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 صبح       7:30     ساعت شروع:                                       9/2/1398    تاریخ جلسه:                                      4شماره جلسه:      
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 )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

 نظر معاونت محترم دادگستری کل  استان در شصت و  با عنایت بهتولید  و  نهاد شبه قضایی برای بخش صنعتراه اندازی   شکل گیری و ارائه پیشنهاد ات چگونگی          

 31/1/98چهارمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ   

 تعاونی ها و سه اتاق  بررسی و ارائه پیشنهادات سازمان صنعت،معدن و تجارت استان سازمان جهاد کشاورزی  استان و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در حوزه          

         رونق تولید  در راستای اجرای مصوبات شصتمین جلسه جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی  – 1398سال مرتبط  پیرامون چگونگی اجرای شعار   

   را برای تحقق              و بخش خصوصی استان ظرف مدت یک ماه بسته پیشنهادی خود  ی دولتگوو  شورای گفتمقرر گردید  "مبنی بر اینکه   31/1/98استان مورخ            

  

 "ارسال نماید. مراجع ذیصالحشعار سال، جهت ارائه به شورای گفتگوی مرکز و مجلس شورای اسالمی آماده کرده و به            

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 پرونده های مربوطه از بنگاه های اقتصادی خارج از دادگاههای دادگستریلزوم شکل گیری نهادهای تخصصی شبه قضایی برای حمایت از فعاالن اقتصادی و رسیدگی کننده به اختالفات و 

ت در سال اماتی که قراراسست و اقدبرنامه های دستگاه های اجرایی حوزه اقتصادی پیرامون سال رونق تولیدا شده ارائه اترئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت یکی از موضوع

دگاههای دادگستری بوطه خارج از داه های مرتگاه ها انجام دهند و نکته دوم لزوم شکل گیری نهادهای شبه قضایی برای حمایت از فعاالن اقتصادی و رسیدگی کننده به اختالفات و پروژرونق تولید این دس

 است .

آبادانی و توسعه و اشتغال  گاه اقتصادی توسعه گراست و برای: مدیربنلبافی پیرامون دستور کار دوم گفت گالیه هایی از گذشته در حوزه حضوز مدیران بنگاه های اقتصادی در دادگستری وجودداشت گفت 

پرداخت بموقع تسهیالت بانکی ناشی از فضای اقتصادی  باز بنگاهها اتفاقاتی نظیر حوادث ناشی از کار ، عدم امکان تامین صندوق های مالیاتی و بیمه ای تالش می کند و قطعا در مسیر فعالیت این ،کشور

سیدگی می شد ، هرچند طی سالهای ر یافته و به پرونده آنها رحاکم و بحرانهای پیش آمده و ... بوجود می آید لذا در فرایند رسیدگی مدیرعامل یا مدیران همانند سایر بزهکاران می بایست در داده حضو

را در این ارتباط و راه اندازی شعب تخصصی نموده است و لی همچنان بنگاه های اقتصادی اعتقاد دارند می بایست خارج  تان اقدامات شایسته و قابل قدر دانی اختیار قوه قضائیه و بویژه دادگستری کل اس
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 تخصصی مستقر در دستگاه های اجرایی به شکایات آنان رسیدگی شود .  یاتحوزه دادگاه های دادگستری و به عنوان یک ه از 

 *تالش برای ایجاد یک ساز و کار قضایی تخصصی

 نویسیکم نیاره کرد و گفت: ااش یخراسان رضو یمعاون دادگستر ،یمرتضو حاج اقای  نظر رینفره حل اختالف در استان ز 5 ونیسیکم یریاستان به شکل گ یدادگستر ندهینما ن،یسروش ام رضایعل

 و... یشهردار 100ماده  ونیسیو کم یاتیحل اختالف مال ونیسیوجود دارد مثل کم ییمحکمه شبه قضا  یدولت یدر اکثر نهادها شده جادیا عیحل مشکالت صنا یبرا

