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دستور جلسه

: از دستور جلسهخارج

---------------------

:دستور جلسه

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي-
برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهـوري  قانون 117چگونگی اجراي بند پ ماده -

االجـراء صـرفاً از محـل امـوال     هزینه اجراي مفاد اسـناد الزم "مبنی بر اینکه ) 1396ـ 1400(اسالمی ایران 
"دگردتوقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدله سند، به وسیله اجراي ثبت وصول می

بررسی چگونگی کاهش هزینه هاي دادرسی با توجه به وضعیت بنگاههاي اقتصادي-



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك
دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

وضعیت حضور و غیاب جلسه

دولت-الف

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)رئیس شوراي استانی(استاندار علیرضا رشیدیان1
حاضراستانمدیریت و برنامه ریزيسازمانرئیسرضا جمشیدي2
حاضرامور اقتصادي و دارایی استانمدیر کلسید مهدي رمضانی3
حاضررئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استانراضیه علیرضایی4
حاضرمدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانمحمد سنجري5
حاضراستانرئیس سازمان جهاد کشاورزي مجتبی مزروعی6
حاضراستانيهابانکهماهنگیشورايدبیرمونسانحسن 7

مجلس شوراي اسالمی-ب

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)رئیس مجمع نمایندگان استان( نماینده مجلسحمید بنائی1

غایبنماینده مجلسحسین مقصودي2

غایبنماینده مجلسمحمود نگهبان سالمی3

غایبنماینده مجلسحمید گرمابی4

قوه قضائیه-ج

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حسین شفیعینماینده)یا معاون(استاندادگستريکلرئیس)امیر مرتضوي(علی مظفري1

غایباستانمرکزدادستانغالمعلی صادقی2
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)رؤساي اتاق ها(تعاونی و خصوصی-د

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضراستانمرکزکشاورزيومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقرئیسشافعیغالمحسین 1

حاضراستانتعاوناتاقرئیسسید حسین مجتبوي2

غایباستانمرکزاصنافاتاقرئیسمحمود بنانژاد3

)خصوصیوتعاونیهايتشکلرؤسايیاتعاونیوخصوصیبرترهايشرکتعاملمدیران(

وضعیت حضورسمتخانوادگینام و نام ردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی 
نماینده

غایبرئیس خانه صنعت،معدن و تجارت استان حسینیحسن1

غایبعضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضويیزدانبخش...عبدا2

حاضرعضو هیات مدیره کانون انجمنهاي کارفرمایی صنایع واهريجمحمدرضا3

حاضرمدیرعامل شرکت الکترواستیلمجید محمدزاده4

غایبعضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي محمدرضا توکلی زاده5

غایبعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزياحمد زمانیان6

حاضرعضو هیئت مدیره اتاق تعاون هادي ابوي طرقبه7

غایبعضو هیئت مدیره اتاق تعاون مرتضی خوشخو8
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شهرداري و شوراها-هـ

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

امیررضا دانشنمایندهاستانمرکزشهر شهردارتقی زاده خامسیقاسم1

غایباستاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري2

هامراجع و دستگاهمدعوین و سایراسامی -و

سمتنام و نام خانوادگیردیف

معاون هماهنگی اموراقتصادي و توسعه منابع استانداري خراسان رضويمیرزاییقربان 1
دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري خراسان رضويمدیر کلمیرشاهیشکوه2
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضويروشنکمحمد حسین3
مدیرکل ثبت اسناد و امالك خراسان رضويمحمد حسن بهادر4
جانشین معاون اقتصادي اداره کل اطالعات استان خراسان رضوي رضا رضایی5
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي استان خراسان رضويعضومریم سراج احمدي6
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي استان خراسان رضويمحمود سیادت7
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی قالب سازي، تراشکاري و ریخته گري خراسان رضويعباس سادات8
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مشروح  مذاکرات

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

استان و بویژه دست اندرکارانهاي اوست وترین ویژگیاخالق، سالمت، عشق و مسئولیت اجتماعی آقاي رشیدیان از برجسته-
.در جلسه از ایشان تقدیر نمودندحاضر بخش خصوصی 

