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1 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

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

بازرگانی،صنایع، اتاق : محل نشست11,30:ساعت خاتمه9,30:ساعت شروع 29/03/99:تاریخ جلسه 75:شماره نشست 
معادن وکشاورزي استان

دستور جلسه

: پیش از دستور جلسه

طرح اطالعات و اخبار اقتصادي-

:دستور جلسه

تمدید مدت یک ساله عضویت  اعضاء بخش خصوصی  شوراي استان -
پیشنهادات کارگروه مشترك آسیب شناسی مثلث توسعه اقتصادي فرهنگی استان  و دبیرخانه شورا پیرامون عـدم  بهـره   -

مندي روستائیان از منابع بانکی  و اجراي تکالیف قانونی توسط شبکه بانکی استان
اداره کـل تـامین اجتمـاعی    موانع سندیکاي صنعت برق استان پیرامون مشکالت ناشی از عدم صدور مفاصا حساب توسط -

جهت دریافت مبالغ حسن انجام کارو صورت وضعیت قطعی از کارفرمایان حوزه صنعت برق
پیشنهادات و برنامه هاي کمیسیون محترم هماهنگی بانـک هـا  بـه نماینـدگی از شـبکه بـانکی اسـتان پیرامـون بهبـود          -

)پیشنهاد 22(مصوب شوراي گفت و گوفاکتورهاي با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص هاي اقتصاي استان

:خارج از دستور

------------------
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2 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 رزم حسینیعلیرضا 1
حاضراستانمدیریت و برنامه ریزيسازمانرئیسرضا جمشیدي2
حاضرمدیر کل امور اقتصادي و دارایی استان حسین امیر رحیمی3
ناصريابراهیم نمایندهرئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استانمحمدرضا مس فروش4
حاضرمدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان محمد سنجري5
حاضررئیس سازمان جهاد کشاورزي استان محمدرضا اورانی6
صفاي نیکوحمید نمایندهاستان يهابانکهماهنگیدبیرکمیسیونحسن مونسان7
احمد دینارينمایندهمدیرکل سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگري استانمکرمی فر8

مجلس شوراي اسالمی-ب

سمتنام و نام خانوادگیردیف
وضعیت حضور

)نماینده/ غایب/ حاضر(
نام و نام خانوادگی نماینده

حاضرو رئیس مجمع نمایندگان استاننماینده مجلسارکانیاحسان1

حاضرنائب رییس مجمع نمایندگان استانونماینده مجلسعلی آذري2

قوه قضائیه-ج

سمتنام و نام خانوادگیردیف
وضعیت حضور

)نماینده/ غایب/ حاضر(
نام و نام خانوادگی نماینده

غایب)یا معاون(استاندادگستريکلرئیس)امیر مرتضوي(غالمعلی صادقی1

محمد سلطانینمایندهاستانمرکزدادستاندرودي2
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3 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

تعاونی و خصوصی-د
)اتاق هارؤساي (

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

نام و نام خانوادگی 
نماینده

حاضراستانمرکزکشاورزيومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقرئیسغالمحسین شافعی1
حاضراستانتعاوناتاقرئیسسید حسین مجتبوي2
حاضراستانمرکزاصنافاتاقرئیسمحمود بنانژاد3

)خصوصیوتعاونیهايتشکلرؤسايیاتعاونیوخصوصیبرترهايشرکتعاملمدیران(

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

نام و نام خانوادگی 
نماینده

حاضررئیس کانون کارآفرینان خراسان رضويعلیرضا روشنک1
غایبسفیر سرخسمرزنشینانتعاونیشرکتمحترممدیرعاملاسماعیل آذري2
حاضررئیس اتحادیه هتلداران استان خراسان رضوي محمد قانعی رود معجنی3
حاضررئیس کانون انجمنهاي کارفرمایی صنایع استانیزدانبخش... عبدا4
حاضرمدیرعامل شرکت نوین زعفران علی شریعتی مقدم5
حاضرمدیرعامل شرکت بهسو صنعت  عشرياحمد اثنی6
غایبمدیر عامل شرکت پیشگامان خراسانعلیرضا تیموري7
غایبرئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودروشکورزادهمحمدمهدي8
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شهرداري و شوراها-هـ

سمتنام و نام خانوادگیردیف
وضعیت حضور

)نماینده/ غایب/ حاضر(
خانوادگی نمایندهنام و نام 

غایباستانمرکزشهر شهردارمحمدرضا کالئی1
احمد نوروزينمایندهاستاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري2

نحـوه اداره  دستورالعمل اصـالحی  4ماده 1، در صورت حضور نماینده به جاي عضو اصلی شورا، موضوع تبصره )ردیف هاي الف تا هـ(در جداول فوق :توضیح
نام و نـام خـانوادگی   "درج شده و در ستون بعدي، "نماینده"، کلمه "وضعیت حضور"در ستون وگوي دولت و بخش خصوصی، جلسات شوراهاي استانی گفت

.معین گردد"نماینده

هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه-و
سمتنام و نام خانوادگیردیف

هماهنگی اموراقتصادي استانداري خراسان رضويمعاون علی رسولیان1

استانداري خراسان رضويجذب و حمایت از سرمایه گذاريمدیرکل دفتر شاه پسندمحمد رضا 2

رضويخراساناستاناطالعاتکلادارهاقتصاديمعاونمحمديگل3

مدیرکل تامین اجتماعی استان خراسان رضوي نظام خیرآباديسید محسن 4

شعبه خراسان-رئیس هیئت مدیره سندیکاي صنعت برق ایران شادمانمحسن 5

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

4 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

شهرداري و شوراها-هـ

سمتنام و نام خانوادگیردیف
وضعیت حضور

)نماینده/ غایب/ حاضر(
خانوادگی نمایندهنام و نام 

غایباستانمرکزشهر شهردارمحمدرضا کالئی1
احمد نوروزينمایندهاستاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري2

نحـوه اداره  دستورالعمل اصـالحی  4ماده 1، در صورت حضور نماینده به جاي عضو اصلی شورا، موضوع تبصره )ردیف هاي الف تا هـ(در جداول فوق :توضیح
نام و نـام خـانوادگی   "درج شده و در ستون بعدي، "نماینده"، کلمه "وضعیت حضور"در ستون وگوي دولت و بخش خصوصی، جلسات شوراهاي استانی گفت

.معین گردد"نماینده

هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه-و
سمتنام و نام خانوادگیردیف