 دیو رونق تول یگذار هیچطور از سرما مینیبب دیاست و با شانیا شیاول توجه به فرما تیکرده اند، اولو یامگذارن دیده سال است که شعار سال را محور اقتصاد و تول یرهبر نکهیادامه داد: با توجه به ا یو

 تیاستان فعال یردادگست یجتماعاسال است در حوزه معاونت  نیکه چند می باشدمشروع  یگذار هیسرما با حمایت از  ییقضا تیحما ونیسیکم تیتحقق شعار سال، فعال یها از راه یکی م؛یکن تیحما

 . اجراستانت ضم یدارد و دارا یتفاهم و یجنبه توافق ونیسیکم نیا نیاشاره کرد. همچن یو بدون اطاله دادرس تیبا فور یریگمیسرسام اور و تصم یها نهیبه عدم هز توانیآن م جیدارد و از جمله نتا

 و... را هم برعهده دارد. یدچار مشکل و هماهنگ یاز واحدها دیبلکه بازد ردیگی نم ییشبه قضا میتنها تصم نیوسیکم نیشد: ا ادآوری نیام سروش

توسط دفاتر  دیبازد 1520استان،  ینعتصو  یدیتول یرتبه از واحدها یبا قضات عال دیبازد مورد  347پرونده،  1167به  یدگیو اظهار کرد: رس حیرا تشر ونیسیکم نیا تیسال فعال 4 یو خروج جهینت یو

 اقدامات است. نیشهرستان و... از جمله ا 14در 

معاونش  ایان دادست س،ینوان رئعبه  یگسترکل داد سیاز وقوع جرم، رئ یریشگیو پ یآمده، گفت: معاونت امور اجتماع شنهادیپ نیکه در ماده واحده مربوط به ا  ییشبه قضا اتیه بیدرباره ترک زین یلباف

و محل  یدولت ایاست  یصوصاز بخش خ اتیه ریدب ستیکه البته مشخص ن دهندی م لیرا تشک اتیه نیا یااعض رینفر از حوزه صنعت و معدن و تجارت استان به عنوان دب کیو  نیبه عنوان جانش

 حضور دارند.مسئوالن  گریاستان در کنار د ندگانینفر از نما کیو  یدادگستر سیهم رئ یشهرستان یها اتیدر ه استقرار هیات کجاست ؟ 

ننده به پرونده ک یدگینگاه رس ودری حتمال ما نکهیا گریو نکته دبه سادگی امکان پذیر نیست افراد در کنار هم در شهرستانها  نیجمع شدن ا نکهیوجود دارد؛ نخست ا ینکات نهیزم نیافزود: البته در ا یو

 .تصمیمات بموقع و قاطع صادر کند  نتوانمرجع  کیبه عنوان 

در  ینعتصو  یدیتول یاحدهامشکالت و آمده که مسائل و نگونهیا اتیه یاجرا ندیفرا حیدر توض ر؟یخ ایصادر کند  یقطع یآرا تواندیحل اختالف م اتیه ایاست که آ نیخاطرنشان کرد: موضوع ا یلباف

 خود را به یشنهادینظرات پ موضوع کیو نسبت به  دهدیانجام م یشورا کارشناس ،یحضور متقاض دونب ایمشکالت در حضور و  یحل اختالف به طور مکتوب ثبت شود و پس از بررس یشورا رخانهیدب

 .کندی م میاستاندار تقد

آنها منجر به صدور  تین فعالشدند اما اکنو لیو در ابتدا با نگاه حل و فصل امور تشک کنندی کمک م ییما به دستگاه قضا یحل اختالف کنون یاستان گفت: شوراها ییدستگاه قضا ندهینما نیام سروش