استان خراسان رضوي بخش خصوصی نجیبی دارد که مشکالت است؛در تعامل مسئوالن با مردم » سیاست«بهترین » صداقت«-
. داند که هم جامعه و هم دولت باید تالش و کار بیشتري انجام دهندکند و میرا تحمل می

تر تر و مطلوبکم هزینه،هاي موجودمایهگذاري و جذب سرمایه، رویکردي بسیار عالی است اما نگاهداشت و حفظ سرسرمایه-
. است؛ این امر نیازمند مراقبت و دقت می باشد

بوجود در گشایش اعتبارات و ثبت سفارشات و خالء تامین مواد اولیه واحدهاي صنعتی نگرانی در خصوص در چند ماه اخیر -
ظر کسب مجوز نهایی بود، بدون اطالع قبلی تماما به ماه پیگیري، منت4تا 2تمام گشایش اعتباراتی که بعد از آمده است؛

تایید شد و سازمان صمتسه هفته برخی از این پرونده ها از سوي و یاعودت داده شد و هفته پیش بعد از دمتوزارت ص
است را باید به که با ارز دالر ) پروفورما(اما سه روز قبل بار دیگر بانک مرکزي اعالم کرده که تمام پیش فاکتورهایی . برگشت

که این نیازمند زمانی دو تا سه ماهه است و این چند ماه عدم تامین مواد اولیه یقینا در بازار شودسایر ارزها برگردانده و تبدیل 
این تصمیمات خلق الساعه آثار مخربی بر این موضوع و.تقاضاي کاذب و اختالل ایجاد می کند و نظم بازار را برهم می زند

.ذاري هاي انجام شده و اقتصاد کشور دارد سرمایه گ
که گشایش اعتبار از سوي بانک هاي خارجی مورد قبول واقع نمی شود و فعاالن ستایندر تامین مواد اولیه ، موضوع دیگر یک-

براي ارسال یا عدم دست فروشنده خارجیوضعیتیاقتصادي مجبورند به صورت حواله وجه خود را خارج کنند و در چنین 
و در صورت عدم ارسال کاال تولید کننده ضمن متضرر شدن باید پاسخگوي خروج ارز و عدم ورود کاال نیز باز است ارسال کاال

.استفاده نموداز همکاري شرکت هاي بیمه و یا کنسولگري کشورها که ار مناسب در این زمینه اینستکراه.باشد
زیراکه ممکن است در آینده اي نزدیک مشکالتی به دنبال داشته باشد، استها یکی دیگر از موضوعاتی خرید ارز از صرافی-

در قرض الحسنه به وجود آمده، بار دیگر تکرار شود، موسساتممکن است با تداوم این رویه به زودي مشکلی که در برخی از 
بانک مرکزي هم . نه نیما ارز بخرند و از طرفی، صرافی ها هم براي فروش ارز فعالندمتقاضیان می توانند در ساماحال حاضر

و با چند گشایش اعتبار، آن هم با رقم هاي سنگین بار دیگر اقتصاد دچار د هیچ تضمینی براي پاسخگویی به این موضوع ندار
جاد یک حساب واسطه اي است تا متقاضی، پول بانک مرکزي در این زمینه کاري که می تواند انجام دهد، ای،خواهد شدمشکل 

را در حساب واسطه واریز کند و صراف هم ارز را به همان حساب منتقل نماید تا نظارت الزم از سوي بانک مرکزي صورت 
.بگیرد

ز، ؛ نخست ریسک پذیري ارشددر قالب چند محور بیان مسائل استان : جلسه استانداران با تیم جدید اقتصادي دولت،در-
در . نمایدبخش خصوصی بتواند با پول ملی معامله شددر خواست وگشایش اعتبار و بحث بیمه و دیگر موضوع تبادالت ارزي 

؛ بانک دخود معامله انجام دهملی پولبا شورو هر کشودبا برخی از کشورها بانک هاي مشترکی ایجاد پیشنهاد شداین رابطه 
به ویژه ،درباره حمایت هاي کنسولی از سرمایه گذاران ایرانیهمچنین.اقدام الزم را صورت دهدمرکزي نیز باید در این زمینه 