هماهنگی اموراقتصادي استانداري خراسان رضويمعاون علی رسولیان1

استانداري خراسان رضويجذب و حمایت از سرمایه گذاريمدیرکل دفتر شاه پسندمحمد رضا 2

رضويخراساناستاناطالعاتکلادارهاقتصاديمعاونمحمديگل3

مدیرکل تامین اجتماعی استان خراسان رضوي نظام خیرآباديسید محسن 4

شعبه خراسان-رئیس هیئت مدیره سندیکاي صنعت برق ایران شادمانمحسن 5

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

4 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

شهرداري و شوراها-هـ

سمتنام و نام خانوادگیردیف
وضعیت حضور

)نماینده/ غایب/ حاضر(
خانوادگی نمایندهنام و نام 

غایباستانمرکزشهر شهردارمحمدرضا کالئی1
احمد نوروزينمایندهاستاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري2

نحـوه اداره  دستورالعمل اصـالحی  4ماده 1، در صورت حضور نماینده به جاي عضو اصلی شورا، موضوع تبصره )ردیف هاي الف تا هـ(در جداول فوق :توضیح
نام و نـام خـانوادگی   "درج شده و در ستون بعدي، "نماینده"، کلمه "وضعیت حضور"در ستون وگوي دولت و بخش خصوصی، جلسات شوراهاي استانی گفت

.معین گردد"نماینده

هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه-و
سمتنام و نام خانوادگیردیف

هماهنگی اموراقتصادي استانداري خراسان رضويمعاون علی رسولیان1

استانداري خراسان رضويجذب و حمایت از سرمایه گذاريمدیرکل دفتر شاه پسندمحمد رضا 2

رضويخراساناستاناطالعاتکلادارهاقتصاديمعاونمحمديگل3

مدیرکل تامین اجتماعی استان خراسان رضوي نظام خیرآباديسید محسن 4

شعبه خراسان-رئیس هیئت مدیره سندیکاي صنعت برق ایران شادمانمحسن 5



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

5 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

مشروح  مذاکرات

:پیش از دستور
طرح اخبار و اطالعات اقتصادي

اینکه استانداران نقشی اساسی در تصمیمات اقتصادي هر استان داشته . تمرکز قدرت، ظرفیت ها را از مناطق و استان ها دریغ می کند-
.شودباشند، می تواند با سرعتی قابل توجه در توسعه اثرگذار 

دیدارهاي متعددي مقامات استاناه هاي گذشتهسازي، در مه به اهمیت تمرکززدایی در حوزه هاي مختلف، به ویژه در عرصه تصمیمتوجبا -
در گرو اتخاذ تصمیمات استانی » جهش تولید«که تحقق گردیده استو بر این نکته تاکید ه اندبا مسئوالن مختلف در سطوح ملی داشت

مقرر شد تا بحث فعالیت ستاد و در نظامات اداري، رهایی بجویندموثر و واسپاري امور به متولیان استانی است تا از گره بروکراسی موجود
ویژه تدابیر اقتصادي از خراسان رضوي به عنوان الگویی منطقه اي، کلید بخورد و در صورت کسب توفیقات الزم، به دیگر استان ها، تسري 

استان طی سه ماهه آینده، ستاد تدابیر ویژه اقتصادي ضمن اینکه .ترین وظیفه ما در این مقطع عمران و آبادانی استان استمهملذا .یابد
است به ها، که سال...و) ع(ی حرم امام رضاو موانع بزرگی نظیر طرح نوسازي و بازسازي بافت پیرامونخواهد کردهفته اي دو جلسه را برگزار 

اما گرفتشاید نتوان از این ظرفیت براي رفع تمامی مشکالت بهره . میشودکالف هایی پیچیده تبدیل شده اند، پیگیري و حل و فصل 
.رسیدگی و چاره جویی از بعضی مشکالت عمده، می تواند کارنامه خوبی را براي این ستاد و رهاوردهایی مثبت براي استان، رقم بزند

تواند به توسعه آن در است و توفیق در این عمل مییک اقدام ویژه و تاثیرگذارستاد تدابیر ویژه اقتصادي از دیدگاه بخش خصوصی حکم -
.کشور بیانجامد

با دستور درا ین رابطه انجام شده استکسب و کار محیطبهبوددر اجراي قانونو رهبري مقام معظم دو اقدام عملی در راستاي فرمایش -
استان دیگر از جمله 4تهران افتتاح رسمی شد و در این طرح در . وزیر اقتصاد، روند اجراي پنجره واحد شروع کسب و کار کلید خورد

) اردیبهشت ماه12در (مقوله دیگري که در بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی.خواهد شدایجادخراسان رضوي نیز ساز و کار آن، به زودي 
ورت شکل گیري این دادگاه هاي پیچیدگی دعاوي این بخش، ضر. مورد تصریح و تاکید قرار گرفت، بحث ایجاد دادگاه هاي تجاري بود

گیري این توافقاتی در راستاي شکل. تخصصی را اجتناب ناپذیر می کند و بر بهبود فضاي کسب و کار کشور نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت
.ز خواهند کردفعالیت خود را آغا) از جمله خراسان رضوي(استان دیگر 4ساختار انجام گرفته و این دادگاه ها به زودي در تهران و 

، تعاون و اصناف ،صنایع و معادن و کشاورزياز نمایندگان سه اتاق بازرگانیبا دعوتمجلس یازدهم نسبت به بخش خصوصیرویکرد مثبت-
سرآغاز تعامل بهتر خانه ملت با تشکل اقدام این استامیدوارمحرز گردید و بخش خصوصی گزارش هایی از سوي آن ها ارائهو درخواست 

مات مجلس را مبدا اقداچراکه.بخش خصوصی باشد و نظرات فعاالن این عرصه، بر روند تصمیم سازي براي کشور، موثر واقع شودهاي
.دسرنوشت ساز براي کشور می دان

فرهنگی استان، اقدامات جزیره اي و پراکنده در کشور، به مدد الگوي مذکور، می تواند -به ظرفیت هاي طرح مثلث توسعه اقتصاديتوجهبا -
طرح دو گرفت نمایندگان مجلس نیزهدفمند و هماهنگ شود و توامان از ظرفیت تمامی نهادهاي متولی براي کمک به پیشبرد امور بهره 