که در  یماتیو تصم میدانی م ییمحکمه قضا کیحل اختالف را  اتیاست که ما ه نیدر ا دگاهیتفاوت د ان،یم نی. در اکنندی آرا را صادر م ینیتا سقف مع ،ییو جزا یحقوق یها تیشده و با صالح یرا
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 هم دارد. یمراجع کشور قیاز طر یریگیپ تینداشته باشد، قابل ییاجرا تیقابل گرید یبرخ ایاز نظر استاندار  میتصم نی. و اگر اییقضا ماتیرا تصم شودیم اتخاذ اتهایه نیا 

 یمانت اجراو ض شودیه صادر ماست ک اییآردارد و آنچه در ذهن دستگاه قضا هست،  یریگیپ تیباشد قابل یشورا مکلف کرده اما اگر نقص میتصم یها را نسبت به اجرا کرد: قانون تمام سازمان دیتاک یو

 آن خود دادستان است.

 *ضرورت ها و الزامات ساختار شبه قضایی

 دیجر نشود و بامن یدگیرس یبرا یرخه عادبه چ ییقضا یهاپرونده ریآنها مانند سا اتیاست که شکا نیما است ا دیحوزه تول ازیسازمان صمت استان گفت: آنچه مورد ن عیمعاون امور صنا ،یادامه ناصر در

 کند. عیرا تسر اتیبه شکا یدگیباشد و روند رس یقو یپشتوانه ا یکه دارا خواهدیم یحل اختالف یکارگروه و شورا ایداشته باشد و شعبه خاص و  یمتفاوت طیشرا

 ازیو هر جا ن شودیگرفته م یدیتول یواحدها حل مشکالت یبرا یخوب اریبس ماتیتصم دیو رفع موانع تول لیگرفته و در ستاد تسه یا افتهیکه شکل قوام  میرا دار دیکرد: ما قانون رفع موانع تول حیتصر یو

 .شودیمطرح م یو در ستاد مل رسدینم جهیبه نت یاستان لیم که در ستاد تسهیدار یو موارد شودیانجام م شانیبا حضور ا یریگمیاستاندار باشد تصم میبه تصم

 ییجا در دیبحث با نیا دارد و وجود لیحل اختالف با ستاد تسه تهیحل اختالف و کم یشورا نیب یکار یمواز یبه نوع میکنیو حس م میکامل دار تیرضا لیکرد: ما در بحث ستاد تسه دیتاک یناصر

 مرتفع شود.

از  یاندهینما بیرکت نی.  البته در امیموافق شتریتشکلها ب یریما با دب نیاست؛ بنابرا یها خال تشکل ی، جانهاد، کارشناس سازمان صمت باشد ریهم اگر دب یینهاد شبه قضا یاعضا بیافزود: درباره ترک یو

 است.  اشکال کی نیکه به نظر من ا نمیبینم یاستاندار

 یکار یهاد موازن نیا میمعتقد تیما در نهااشان را ارائه دهند.  یماده واحده در سازمانها مرور شود و آنها نظرات کارشناس نیاست که ا نیما ا یشد: تقاضا ادآوری گریسازمان صمت استان بار د معاون

 عمل کرده است. یدارد که تاکنون به خوب یلیبا ستاد تسه یقیعم

 یارشناسکو بحث  خواهدی م اد و مدارکو اسن دهدی به موضوع را انجام م ییکه ورود محتوا میدادگاه دار کیگفت: ما  باره نیدر ا زین یخراسان رضو یشعب بانک مل یمعاون سرپرست کو،ین ییصفا دیحم

ی م نیطرف نیتوافق ب ادجیبر ا یعسو  کنندینم افتیدر یو سند و مدرک خاص کندی ورود به محتوا نم هک میدار یحل اختالف ونیسیکم ی. از طرفکندی دارد و سپس حکم صادر م نیبر قوان یمبتن قیدق

 آن هستند.  یکه دو طرف ملزم به اجرا سندینوی م یصورت جلسه ا تیو در نها کنند

 یتا حد و دکنی تر م سبک دگاه راکار دا نیو حکم صادر شود. ا ردیشود و در همانجا قضاوت صورت گ یملغ دیاش با یبحث بعد کندیشبه دادگاه است و حکم صادر م اتیه نیاظهار کرد:حال اگر ا یو