.و مطالبه بخش خصوصی منعکس شداتموضوعمشکل ایجاد شده است،در کشورهایی که 
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:گزیده اي از عملکرد شورا در سنوات اخیر با عناوین  زیر در جلسه ارائه شد-
 مدت تصدي جناب آقاي رشیدیان در سمت ( ماه گذشته 8سال و 4در ده این شوراجلسه تشکیل ش47از مجموع

.جلسه به ریاست استاندار بوده است44، ) استاندار خراسان رضوي
 درصد تصمیمات و پیشنهادات دبیرخانه بین بخش خصوصی و دولتی در قالب توافق حل و فصل شده و حدود 90حدود

از ظرفیت دستگاه هاي اجرایی، بخش خصوصی و (. نیز در شورا به تصویب رسیده استدرصد پیشنهادات دبیرخانه 95
و مجلس شوراي اسالمیو همراهی خوبی نیز از سوي نمایندگانهسایر قوا در این چهار سال به خوبی استفاده شد

.)انجام شده استدستگاه قضایی 
 عمده مسائلی که در جلسات (درصد مصوباتی که استانی و ملی بود، اجرایی شده یا در حال اجراست 70در مجموع حدود

:عبارتند از مطرح شده
o و به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال گردیدهمه موارد استخراج و در کتابچه اي جمع بندي -مسائل مالیاتی
o گردیدبندي به وزیر کار ارائه 36مجموعه اي -مسائل بیمه اي
o شده صفحه تدوین و به استناد آن با قائم مقام بانک مرکزي مذاکره 46اي مشتمل بر بسته-مباحث بانکی

.است
هاي دولتی که به صرف هزینه و وقت مضاعف براي فعاالن اقتصادي منجر می در بحث فعالیت هاي موازي میان دستگاه

تفاهماتی در استان انجام ... دارد، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل دامپزشکی وشد نیز با اداره کل استان
.گرفت

برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري    قانون 117چگونگی اجراي بند پ ماده ) ب
االجراء صرفاً از محل اموال توقیـف شـده   الزمهزینه اجراي مفاد اسناد"مبنی بر اینکه ) 1396ـ 1400(اسالمی ایران 

"دگردمتعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدله سند، به وسیله اجراي ثبت وصول می

بوده و بایستی 26/10/1310قانون ثبت اسناد و امالك مصوب 131، این ماده حاکم بر ماده 117با توجه به مفاد بند پ ماده -
تراشکاري خراسان رضوي -ریخته گري-ق آن عمل می شد که انجمن صنفی کارفرمایی قالبسازيمطاب1396از ابتداي سال 

معتفد است در استان اینگونه عمل نشده و مستندات آن را از طریق دبیرخانه شوراي گفت و گو به اداره کل ثبت منعکس 
.نموده است

رایی شود چرا که نص قانون خود تکلیف موضوع را به صورت کامل اج117ماده » پ«پیشنهاد دبیرخانه این است که بند -
باید از طریق استانداري، دستگاه قضایی، ثبت اسناد کشور و شوراي گفتگوي مرکز پیگیري موضوعاین . مشخص کرده است

دستگاه مجري جلوگیري توسطشود چرا که اجراي کامل ماده قانونی مذکور، از تحمیل هزینه هاي اضافی ناشی از عدم اجر
.مبالغ دریافتی از تاریخ الزم االجرا شدن قانون برنامه ششم به ذینفعان عودت داده شودباید همچنینمی کند 

باید موضوع در اینستکهاداره کل ثبت اسناد نظر اجراي قانون،درخواست مطرح شده در رابطه باعلی رغم شفافیت موضوع و-
5/6/97این رابطه مکاتباتی هم صورت گرفته است که آخرین مکاتبه مربوط به در . قالب آیین نامه اجرایی از تهران ابالغ شود

.است که تا کنون پاسخی دریافت نشده است
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بررسی چگونگی کاهش هزینه هاي دادرسی با توجه به وضعیت بنگاههاي اقتصادي) ج

حقوق کارگران و انجام تعهدات در شرایط اقتصادي فعلی کشور واحدهاي تولیدي و خصوصاً کارگاه هاي کوچک در پرداخت-
قراردادي خود دچار مشکل شده و در نتیجه مواجه با آراء محکومیت هاي حقوقی محاکم، هیات هاي حل اختالف کار و 