هاي کلی در قالب ایجاد کمیسیون جدیدي با عنوان حمایت از تولید ملی و کمیسیون ویژه نظارت بر اجراي سیاستفوریتی حمایت از تولید 
جزوه و .هستنداستان نیز بخش خصوصیو در این راستا آماده دریافت پیشنهادات و راهکارهاي داده اندرا در دستور کار قرار 44اصل 

تدوین شده است و از آن در کمیسیون هاي در این خصوصر و موانع پیش روي بخش تولیدمفصلی از قوانین مخل محیط کسب و کا
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.گرفته می شودمذکور، بهره 
بحث عدم تفویض اختیارات از تهران به استان ها، یکی از مشکالت امروز کشور است؛ یکی از دالیل حاشیه نشینی و مهاجرت از روستا به -

سال بررسی شوند و چون بنیاد مسکن حاضر به تفویض اختیار نیست، بسیاري از 10ایی باید هر شهر این است که طرح هاي هادي روست
.روستاها دچار مشکل می شوند و روستاییان نیز ناگزیر از مهاجرت و حاشیه نشینی در شهر می شوند

):1(دستور جلسه 
تمدید مدت یک ساله عضویت  اعضاء بخش خصوصی  شوراي استان 

در اردیبهشت ماه سال جاري و با عنایت به دستورالعمل اداره پایان مدت زمان عضویت اعضاي محترم بخش خصوصی و تعاونیبا توجه به -
، ضمن ارائه پیشنهاد مشترك اتاق ها مبنی بر تمدید همه اعضا به جز تمدید یکساله این عضویتمبنی بر امکان شوراهاي استانی گفت و گو 

.موضوع تمدید عضویت این اعضا و عضویت فرد جدید به تصویب شورا رسیدبا معرفی فرد جدیدیک نفر، 

):2(دستور جلسه 
پیشنهادات کارگروه مشترك آسیب شناسی مثلث توسعه اقتصادي فرهنگی استان  و دبیرخانه شورا پیرامون عدم  بهره -

مندي روستائیان از منابع بانکی  و اجراي تکالیف قانونی توسط شبکه بانکی استان مورد گالیه معین هاي اقتصادي
به دنبال ایجاد نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی در استان، کارگروه آسیب شناسی مثلث توسعه اقتصادي فرهنگی نیز شکل گرفت که در جلسه -

اخیر خود با دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی استان، به بررسی بخشی از چالش هاي پیش روي معین هاي اقتصادي، اقدام 
.نمود
ت مهم مورد بررسی در این نشست، چالش تامین منابع مالی مورد نیاز براي روستاییانی بود که قصد مشارکت در طرح هاي یکی از موضوعا-

عدم بهره مندي آن ها از منابع بانکی به واسطه نبود ظرفیت الزم براي تامین وثایق مورد نظر . توسعه اي معین هاي اقتصادي را داشتند
بررسی هاي ما نشان می دهد که شبکه بانکی، به رغم ظرفیت . تاکید فعاالن اقتصادي و معین ها قرار گرفتسیستم بانکی، به دفعات مورد

.هاي قانونی موجود، در این رابطه همراهی الزم را ندارد
کسب و وجود دارد؛ نخست حساب هاي اعتماد محور توسعه روستایی است که بخشی ازروستایی چند منبع تامین منابع مالی در حوزه -

و این اقدام در حال انجام است ، اعتبار معین نزد شبکه بانکی، ودیعه گذاري نزد بانک ها و شودکارهاي خرد از این طریق تامین مالی می 
تضامین معین از روش هاي دیگر تامین مالی براي این طرح ها به شمار می آیند که در حال حاضر بانک هاي رسالت، پست بانک و صندوق 

.ت در این زمینه همکاري الزم را با این بخش به عمل می آورندوالی
متاسفانه، شبکه بانکی امکان زیادي براي تزریق ولیکسب و کار خرد در استان در حال پیگیري و اقدام است، وهزار پروژه2هم اکنون -

نگاه شبکه بانکی در پرداخت تسهیالت براي . ی گیردمنابع به این پروژه ها ندارد و تامین منابع براي بخش عمده اي از روستاها صورت نم
در این در حالی است که.طرح هاي روستایی آن است که وثیقه از محل امالك شهري تامین گردد که این رویه مشکالتی را رقم زده است

اغلب زمین . یافت تسهیالت نیستمورد تایید شبکه بانکی براي درتضامینروستاها امالك و منابع ارزشمندي وجود دارد ولی به لحاظ
ی هستند یا چاه هایی دارند که به رغم ارزش فراوان، مستنداتی متقن هاي کشاورزي در روستاهاي تحت پوشش معین ها، فاقد سند رسم
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ه مذکور باعث شده روی. این موضوع در مورد مساکن روستایی نیز مصداق پیدا می کند. براي ارائه به بانک به عنوان ضمانت در اختیار ندارند
تا اخذ تسهیالت براي اهالی این روستاها ممکن نشود و معین هاي اقتصادي و سرمایه گذاران نیز در مسیر اجراي طرح خود با دشواري 

.مواجه شوندهایی 
مختلف، بر پذیرش طرق بهقانون افزایش بهره وري، 10قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور و ماده 51در ماده -

قانونی بانک ها مکلف در این دو ماده. اما عمل به این مواد قانونی کمتر اتفاق می افتد. اسناد و مدارك بخش کشاورزي تاکید شده است
ملی و و مشاع اراضی کشاورزي و محل اجراي طرح هاي کشاورزي، قراردادهاي واگذاري اراضی زشده اند تا اسناد رسمی مالکیت مفرو

عنوان وثیقه وام هاي بخش کشاورزي و دولتی وزارت جهاد کشاورزي، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزي و اسناد منازل روستایی را به
بانک ها وثایقی را تایید می کنند که بالمعارض، سهل البیع و شش دانگ باشد ، با توجه به دستورالعمل هاي داخلیروستایی را بپذیرند اما 

البیع بودن هنوز هم دچار مشکل ش دانگ بودن زمین کشاورزي با این مواد قانونی حل می شود اما مسئله سهلرغم اینکه موضوع شعلیو 
؛ همان طور که بسیاري از اراضی که در شهرك هاي صنعتی هستند نیز در مزایده هاي متقاضی ندارنداست زیرا در زمان فروش، این اراضی 