 میرا مشخص کن اتیه گاهیجا دیتدا بااب ن،یرا. بنابمیریآن در نظر بگ یاز کار را برا یگریشکل د دیبا کند،که ورود به محتوا کرده و حکم صادر  ستین نیا اتیه فیاما اگر شرح وظا کندیعمل م یهم توافق

 به حل اختالف بپردازد .  ایورود به محتوا کند  خواهدیکه م
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 یور قاضاز حض دیبا میکنیمستفاده ا ییباشد و چون از نهاد قضا شتریب لیاز ستاد تسه دیبا یاتیه نیاذعان کرد: سرعت عمل چن زیاستان ن یو جوشکار یگرختهیر ،یانجمن تراشکار سیسادات رئ عباس 

مجلس  نیقوان باشد چون اتیه نیدر ا دیمجلس هم با ندهینما نیبدهد. همچن یحکم تواندیاست که نم تیخاص یب یاتینباشد، ه یصادر کند؛ اگر قاض یو را ریتا قانون را تفس میاستفاده کن اتیه نیدر ا

 .دهدیو به کار سرعت م کندیم یریمختلف جلوگ ریاز تفاس ندهیو وجود نما کندیم ریبه نفع خودش تفس یرا هر کس

 شودی م گریکدیتعدد مراجع باعث دخالت در کار  *

 .شودیم گریکدیر کار مراجع باعث دخالت د نیهستند اما تعدد ا عیو شوراها و ستادها به دنبال کمک به صنا ها اتیه نیخراسان.: همه ا عیصنا رانیانجمن مد ریدب یمراد یرمهدیام

اجعه مه کارگروهها مرشکلش به هحل م یواحد برا کی یگاه رایپررنگ داشته باشند. ز یبشوند و حضور گرید یها وارد کارگروه دیبه دنبال کمک کردن هستند، با ییمعتقد است: اگر مراجع قضا یو

 .رودی هرز م های و انرژ شودی . فقط وقتمان تلف ممیرسی نم جهیو به نت میقانون را بشکن میتوانی است که ما نم نیامر ا نیا لیو دل ردیگینم جهیو نت کندیم

 شکل گیری نهاد تخصصی و شبه قضایی خارج از دستگاه قضایی  *ضرورت

 ریکه سا ییضاق یها ا در دادگاهر شانیه هااست که پروند نیافزود: خواست صنعتگران ا یو ، وارد عمل شده یدو سه سال به خوب نیدر ا ییدستورکار گفت: انصافا دستگاه قضا نیا یدر جمع بند زین یلباف

 خصصی اداری انجام شود .تبلکه در مراجع تخصصی خاص همانند سایر شوراها و هیات های مستقر در دستگاه های نشود  یدگیمجرمان وجود دارند رس

 ساختار و شرح وظایف بنحوی باشد که بتواند دراین نهاد به شکایات فعاالن اقتصادی رسیدگی شود .  ،پیشنهاد می شودلذا 

در  بنگاه ایستگاه و از د تیادر خصوص شک یفعاالن اقتصاد یبه پرونده ها یدگیرس یبرا یتخصص ییو شورا اتیه کیاست که وجود  نیمن ا شنهادیگفت: پ خصوص نیخود در ا شنهادیپ حیدر تشر یو

 کرده و حکم صادر و پرونده بسته شود. یدگیبه موضوع رس تاشود  جادیا ییشبه قضا تهیکم یشنهادیپ یاعضا بیمربوطه با ترکتخصصی  ییدرون دستگاه اجرا