درآمدهوجودبهمشکالتومسائلازکارگري و یا در معرض اقدامات اجرائی دایره اجرائیات ثبت اسناد قرار گیرند، بسیاري
وفرایند اعتراض به قراردادها ، بویژه قراردادهاي  بنگاه هاي اقتصادي با سیستم نیست،اقتصاديبنگاهمدیروهابنگاهاختیار

بانکی و هزینه هاي دادرسی بسیار زیاد بوده به نحوي که بسیاري از مدیران بنگاه هاي اقتصادي قادر به تامین هزینه هاي 
چرا که هزینه هاي ی باشند و بعضا از پیگیري این فرایند صرف نظر می کنند مربوطه براي اجراي مراحل مختلف دادرسی نم

.درصد است30واخواهی بیش از 
قانون مدنی تصریح به اعطاء مهلت به بدهکار دارد و لیکن اجراي احکام مدنی و قانون نحوه اجراي 277علی رغم آن که  ماده  -

و در نتیجه سبب شده است که واحدهاي اجراي احکام مدنی از اعطاء محکومیت هاي مالی در این خصوص مقرره اي نداشته 
این در حالی است که برخی مواقع اعطاء مهلت چند روزه اي می تواند . هرگونه مهلت در پرونده هاي اجرائی اجتناب نمایند

ز به تبع تاجر بودن، قابل بدیهی است چون دعوي اعسار نی. واحد تولیدي یا مدیر آن را در روند تولید، کمک شایانی نماید
پذیرش نیست، این واحدها و مدیران آن نیز یا خود را ورشکسته نمی دانند یا در جهت فرار از اتهام ورشکستگی حاضر به طرح 

.دعوي ورشکستگی و استفاده از مزایاي قانونی آن نیستند
مورد شورادبیرخانهدر با هدف بهبود محیط کسب و کار که و حقوقی ن و مشاورین حوزه هاي مختلف بانکینظرات کارشناسا-

:به شرح زیر جهت تصمیم شورا در جلسه مطرح شدنظر دستگاه محترم قضایی نیزوقرار گرفتهتوافق 

نیت بنگاههاي در مواردي که به تشخیص قاضی محترم اجراي احکام مدنی شرایط و اوضاع و احوال موید حسن -1
موضوع اعطاء مهلت در قالب بخشنامه یا . در جهت پرداخت محکوم به یا توافق با محکوم له باشداقتصادي و مدیران 

.دستورالعمل از سوي ریاست محترم قوه قضائیه به قضات محترم اجراي احکام مدنی تجویز شود

مورد بنگاههاي موضوع پیشنهاد کاهش هزینه هاي دادرسی و هزینه هاي نیم عشر عملیات اجرائی به شرح زیر در-2
اقتصادي که به لحاظ شرایط اقتصادي دچار مشکل نقدینگی شده اند و به تایید معاون محترم امور اجتماعی و پیشگیري 
از وقوع جرم دادگستري استان رسیده است؛ به قوه قضائیه و شوراي گفت و گوي مرکز جهت بررسی و عندالزوم ارجاع 

.جه منعکس گرددآن به مجلس جهت اصالح در قوانین بود

براي بنگاهها ي ... کلیه درصدهاي هزینه هاي فعلی از جمله هزینه هاي دادخواست ، واخواهی ، تجدید نظر، وکیل و ) الف
:اقتصادي به شرح زیرتغییر یابد

درصد2هزینه دادخوست حدود 
درصد2هزینه واخواهی حدود 

درصد2هزینه تجدیدنظر حدود 
درصد2هزینه وکیل حدود 
درصد2وکیل و بانک حدود 
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی 117عالوه بر اجراي بند پ ماده ( درصد 2,5اجراي ثبت حدود 

)و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران
حداکثر ( اسی ارزش امالك و اموال کاهش هزینه هاي حراج و مزایده براي صنایع برمبناي بدهی مشتري و گزارش کارشن

:به نحوي که ) تا سقف بدهی



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك
دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

درصد  3تا یک میلیارد ریال 
درصد 2از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال 

درصد 1میلیارد ریال به باال 10از 
ارائه مجوزات قانونی همانند انعطاف بیشتر در قبول درخواست اعسار ازهزینه ها دادرسی از مدیران و سهامداران شرکتها با ) ب