می توان استان یا ستاد تشهیل ه با طرح در ستاد تدابیر ویژه اقتصادي لمسئبه نظر می رسد براي حل این.مشتري ندارندبانک ها، خریدار و
.مین هاي وثیقه را کنار بگذارندتا بانک ها بحث بالمعارض و سهل البیع بودن زموضوع را بصورت استانی حل نمود

هزار هکتار اراضی زراعی و باغی زیر کشت در استان، 480، از یک میلیون و 1393به استناد سرشماري عمومی بخش کشاورزي در سال -
با . درصد باقیمانده نیز قولنامه اي هستند47درصد سند موقوفه دارند و 7. درصد نیز سند مشاعی دارند23درصد داراي سند مفروز و 23

سازمان بنابراین تقاضاي . د رسمی هستند با مشکالتی مواجه می شونداین اوصاف، براي اجراي هر طرح یا ارائه وثیقه، اراضی که فاقد سن
این است که اداره کل ثبت اسناد و جهاد کشاورزي استان موظف شوند تا طی برنامه اي براي اراضی قولنامه اي جهاد کشاورزي استان 

.بخش کشاورزي سند صادر شود
درصد قیمت روز منطقه در ارزیابی هاي کارشناس بانکی براي تعیین ارزش وثیقه محاسبه می شود اما زمانی که متقاضی به 70اگرچه -

درصد ارزش زمین وي در نظر گرفته می شود اما اگر در برآورد قیمت ها، مبلغ بیشتر و واقعی تري مدنظر 50بانک مراجعه می کند، تنها 
سطحدربه جاي سطح شهرستان متولیان بانکی قاعده منابع و مصارف را همچنین براي استان ضروري است که.استقرار بگیرد، بهتر

در برخی از شهرستان هایی که عمدتا فعالیت کشاورزي غالب است، مصارف هرچند که سیستم بانکی معتقد است.استان مدنظر قرار دهند
بانکی بیشتر از منابع می باشد اما هیچ بانکی به طور منطقه اي این بررسی را انجام نمی دهد بلکه تسهیالت دهی به طور استانی انجام می

درصد از منابع خود را در 15تص این بخش است را ملزم کرده تا عالوه بر این، بانک مرکزي، تمامی بانک ها به جز کشاورزي که مخ. گیرد
ولی در عمل سازمان متولی حوزه کشاورزي این موضوع را بخش صنعت و معدن تسهیالت دهی کنددرصد را در 40بخش کشاورزي و 

د بررسی قرار بگیرد، در غیر این صورت باید هر چند ماه یک بار عملکرد بانک هاي استان در رابطه با روستاها مورلذا .تایید نمی نماید
.رشدي که براي بخش روستایی برنامه ریزي شده، محقق نخواهد شد

در طرح بازآفرینی شهري از سند تعهد به بیع به عنوان جایگزین قولنامه ها و مبایعه نامه ها در سند رسمی استفاده می ودر شهرداري -
.استفاده شودز نیمی تواند درباره روستاها روشاین شود که 

):3(دستور جلسه 
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موانع سندیکاي صنعت برق استان پیرامون مشکالت ناشی از عدم صدور مفاصا حساب توسط اداره کل تامین اجتماعی جهـت  
دریافت مبالغ حسن انجام کارو صورت وضعیت قطعی از کارفرمایان حوزه صنعت برق

صنعت برق با آن مواجه است،دریافت مفاصا حساب تـامین اجتمـاعی بـه منظـور آزادسـازي      یکی از مشکالتی که بنگاه هاي تولیدي به ویژه -
بعضا به دلیل بـاال بـودن مبـالغ حسابرسـی، مجبـور بـه       مبالغ حسن انجام کار و صورت وضعیت قطعی است،  واحدهاي تولیدي طبق قانون

مام نرسیده،  علیرغم دریافت تضامین الزم،  آنهم مجموعـه هـایی   تامین اجتماعی تا زمانی که تقسیط و پرداخت ها به اتتقسیط می شوند
لذا بنگاه اقتصادي  براي  دریافت مبـالغ حسـن   بی براي آن مجموعه صادر نمی کندکه پرداخت معوقی و جریمه اي ندارد هیچ مفاصا حسا

درگیـر مفاصـا حسـاب اسـت و ایـن امـر باعـث بـروز         درصد قرارداد مجموعه ها در پایان کار25تا 20انجام کار و سپرده حق بیمه حدود ، 
. گرددمشکالتی براي شرکت هاي حوزه انرژي می

بـراي بخـش   جـدي به جاي تسهیلگري، موانع) درآمد حق بیمه تامین اجتماعی(جدید درآمد واحد 14,9بخشنامه شمــاره صدوراز زمان-
در بخشنامه قبلی به این موضوع اشاره شده بود، پیمانکارانی که داراي تمکن مـالی نیسـتند، معـادل بنـد قـرارداد را      . ایجاد شده استتولید 

، فـردي کـه تمکـن مـالی     14,9پرداخت می کنند و بعد از تقسیط بقیه بدهی ها، مفاصا حساب دریافت می شد اما طبق بخشـنامه شـماره   
. حساب را دریافت کندبدهی در دوره قرارداد اقدام نماید، می تواند مفاصانداشته باشد، چنانچه نسبت به پرداخت 

صـنعتی  -مفاصا حساب زمانی صادر می شود که پیمانکار بدهی نداشته باشد؛ در خصوص کارگاه هاي تولیـدي تامین اجتماعی معتقد است -
البتـه در  . ، بدون مطالبه وجه، مفاصا حسـاب صـادر مـی گـردد    نیز که کار در محل کارگاه انجام می شود، چنانچه کارگاه بدهی نداشته باشد

مواردي که تقسیط بدهی صورت گرفته و براي دوره خاصی مفاصا حساب مطالبه می شود، می توان حسابرسی را به گونـه اي انجـام داد تـا    
ذارنده کار موجود باشد تـا بتـوان  مبالغ نزد واگ؛ این در صورتی امکان پذیر است که نمودتفکیک صورت بگیرد و بتوان مفاصا حساب را صادر 

بحث این است که مطالبات امروز دست واگذارنده کار است و واگذارنده کار .ودساب را براي پیمانکار صادر نممبالغ را از او مطالبه و مفاصا ح
درصـدي  5ات تامین اجتماعی از محل همـان  بحث ما این است که مطالب. مطالبات و حق بیمه را در حین انجام قرارداد پیش بینی می کند

.که واگذارنده کار، حین انعقاد قرارداد پیش بینی می کند، پرداخته شود تا مفاصا حساب صادر گردد