 باشد  یاز بخش خصوص تواندیم یتخصص اتیه نیا ریمتذکر شد: دب یلباف

 *تالش برای کمک به رونق تولید در استان

 نیرائه دهند. تاما یاتیعمل یامه ار قالب برنرا د دیاقدامات منجر به رونق تول دیبا یو بخش خصوص یمتول یدستور کار دستگاهها نیاساس اراظهار کرد: ب زینشست ن نیدستورکار ا نیدوم در ارتباط با  یو 

 دیولبه رونق ت واندتیها م و رفع آن میواجه هستاست که امروز با آنها م ییها و... چالش یو بانک یاتیو مال یا مهیب ائلو مس یآموزش یها و عدم مهارتها بنگاه یخال تیتمام شده و ظرف متیق ه،یمواد اول

 کمک کند.

 ام شود.زم انجالاقدامات  یاستان و رونق اقتصاد دیتول تیبهبود وضع یتا برا میهست یاتیعمل یو به دنبال برنامه ا میموارد را احصا کرد یبرخ نهیزم نیادامه داد: در ا یو

در  اریاخت ضیدر خصوص تفو یبحث ن،یداشتند بنابرا هیآن گال یطوالن ندیاز فرا انیو متقاض شدیدر سازمان صمت انجام م هیماه پارسال ثبت سفارشات مواد اول یتا د :معاون سازمان صمت استان یناصر
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صورت  ضیماه پارسال تفو یاتفاق افتاد و در د نیا ریوز دیمعاون جد یهایریگیموضوع انجام شد و با پ نیا یدر وزارتخانه برا ییداد اما مقاومتها دستور باره نیوقت در ا ریمطرح شد و وز یاتاق بازرگان 

 گرفت..

 
شود؛ ما  دیق تولمنجر به رون واندتیروش مف شیو افزا دیتول شیو افزا یگذار هیسازمان صمت است پرداخت و گفت: بحث سرما عیمعاونت صنا یآنها در حوزه کار یاتیکه برنامه عمل یسه راهکار انیبه ب یو

 .میاتمام طرح دار یبرا یبانک ستمیبه استمداد س ازیو ن هماند نیزم یکه رو میدار یکیزیف شرفتیدرصد پ 60از  شیطرح با ب یتعداد قابل توجه

 زانیت. مداده نشده اس ریاخ یالهاسدر   یثابت چندان هیسرما التیدر گردش است و تسه هیسرما التیاست که راغب به پرداخت تسه نگونهیا یسازمان صمت استان اظهار کرد: عملکرد حوزه بانک معاون

مک آنها کبه  دیلندمدت ثابت باب التیو تسه میهست یبانک ستمیورود س ازمندین دنشیرس یبه بهره بردار یتومان است که برا اردیلیم 1300 یکیزیف شرفتیدرصد پ 60 یدارا یطرحها یگذارهیسرما

 .دیایب

 التیه پرداخت تسهب یلیتما یبانک مستیو س افتادهین یاتفاق میداشت یبانک ستمیکه با س یتوافقات رغمیدارند، عل ازیاز کارخانجات به آن ن یاریآالت که بس نیماش یو نوساز یافزود: در بحث بازساز یو

 بلندمدت ندارد. 

راکد را  یاست که واحدها نیرنامه ابنفر را به دنبال داشت و امسال هم  1200که اشتغال  میکرد ایدستگاه قضا در سال گذشته اح تیو با حما لیاستان را در ستاد تسه لیواحد تعط 37گفت:  یناصر

 .میکن ایمجددا اح

 التید: تسهاظهار کررداخت و امسال پ گذشته و برنامه یاستان در سالها یاقتصاد یاز واحدها تیو حما یده التیتسه زانیم انیبه ب یاستان هم در گزارش یشعب بانک مل یمعاون سرپرست کو،ین ییصفا

 تومان است.  اردیلیم 2250ما  ینیب شیپ 98و سال  بودهتومان  اردیلیم 869، 97تومان و در سال  اردیلیم 379، 96در سال  یبخش کشاورز یپرداخت