...پروانه بهره برداري ، مجوز جهاد کشاورزي و

. حذف هزینه هاي ربع عشر زمانی که بنگاه اقتصادي و بانکها توافق می کنند و پرونده ها از اجراي ثبت خارج می گردد) ج
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مصوبات
---------------------استانی

ملی و 
فراگیر

در دستورالعمل اعمالبا توجه به مطالب مطرح شده در جلسه مقرر گردید پیشنهادات زیر جهت بررسی و -1
از طریق استاندار محترم، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران و هاي ارزي صادره توسط بانک مرکزي،

:نتیجه پیگیري گرددبه مبادي ذیربط منعکس و تا حصول مجمع نمایندگان استان 

از سوي صرافی هاي مجاز ثبت شده در سامانه داتهبه منظور کاهش ریسک ناشی از عدم ایفاي تع) الف
بانک مرکزي  نسبت به گشایش حساب واسطی در این رابطه اقدام و خریدار بهاي ریالی، ارز نیما، 

.به حساب صراف منتقل گرددواریز تا پس از تایید حواله انتقالخریداري شده را به این حساب 
توسط فروشنده خارجی ) مواد اولیه واحد تولیدي( کاهش ریسک ناشی از عدم ارسال کاال با هدف) ب

شرایط الزم صدور بیمه شی از بهاي کاال به صورت پیش پرداخت حواله می گردد، در مواردیکه تمام یا بخ
توسط دولت محقق شود همچنین با تایید اسناد تجاري ) واحد تولیدي( نامه جبران خسارت خریدار 

از اتهام خروج غیر قانونی ارز ) واحد تولیدي( انتقال وجه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، خریدار 
طریق کنسولگري با رایزن اقتصادي به اقدامات الزم توسط وزارت امور خارجه از مصونیت یابد و نیز 

.در صورت عدم ارسال کاال انجام پذیرد) واحد تولیدي( ور استیفاي حقوق خریدار ظمن
بانک مرکزي نسبت به تامین ارز کلیه پرونده هاي سفارشات ثبت و تایید شده توسط وزارت صنعت، )ج

بواسطه به وزارت صنعت، معدن و تجارتمعدن و تجارت، اقدام نموده و از استرداد و ارجاع مجدد آنها
خودداري ) عطف به ماسبق نشدن قوانین صادره جدید به موارد تایید شده قبلی( قوانین صادره جدید

.نماید 

کاهش هزینه هاي در رابطه با با توجه به  نظرات کارشناسان و مشاورین حوزه هاي مختلف بانکی  و حقوقی-2
:شورا مقرر می داردبا هدف بهبود محیط کسب و کار و دادرسی با توجه به وضعیت بنگاههاي اقتصادي 

در مواردي که به تشخیص قاضی محترم اجراي احکام مدنی شرایط و اوضاع و احوال موید حسن -2,1
موضوع اعطاء . ا محکوم له باشدنیت بنگاههاي اقتصادي و مدیران در جهت پرداخت محکوم به یا توافق ب

مهلت در قالب بخشنامه یا دستورالعمل از سوي ریاست محترم قوه قضائیه به قضات محترم اجراي احکام 
.مدنی تجویز شود

موضوع پیشنهاد کاهش هزینه هاي دادرسی و هزینه هاي نیم عشر عملیات اجرائی به شرح زیر در -2,2
اظ شرایط اقتصادي دچار مشکل نقدینگی شده اند و به تایید معاون مورد بنگاههاي اقتصادي که به لح

محترم امور اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم دادگستري استان رسیده است؛ به قوه قضائیه و شوراي 
گفت و گوي مرکز جهت بررسی و عندالزوم ارجاع آن به مجلس جهت اصالح در قوانین بودجه منعکس 

.گردد

... هاي هزینه هاي فعلی از جمله هزینه هاي دادخواست ، واخواهی ، تجدید نظر، وکیل و کلیه درصد) الف
:براي بنگاهها ي اقتصادي به شرح زیرتغییر یابد

درصد2هزینه دادخوست حدود 
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مصوبات
---------------------استانی