):4(دستور جلسه 
ـ  ا پیشنهادات و برنامه هاي کمیسیون محترم هماهنگی بانک ها  به نمایندگی از شبکه بانکی استان پیرامون بهبود فاکتورهاي ب

)پیشنهاد 22(بیشترین تاثیر منفی بر شاخص هاي اقتصاي استان مصوب شوراي گفت و گو

نماینـد  و  ارائههاي اجرایی پیشنهادات خود را براي بهبود وضعیت موجود محیط کسب و کار استاندر جلسات شورا مقرر گردید تا دستگاه-
.گرددمطرحشوراي گفت و گو در جلساتاین پیشنهادات ، پس از بررسی در جلسات دبیرخانه

هاي استان موضوعات حـوزه بـانکی را در اسـتان تهیـه و اصـالحات پیشـنهادي را نیـز مطـرح نمـوده اسـت ایـن            کمیسیون هماهنگی بانک-
ر پیشنهادات به گونه اي مناسب کارشناسی شده که نشان می دهد شوراي هماهنگی بانک ها، با رویکرد کمک شبکه بانکی به حوزه تولیـد د 

.این رابطه پیشگام شده است
:محدودیت ها و پیشنهادات کمیسیون هماهنگی بانک ها به شرح زیر در جلسه شورا مطرح شد-
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پیشنهادمحدودیتموضوعردیف

1

قانون186ماده1تبصره
مالیاتهاي مستقیم

ریالمیلیاردیکمبالغبراي186مادهاستعالم
ریـال میلیـارد سـه وحقیقـی جهت اشـخاص 

سـازي روانازحقـوقی مـانع  اشـخاص جهـت 
.بانکی میباشدسیستمدرتسهیالتپرداخت

ازحمایـت وکـار وکسـب شـرایط بهبـود راسـتاي در
معافیـت گرددمیمتوسط پیشنهادوکوچکواحدهاي

میلیارد ریـال یکازحقیقیاشخاصبراياستعالماخذ
سـه ازحقـوقی اشـخاص بـراي وریـال میلیـارد سهبه

.یابدافزایشمیلیارد ریال10بهمیلیارد

2

خراساناستاندربزرگبانکهايصرافیفقدانبانکهاصرافیفقدان
امردرآنانمزیتهايازمنديعدم بهرهموجب
استشده....وانتقال ارز،ارزفروشوخرید

مقامـات کمـک باکمیسیوندبیرخانهپیگیريضرورت
بانکهايهايصرافیازتعداديو تأسیسایجادواستانی
وارزخریـد امـر تسهیل درجهتاستانمرکزدربزرگ

بحـث بـه مربـوط امـور درزدائـی تمرکـز وآنانتقـال 
استانهامراکزبهپایتختازارزانتقالو، خریدتخصیص

3

ــدم ــانع ــاي امک اعط
بابـت خریـد  تسـهیالت 

دومآالت دستماشین

ماشـین وارداتدرعدیـده مشکالتبهتوجهبا
وآالتماشـین قیمـت جمله افـزایش ازآالت
بهتولیديشدید واحدهاينیازووارداتیموانع

دوم استوكدستنوعازبعضأکهآالتماشین
اعطـاي امکـان حاضـر حـال درمیشـود تهیـه 

.باشدنمیتسهیالت میسر

برخیورودامکانعدموکشورتحریمشرایطبهتوجهبا
مجـوز بخشـنامه، اصـالح بـا آالت ضروریستماشیناز

استوك(دومآالت دستماشینبرايتسهیالتاعطاي
.گرددصادربانکهافنیکارشناسانتشخیصبا)

4

ــازنگري ــوانینبـ قـ
ودستورالعملهاي ابالغی

بحرانهـاي وتحریمـی خاصشرایطبهتوجهبا
تولیديواحدهايشدیدنیازجامعه واقتصادي

وجـاري هايتامین هزینهبرايمالیمنابعبه
ضوابط تعیـین موارداغلبدراولیهموادخرید
70رعایتنظیرشده مالکانهنسبت،فروش%

مـانع حسـابداري اسـتانداردهاي ،141،مـاده 
تولیـدي بـراي واحـدهاي  تسـهیالت دریافـت 
.میشود

کلیـه فنـی وتخصصـی تیمتشکیلبامیگرددپیشنهاد
اعطـاي بـا رابطـه درابالغـی العملهايدستوروضوابط

تسهیلدرراستايوگرفتهقراربازنگريموردتسهیالت
شـرایط  وتحریمازناشیدیدهآسیبواحدهايبهگرایی

بـراي مقرراتوضوابطاصالحبهنسبتکشوراقتصادي
.شودتولید اقدامرونقبهکمک

5

اختیارات ارکانافزایش
استاناعتباري بانکهاي

هـاي پرونـده گیـري تصـمیم شـدن مطـول 
جهــتبــهواحــدهاي تولیــديتســهیالتی
به تهـران ارسالواستانیاختیاراتمحدودیت

وتولیـدي واحـدهاي شـدید گالیـه موجـب 
.باشدمسئولین استان می

واحـدهاي واسـتان خـاص اقتصاديشرایطبهتوجهبا
دریافتهاستقرارتولیدي

اختیـارات افزایشبانکی،شبکهمنابعمازادواستانکل
میگرددپیشنهادوضروريکامالبانکهاي استانمدیران
اختیـارات تـا حـدود  ابالغبانکهاعاملمدیرانبهمراتب
افزایش برابرسهبهحداقلاستانبانکهاياعتباريارکان
.شودداده
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6

ــیص ــه ارزتخصـ بـ
تولیديواحدهاي

بـه نیمـایی ودولتـی ارزتـامین بـودن مطول
ماشـین واولیهموادتولیدي نیازمندواحدهاي

خارجیآالت

بـه ارزيسهمیهاختصاصجملهازالزمتمهیداتاتخاذ
تولیديواحدهاينیازموردارزتامین فوريبراياستان

آالتماشینواولیهموادبهنیازمند
تولیدامردرتوقفازپیشگیريراستايدرخارجی

7
درارزيهـاي ضـمانتنامه صـدور امکـان عدمارزيهاي نامهضمانت

استانهامراکز
بـه اسـتانها مراکزدرارزيهايضمانتنامهصدورمجوز
مـی صـورت تهـران درآنچـه استان نظیربانکهايکلیه

