ل نماید.گو ارساانه شورای گفتسازی مجدد و اظهار نظر کارشناسی پیرامون چگونگی فعال شدن هر یک از واحدها تهیه و به دبیرخ

ام احبان سهبا مدیران و ص سازمان محترم صنعت، معدن و تجارتمقرر گردید در خصوص واحدهای تولیدی تحت تملک بانک ها، -2

 بلی و فعالالکین قمکارخانجات در تملک بانکها طی یک برنامه زمانبندی مناسب مذاکره نموده و راهکارهای بازگشت این واحدها به 

 ئه شود.سازی آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و نظرات کارشناسی برای ادامه فعالیت و راه اندازی واحدها ارا

فعال و  عال، نیمه، آمار و اطالعات شرکت های تملک شده توسط بانک ها به تفکیک فشورای هماهنگی بانکهای استان مقرر گردید -3

ذاری، به رای واگهای پایه کارشناسی برصد پیشرفت کار به لحاظ ساختمانی، تاسیساتی و قیمتتعطیل را با ذکر ظرفیت و همچنین د

  دبیرخانه شورا ارائه نمایند.

 

 

سازمان صنعت، معدن 

 و تجارت

 

 

 

 

 

شورای هماهنگی 

 بانکها

 

 

 

 مستمر

 

 

 

 

 

 

 مستمر

 



 استان خراسان رضوی
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تملک شده،  ها واگذاری واحدهایهای استان، دستورالعملبا نظرخواهی از تمامی بانک  های استانشورای هماهنگی بانکمقرر گردید -4

نیاز  ین در صورتد. همچنموانع موجود در مسیر واگذاری و راهکارهای پیشنهادی برای واگذاری را به دبیرخانه شورای گفتگو ارائه نمای

 دهند. ص انجامو استانداری محترم مکاتبات الزم را در این خصو های استانبه استعالم  از بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک

ملک شده، ها واگذاری واحدهای تهای استان، دستورالعملبا نظرخواهی از تمامی بانکهای استان  شورای هماهنگی بانکمقرر گردید -5

یاز نن در صورت د. همچنیشورای گفتگو ارائه نمایموانع موجود در مسیر واگذاری و راهکارهای پیشنهادی برای واگذاری را به دبیرخانه 

  دهند. ص انجامهای استان و استانداری محترم مکاتبات الزم را در این خصوبه استعالم  از بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک

 ع، معادن وی، صنایرگاندر سایت اتاق باز دبیرخانه شورای گفتگومقرر گردید بانک اطالعاتی از واحدهای تحت تملک بانکها توسط -6

 وده واگذای های آماکشاورزی استان بر اساس آمار و اطالعات بانکها و سازمان صنعت، معدن و تجارت تهیه و اطالعات و شرایط واحد

 واحدهای دارای شرایط مشارکت و .... درج گردد.

ل از روهی متشکت تملک بانکها در استان کارگپس از دریافت آمار و اطالعات واحدهای تحدبیرخانه شورای گفتگو مقرر گردید -7

یران نجمن مدنمایندگان محترم دادگستری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، شورای هماهنگی بانکها، بانک تخصصی موضوع جلسه، ا

 نماید. ئها اراصنایع، استانداری و .... تشکیل گردد و راهکارهای الزم برای واگذاری و فعال سازی واحدهای تحت تملک بانکه

 

 

 

 

 

 

دبیرخانه شورای 

 گفتگو

 

 

 

 

 

 مستمر



 استان خراسان رضوی
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 اجرای آئین نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی 4

ه بای اجرایی دستگاهه پیرامون عدم اجرای آیین نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگانبا عنایت به توضیحات اعضای حاضر در جلسه 

، آیین نامه رای اینواحدهای تولیدی پس از گذشت بیش از یکسال از تاریخ ابالغ آیین نامه و مسائل و مشکالت طرح شده در مسیر اج

ضای رکیب اعخش خصوصی استان، کمیته متناظر ملی با همان تمقرر گردید ضمن طرح موضوع در جلسه شورای گفت و گوی دولت و ب

 پیگیری نماید.آیین نامه مذکور را  اجرای متناظر در استان تشکیل و

 

 

 

سازمان مدیریت 

 برنامه ریزی استان

 

 

 مستمر

 
 