ملی و 
فراگیر

در دستورالعمل اعمالبا توجه به مطالب مطرح شده در جلسه مقرر گردید پیشنهادات زیر جهت بررسی و -1
از طریق استاندار محترم، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران و هاي ارزي صادره توسط بانک مرکزي،

:نتیجه پیگیري گرددبه مبادي ذیربط منعکس و تا حصول مجمع نمایندگان استان 

از سوي صرافی هاي مجاز ثبت شده در سامانه داتهبه منظور کاهش ریسک ناشی از عدم ایفاي تع) الف
بانک مرکزي  نسبت به گشایش حساب واسطی در این رابطه اقدام و خریدار بهاي ریالی، ارز نیما، 

.به حساب صراف منتقل گرددواریز تا پس از تایید حواله انتقالخریداري شده را به این حساب 
توسط فروشنده خارجی ) مواد اولیه واحد تولیدي( کاهش ریسک ناشی از عدم ارسال کاال با هدف) ب

شرایط الزم صدور بیمه شی از بهاي کاال به صورت پیش پرداخت حواله می گردد، در مواردیکه تمام یا بخ
توسط دولت محقق شود همچنین با تایید اسناد تجاري ) واحد تولیدي( نامه جبران خسارت خریدار 

از اتهام خروج غیر قانونی ارز ) واحد تولیدي( انتقال وجه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، خریدار 
طریق کنسولگري با رایزن اقتصادي به اقدامات الزم توسط وزارت امور خارجه از مصونیت یابد و نیز 

.در صورت عدم ارسال کاال انجام پذیرد) واحد تولیدي( ور استیفاي حقوق خریدار ظمن
بانک مرکزي نسبت به تامین ارز کلیه پرونده هاي سفارشات ثبت و تایید شده توسط وزارت صنعت، )ج

بواسطه به وزارت صنعت، معدن و تجارتمعدن و تجارت، اقدام نموده و از استرداد و ارجاع مجدد آنها
خودداري ) عطف به ماسبق نشدن قوانین صادره جدید به موارد تایید شده قبلی( قوانین صادره جدید

.نماید 

کاهش هزینه هاي در رابطه با با توجه به  نظرات کارشناسان و مشاورین حوزه هاي مختلف بانکی  و حقوقی-2
:شورا مقرر می داردبا هدف بهبود محیط کسب و کار و دادرسی با توجه به وضعیت بنگاههاي اقتصادي 

در مواردي که به تشخیص قاضی محترم اجراي احکام مدنی شرایط و اوضاع و احوال موید حسن -2,1
موضوع اعطاء . ا محکوم له باشدنیت بنگاههاي اقتصادي و مدیران در جهت پرداخت محکوم به یا توافق ب

مهلت در قالب بخشنامه یا دستورالعمل از سوي ریاست محترم قوه قضائیه به قضات محترم اجراي احکام 
.مدنی تجویز شود

موضوع پیشنهاد کاهش هزینه هاي دادرسی و هزینه هاي نیم عشر عملیات اجرائی به شرح زیر در -2,2
اظ شرایط اقتصادي دچار مشکل نقدینگی شده اند و به تایید معاون مورد بنگاههاي اقتصادي که به لح

محترم امور اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم دادگستري استان رسیده است؛ به قوه قضائیه و شوراي 
گفت و گوي مرکز جهت بررسی و عندالزوم ارجاع آن به مجلس جهت اصالح در قوانین بودجه منعکس 

.گردد

... هاي هزینه هاي فعلی از جمله هزینه هاي دادخواست ، واخواهی ، تجدید نظر، وکیل و کلیه درصد) الف
:براي بنگاهها ي اقتصادي به شرح زیرتغییر یابد

درصد2هزینه دادخوست حدود 
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مصوبات
---------------------استانی

ملی و 
فراگیر

در دستورالعمل اعمالبا توجه به مطالب مطرح شده در جلسه مقرر گردید پیشنهادات زیر جهت بررسی و -1
از طریق استاندار محترم، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران و هاي ارزي صادره توسط بانک مرکزي،