.گردداعطامجدداپذیرد

8

تخصیص اعتباراتعدم
هـاي براي پـروژه ریالی

استانسرمایه گذاري

طرحومقاومتیاقتصادسیاستهايبهعنایتبا
واسـتان فرهنگـی توسـعه اقتصـادي  مثلـث 

اختصاص،بانکهاي استاناعتباراتمحدودیت
شبکه بانکیعاملمدیرانتوسطاعتباريالین

.میرسدنظربهضروريتهران

ضـرورت واسـتان دراقتصـادي هايبرنامهبهعنایتبا
برايگذاريسرمایه
موضـوع داردضـرورت اسـتان دراقتصـادي پروژه200
عامـل مـدیران طریـق ازموردنیـاز اسـتان  اعتبارتامین

.قرارگیردتصویبوپیگیريموردکشوربانکهاي

9

قـانون 37مـاده مشکل
تامین

اجتماعی

غیرمنقـول ومنقـول امـوال توجـه قابلتعداد
دالیـل بهگذشتهسنواتتولیدي درواحدهاي

ودرآمـده تملک بانکهـا بهتعهدات،ایفايعدم
و تولیـد موانـع رفـع قـانون 17و16مـاده در

بـه مکلـف بانکهـا ،کشـور مـالی نظـام ارتقاي
یکیلیکن.اندشدهاموالازاین دستهواگذاري

امـوال واگـذاري درحیـاتی واساسـی موانعاز
وعظیم ملـی سرمایهعنوانبهبانکها،تملیکی

قـانون 37مـاده ،تخریـب وفرسایشحالدر
.میباشدتامین اجتماعی

بهراجعسندتنظیمموقعدرمکلفندرسمیاسناددفاتر
صورتیدرنماینداستعالمسازمانازواگذار کنندهبدهی

بهاستعالمبرگوروداز تاریخماهیکظرفسازمانکه
تقاضـاي ، بنابـه ندهددفترخانهبهپاسخیسازماندفتر
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در.نمایدثبتوتنظیم،اجتماعیتامینازمفاصاحساب

بـدهی کننـده واگـذار ،سـازمان اعالمبنا بهکهصورتی
گـواهی ارائـه بدونانجام معاملهصورتدرباشدداشته
در پرداخـت مسـئولیتی هیچگونهگیرندهانتقالمذکور
داشـت نخواهـد اجتمـاعی تـامین بهکارگاههايبدهی
مقرر شد عینا مصوبه قبلی شـورا کـه تاکیـد برهمـان     (.
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تنبیهــی  وتشــویقی
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خـوش حقـوق تضـیع  بـه منجـر اخیرسنوات
بدحسـابی  دامنـه افـزایش تـدریج بهوحسابان

اقتصـاد بـراي آنلطمـات وصـدمات کهشده
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موقع،بهبدهیبازپرداختبهبانکهاتشویق مدیونینثانیا

بـه کهکسانیبرايکاهش سودنظیرتشویقیابزارهاي
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شــــرکت همکــــاري
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بانکها

خصـوص درالزمقـانونی کـار سازووجودعدم
شـهرکهاي دربانکهـا امالك تملیکیواگذاري
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سـرمایه  اسـتانی مصـوبه صـدور بـا گـردد مـی پیشنهاد
شـرکت دارندراجدیدقصد سرمایه گذاريکهگذارانی
وخـودداري واگذاري زمـین ازاالمکانحتیهاشهرك

تملیک امالكبانکهاهمکاريباتاگردداتخاذتمهیداتی
.گرددواگذارجدیدسرمایهگذارانبهغیرفعالشده
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6

ــیص ــه ارزتخصـ بـ
تولیديواحدهاي

بـه نیمـایی ودولتـی ارزتـامین بـودن مطول
ماشـین واولیهموادتولیدي نیازمندواحدهاي

خارجیآالت

بـه ارزيسهمیهاختصاصجملهازالزمتمهیداتاتخاذ
تولیديواحدهاينیازموردارزتامین فوريبراياستان

آالتماشینواولیهموادبهنیازمند
تولیدامردرتوقفازپیشگیريراستايدرخارجی

7
درارزيهـاي ضـمانتنامه صـدور امکـان عدمارزيهاي نامهضمانت

استانهامراکز
بـه اسـتانها مراکزدرارزيهايضمانتنامهصدورمجوز
مـی صـورت تهـران درآنچـه استان نظیربانکهايکلیه

.گردداعطامجدداپذیرد

8

تخصیص اعتباراتعدم
هـاي براي پـروژه ریالی

استانسرمایه گذاري

طرحومقاومتیاقتصادسیاستهايبهعنایتبا
واسـتان فرهنگـی توسـعه اقتصـادي  مثلـث 

اختصاص،بانکهاي استاناعتباراتمحدودیت
شبکه بانکیعاملمدیرانتوسطاعتباريالین

.میرسدنظربهضروريتهران

ضـرورت واسـتان دراقتصـادي هايبرنامهبهعنایتبا
برايگذاريسرمایه
موضـوع داردضـرورت اسـتان دراقتصـادي پروژه200
عامـل مـدیران طریـق ازموردنیـاز اسـتان  اعتبارتامین

.قرارگیردتصویبوپیگیريموردکشوربانکهاي
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تامین
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غیرمنقـول ومنقـول امـوال توجـه قابلتعداد
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.میباشدتامین اجتماعی

بهراجعسندتنظیمموقعدرمکلفندرسمیاسناددفاتر
صورتیدرنماینداستعالمسازمانازواگذار کنندهبدهی

بهاستعالمبرگوروداز تاریخماهیکظرفسازمانکه
تقاضـاي ، بنابـه ندهددفترخانهبهپاسخیسازماندفتر

اخذ بدونرامعاملهاستمکلفدفترخانه،گیرندهانتقال
در.نمایدثبتوتنظیم،اجتماعیتامینازمفاصاحساب

بـدهی کننـده واگـذار ،سـازمان اعالمبنا بهکهصورتی
گـواهی ارائـه بدونانجام معاملهصورتدرباشدداشته
در پرداخـت مسـئولیتی هیچگونهگیرندهانتقالمذکور
داشـت نخواهـد اجتمـاعی تـامین بهکارگاههايبدهی
مقرر شد عینا مصوبه قبلی شـورا کـه تاکیـد برهمـان     (.