 برسد. 98درصد در سال  15به  دیبا 97درصد سال  10.7از  یافزود: طبق برنامه سهم بخش کشاورز یو

 1684 97ن و ساختمان در سال تومان است. در بخش مسک اردیلیم 4500 یسال جار یشده ما برا ینیب شیگرفته و رقم پ التیتومان تسه اردیلیم 1852گفت: بخش صنعت در سال گذشته  کوین ییصفا

 .رسدیتومان م اردیلیم 2700امسال به  داده شده و التیتومان تسه اردیلیم 1309در سال گذشته  زینتومان برسد. در بخش قرض الحسنه  اردیلیم 2700به  دیبا 98که سال  میتومان تسهالت داد اردیلیم

وده تومان ب اردیلیم 29 یهم منف بخش صادرات التی. تسهرسدیتومان م اردیلیم 2775ل به ااعطا شده و امس التیتومان تسه اردیلیم 2442سال گذشته  یخاطرنشان کرد: در بخش خدمات و بازرگان یو

 .شودیتومان پرداخت م اردیلیم 54که امسال 

تومان  اردیلیهزار م 15رقم به  نیل اتومان بوده و امسا اردیلیم  8138، 97تومان و در سال  اردیلیم 7216، 96در سال  یپرداخت التیاستان ادامه داد: جمع کل تسه یشعب بانک مل یسرپرست معاون

 .رسدیم
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ال در معرض اشند موضوع اشتغداشته باعتبار ن قیموجود است که اگر تزر یو منظور، واحدها داریاست، اشتغال پا التیگفت: آنچه مالک عمل ما در پرداخت تسه زین عیبه صنا یده التیدرباره تسه یو 

 ستین رفعالیغ یواحدها ما تیولوا. میکنیورود م یو بازساز یدر بحث نوساز یدیتول یواحدها نیهم بحثاست و سپس در  یدیتول یدر گردش واحدها هیبر سرما یو تمرکز بانک مرکز ردیگیخطر قرار م

 است. یو نوساز یفعال و سپس بازساز یبلکه واحدها
 

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

ن حمایات  ماده واحده پیشنهادی قاانو ضمن تشکر از اقدامات موثر دستگاه محترم قضایی در استان   

د شا قضایی از صنعت و سرمایه گذاری توسط نماینده محترم دادگستری کل استان در جلسه مطارح  

رایی پس از بحث و تبادل نظر و بیان نظرات و پیشنهادات تشکلهای بخش خصوصی و دستگاههای اج

ایی ی  کننده تخصصی شبه قضا تقاضا دارد تا مرجع رسیدگدولتی با عنایت به اینکه بخش خصوصی 

ون مااده  خارج از دستگاه قضا نظیر مراجع مسقر در ادارات کل نعاون کار و رفااه اجتمااعی، کمیسای   

ه و به تخصصی شکل پیدا کرد یا دولتی  و حوزه مالیاتی و.. در درون دستگاه یا بخش خصوصی 100

 خه از طارح مربوطاه بارای   ضامن ارساال یاک نسا     اینگونه پرونده ها رسیدگی نماید لاذا مقارر شاد   

و بخاش   دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی در این خصوص نظر نمایندگان حقوقی این دستگاهها

 اخذ و با طرح در جلسه دبیرخانه شورا به  دستگاه محترم قضایی منعکس گردد خصوصی  

دستگاههای اجرایی 

 بخش خصوصی و 
 یک هفته

2 
در جلسه پیرامون برنامه های رونق تولید در سال جاری  پیشنهادات سازمان صنعت و معدن و تجارت

یت سیستم بانکی شده است مطرح گردید و با توجه به اینکه تحقق این برنامه ها صرفا موکول به حما

کمیسیون 

 نگی بانکها هماه
 یک هفته 
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و بخش کشاورزی و تعاون مطرح گردیده و جمعبنادی باه شاورای     ادامه جلسه موارد بانکیمقرر شد، 

 گفت و گو منعکس گردد
 

 