:نتیجه پیگیري گرددبه مبادي ذیربط منعکس و تا حصول مجمع نمایندگان استان 

از سوي صرافی هاي مجاز ثبت شده در سامانه داتهبه منظور کاهش ریسک ناشی از عدم ایفاي تع) الف
بانک مرکزي  نسبت به گشایش حساب واسطی در این رابطه اقدام و خریدار بهاي ریالی، ارز نیما، 

.به حساب صراف منتقل گرددواریز تا پس از تایید حواله انتقالخریداري شده را به این حساب 
توسط فروشنده خارجی ) مواد اولیه واحد تولیدي( کاهش ریسک ناشی از عدم ارسال کاال با هدف) ب

شرایط الزم صدور بیمه شی از بهاي کاال به صورت پیش پرداخت حواله می گردد، در مواردیکه تمام یا بخ
توسط دولت محقق شود همچنین با تایید اسناد تجاري ) واحد تولیدي( نامه جبران خسارت خریدار 

از اتهام خروج غیر قانونی ارز ) واحد تولیدي( انتقال وجه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، خریدار 
طریق کنسولگري با رایزن اقتصادي به اقدامات الزم توسط وزارت امور خارجه از مصونیت یابد و نیز 

.در صورت عدم ارسال کاال انجام پذیرد) واحد تولیدي( ور استیفاي حقوق خریدار ظمن
بانک مرکزي نسبت به تامین ارز کلیه پرونده هاي سفارشات ثبت و تایید شده توسط وزارت صنعت، )ج

بواسطه به وزارت صنعت، معدن و تجارتمعدن و تجارت، اقدام نموده و از استرداد و ارجاع مجدد آنها
خودداري ) عطف به ماسبق نشدن قوانین صادره جدید به موارد تایید شده قبلی( قوانین صادره جدید

.نماید 

کاهش هزینه هاي در رابطه با با توجه به  نظرات کارشناسان و مشاورین حوزه هاي مختلف بانکی  و حقوقی-2
:شورا مقرر می داردبا هدف بهبود محیط کسب و کار و دادرسی با توجه به وضعیت بنگاههاي اقتصادي 

در مواردي که به تشخیص قاضی محترم اجراي احکام مدنی شرایط و اوضاع و احوال موید حسن -2,1
موضوع اعطاء . ا محکوم له باشدنیت بنگاههاي اقتصادي و مدیران در جهت پرداخت محکوم به یا توافق ب

مهلت در قالب بخشنامه یا دستورالعمل از سوي ریاست محترم قوه قضائیه به قضات محترم اجراي احکام 
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درصد2هزینه واخواهی حدود 
درصد2هزینه تجدیدنظر حدود 

درصد2هزینه وکیل حدود 
درصد2وکیل و بانک حدود 
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 117عالوه بر اجراي بند پ ماده ( درصد 2,5اجراي ثبت حدود 

)اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران
کاهش هزینه هاي حراج و مزایده براي صنایع برمبناي بدهی مشتري و گزارش کارشناسی ارزش 

:نحوي که به ) حداکثر تا سقف بدهی( امالك و اموال 
درصد  3تا یک میلیارد ریال 

درصد 2از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال 
درصد 1میلیارد ریال به باال 10از 

انعطاف بیشتر در قبول درخواست اعسار ازهزینه ها دادرسی از مدیران و سهامداران شرکتها با ارائه ) ب
...مجوز جهاد کشاورزي ومجوزات قانونی همانند پروانه بهره برداري ، 

حذف هزینه هاي ربع عشر زمانی که بنگاه اقتصادي و بانکها توافق می کنند و پرونده ها از اجراي ثبت ) ج
. خارج می گردد

شورا قانون برنامه ششم 117اجراي کامل بند پ ماده در خصوصاعضاي حاضر در جلسه با توجه به نظر-3
دستگاه محترم ، مجمع نمایندگان استان،ستور استاندار محترم از طریق استانداريتا موضوع حسب دداردمقررمی 

قضایی و ثبت اسناد کشور و شوراي گفت و گوي مرکز پیگیري گردد و تا اجراي کامل به هر نحو ممکن از تحمیل 
زم االجرا شدن هزینه هاي اضافی ناشی از عدم اجراي دستگاه مجري جلوگیري شود و مبالغ دریافتی از تاریخ ال

.قانون برنامه ششم به ذینفعان عودت داده شود
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