)واحد و در مدت زمان تعیین شده دارد عمل شود

10

سیاســـتهاي تغییـــر
تنبیهــی  وتشــویقی

درخصوص تسهیالت

ازناشـی حسـابی بدفرهنگترویجبهتوجهبا
دربـانکی تسـهیالت تـاخیر بخشودگی جرائم

خـوش حقـوق تضـیع  بـه منجـر اخیرسنوات
بدحسـابی  دامنـه افـزایش تـدریج بهوحسابان

اقتصـاد بـراي آنلطمـات وصـدمات کهشده
.باشدمیقابل جبرانغیرکشور

وحسابیخوشفرهنگترویججهتبهاوالداردضرورت
موقع،بهبدهیبازپرداختبهبانکهاتشویق مدیونینثانیا

بـه کهکسانیبرايکاهش سودنظیرتشویقیابزارهاي
می کنندتسویهزودتریاونمایندمیعملخودتعهدات

.شودگرفتهنظردر

11

شــــرکت همکــــاري
صـنعتی در شـهرکهاي 

امالك تملیکیواگذاري
بانکها

خصـوص درالزمقـانونی کـار سازووجودعدم
شـهرکهاي دربانکهـا امالك تملیکیواگذاري
صنعتی

سـرمایه  اسـتانی مصـوبه صـدور بـا گـردد مـی پیشنهاد
شـرکت دارندراجدیدقصد سرمایه گذاريکهگذارانی
وخـودداري واگذاري زمـین ازاالمکانحتیهاشهرك

تملیک امالكبانکهاهمکاريباتاگردداتخاذتمهیداتی
.گرددواگذارجدیدسرمایهگذارانبهغیرفعالشده

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

10 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

6

ــیص ــه ارزتخصـ بـ
تولیديواحدهاي

بـه نیمـایی ودولتـی ارزتـامین بـودن مطول
ماشـین واولیهموادتولیدي نیازمندواحدهاي

خارجیآالت

بـه ارزيسهمیهاختصاصجملهازالزمتمهیداتاتخاذ
تولیديواحدهاينیازموردارزتامین فوريبراياستان

آالتماشینواولیهموادبهنیازمند
تولیدامردرتوقفازپیشگیريراستايدرخارجی

7
درارزيهـاي ضـمانتنامه صـدور امکـان عدمارزيهاي نامهضمانت

استانهامراکز
بـه اسـتانها مراکزدرارزيهايضمانتنامهصدورمجوز
مـی صـورت تهـران درآنچـه استان نظیربانکهايکلیه

.گردداعطامجدداپذیرد

8

تخصیص اعتباراتعدم
هـاي براي پـروژه ریالی

استانسرمایه گذاري

طرحومقاومتیاقتصادسیاستهايبهعنایتبا
واسـتان فرهنگـی توسـعه اقتصـادي  مثلـث 

اختصاص،بانکهاي استاناعتباراتمحدودیت
شبکه بانکیعاملمدیرانتوسطاعتباريالین

.میرسدنظربهضروريتهران

ضـرورت واسـتان دراقتصـادي هايبرنامهبهعنایتبا
برايگذاريسرمایه
موضـوع داردضـرورت اسـتان دراقتصـادي پروژه200
عامـل مـدیران طریـق ازموردنیـاز اسـتان  اعتبارتامین

.قرارگیردتصویبوپیگیريموردکشوربانکهاي

9

قـانون 37مـاده مشکل
تامین

اجتماعی

غیرمنقـول ومنقـول امـوال توجـه قابلتعداد
دالیـل بهگذشتهسنواتتولیدي درواحدهاي

ودرآمـده تملک بانکهـا بهتعهدات،ایفايعدم
و تولیـد موانـع رفـع قـانون 17و16مـاده در

بـه مکلـف بانکهـا ،کشـور مـالی نظـام ارتقاي
یکیلیکن.اندشدهاموالازاین دستهواگذاري

امـوال واگـذاري درحیـاتی واساسـی موانعاز
وعظیم ملـی سرمایهعنوانبهبانکها،تملیکی

قـانون 37مـاده ،تخریـب وفرسایشحالدر
.میباشدتامین اجتماعی

بهراجعسندتنظیمموقعدرمکلفندرسمیاسناددفاتر
صورتیدرنماینداستعالمسازمانازواگذار کنندهبدهی

بهاستعالمبرگوروداز تاریخماهیکظرفسازمانکه
تقاضـاي ، بنابـه ندهددفترخانهبهپاسخیسازماندفتر

اخذ بدونرامعاملهاستمکلفدفترخانه،گیرندهانتقال
در.نمایدثبتوتنظیم،اجتماعیتامینازمفاصاحساب

بـدهی کننـده واگـذار ،سـازمان اعالمبنا بهکهصورتی
گـواهی ارائـه بدونانجام معاملهصورتدرباشدداشته
در پرداخـت مسـئولیتی هیچگونهگیرندهانتقالمذکور
داشـت نخواهـد اجتمـاعی تـامین بهکارگاههايبدهی
مقرر شد عینا مصوبه قبلی شـورا کـه تاکیـد برهمـان     (.

)واحد و در مدت زمان تعیین شده دارد عمل شود

10

سیاســـتهاي تغییـــر
تنبیهــی  وتشــویقی

درخصوص تسهیالت

ازناشـی حسـابی بدفرهنگترویجبهتوجهبا
دربـانکی تسـهیالت تـاخیر بخشودگی جرائم

خـوش حقـوق تضـیع  بـه منجـر اخیرسنوات
بدحسـابی  دامنـه افـزایش تـدریج بهوحسابان

اقتصـاد بـراي آنلطمـات وصـدمات کهشده
.باشدمیقابل جبرانغیرکشور

وحسابیخوشفرهنگترویججهتبهاوالداردضرورت
موقع،بهبدهیبازپرداختبهبانکهاتشویق مدیونینثانیا

بـه کهکسانیبرايکاهش سودنظیرتشویقیابزارهاي
می کنندتسویهزودتریاونمایندمیعملخودتعهدات

.شودگرفتهنظردر

11

شــــرکت همکــــاري
صـنعتی در شـهرکهاي 

امالك تملیکیواگذاري
بانکها

خصـوص درالزمقـانونی کـار سازووجودعدم
شـهرکهاي دربانکهـا امالك تملیکیواگذاري
صنعتی

سـرمایه  اسـتانی مصـوبه صـدور بـا گـردد مـی پیشنهاد
شـرکت دارندراجدیدقصد سرمایه گذاريکهگذارانی
وخـودداري واگذاري زمـین ازاالمکانحتیهاشهرك

تملیک امالكبانکهاهمکاريباتاگردداتخاذتمهیداتی
.گرددواگذارجدیدسرمایهگذارانبهغیرفعالشده



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

11 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

12

شـرط تملیـک  بهاجاره
جهت

ــذاري ــدهاي واگـ واحـ
بانکهاشدهتملیک

مرکـزي اداراتهـاي دسـتورالعمل باهابانک
بـا تملیکـی واحـدهاي واگـذاري بـه قادرخود

تملیکشرطبهاجارهقرارداد
.نیستند

واگـذاري شـرایط تسـهیل جهـت گـردد مـی پیشنهاد
بـه اجـاره عقـد بـا واگذارياز طریقتولیديواحدهاي

پـیش درصد10اخذ باساله5مدتبلندتملیکشرط
دوران دراعتبـار وپـول شـوراي مصـوب نـرخ بادریافت

.گردداقداماجاره

ازصـرفاً ،تملیکـی تولیديواحدهاياکثراینکهبهنظر
ایـن درودارنـد راواگذاريقابلیتو مزایدهاقالهطریق
سرمایه گذاران،و اقتصاديمالیشرایطجهتبهراستا
بـدون تملیک شـده امالكوندادهنشانچندانیتمایل

.ماندمیباقیخریدار

13

ویــژه بــرايتمهیـدات 
ارزي وافتتاح حسابهاي

برايریالی
خارجیاتباع

ریـالی وارزيجاريحسابافتتاحامکانعدم
بـه مقـررات وقـوانین بـه توجـه بـا براي اتباع
مـی کشـور نیـاز مـورد به شـدت کهپولشویی

.باشد

براي اتباعریالیوارزيجاريحسابافتتاحامکانعدم
بـه شـدت  کـه پولشوییبهمقرراتوقوانینبهتوجهبا

.باشدمیکشورنیازمورد

14

ریـال میلیارد10ازباالتربانکیتسهیالتاخذصورتهاي مالی
هايواحدیاوحقوقیوحقیقیبراي اشخاص

ارائـه بـه مشـروط )نفـر 100ازبیش(بزرگ
.باشدمیشدهتاییدمالیهايصورت

سـالها بهمربوطشدهتعریفاستاندارداینکهبهتوجهبا
تمـام قیمـت وتورم,اقتصاديکه شرایطمیباشدقبل
هـاي واحـد هـاي جـاري  هزینهوتولیدهاينهادشده

کنـونی  شـرایط ازکمتـر مراتـب بـه خـدماتی وتولیدي
فعلـی شـرایط ازگذاربمنظورمیگرددپیشنهادمیباشد

مـالی صورتهايارائهبهنیازریالمیلیارد30تااقلحد
(نباشـد پـذیر و توجیـه فعـال تولیديهايواحدبراي

)شدهتاییدمالیاتینامهاظهارارائهبهمشروط

15

درسـرمایه جهتپرداختیتسهیالتاکثرحدصورتهاي مالی
هـاي صورتبراساسفروشدرصد70گردش

شدهتاییدمالی
میباشد

گـرفتن نظـر دربـر عالوهگردشدرسرمایهبینیپیش
افـزایش گرفـت نظـر دربـا ,هاي حسابدارياستاندارد

پرداختـی افـزوده بـر ارزش مالیـات وتولیـد هاينهاده
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شـرط تملیـک  بهاجاره
جهت

ــذاري ــدهاي واگـ واحـ
بانکهاشدهتملیک

مرکـزي اداراتهـاي دسـتورالعمل باهابانک
بـا تملیکـی واحـدهاي واگـذاري بـه قادرخود

تملیکشرطبهاجارهقرارداد
.نیستند

واگـذاري شـرایط تسـهیل جهـت گـردد مـی پیشنهاد
بـه اجـاره عقـد بـا واگذارياز طریقتولیديواحدهاي

پـیش درصد10اخذ باساله5مدتبلندتملیکشرط
دوران دراعتبـار وپـول شـوراي مصـوب نـرخ بادریافت

.گردداقداماجاره

ازصـرفاً ،تملیکـی تولیديواحدهاياکثراینکهبهنظر
ایـن درودارنـد راواگذاريقابلیتو مزایدهاقالهطریق
سرمایه گذاران،و اقتصاديمالیشرایطجهتبهراستا
بـدون تملیک شـده امالكوندادهنشانچندانیتمایل

.ماندمیباقیخریدار
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ویــژه بــرايتمهیـدات 
ارزي وافتتاح حسابهاي

برايریالی
خارجیاتباع

ریـالی وارزيجاريحسابافتتاحامکانعدم
بـه مقـررات وقـوانین بـه توجـه بـا براي اتباع
مـی کشـور نیـاز مـورد به شـدت کهپولشویی

.باشد

براي اتباعریالیوارزيجاريحسابافتتاحامکانعدم
بـه شـدت  کـه پولشوییبهمقرراتوقوانینبهتوجهبا
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مشـمول شـرکت وگردیـده درصد سرمایه50ازبیشتر
میگـردد لذا پیشنهاداستشدهتجارتقانون141ماده

سـهامدارن  وشـرکت ازخـارج تضمیناتووثایقاخذبا
شودصادرتسهیالتپرداختمجوزمربوطه

17

ــات ــامین مالیــ و تــ
اجتماعی

هـاي واحـد ازبعضـی درشـده انجـام هـاي بررسیدربانکیتسهیالتمحلازمالیاتیبدهیپرداخت
بـانکی ازتسـهیالت بخشـی خدماتی متاسفانهوتولیدي

تـامین بـدهی هـاي  ومالیـاتی هـاي هزینـه مصـروف 
افزایش درواحدهاتوفیقعدمباعثکهگردیدهاجتماعی

میگرددپیشنهادلذامیشودتولیدافزایشمحلازدرآمد
,اجتماعیتامین,مالیاتیهايپرداختشرایط فعلیدر

درسـرمایه محـل ازکهاخذ گرددبنحوي....وعوارض
نگیردانجاممذکورهايواحدگردش

18

بعنـوان مشارکتاوراقظرفیتازاستفادهعدماوراق مشارکت
مالیتامینابزارازیکی

سازمانهايتوسطمشارکتاوراقانتشارامکانبهتوجهبا
وبـرق شـرکت ,فاضالبوآبهايمثل شرکتدولتی

بـا بنـایی زیـر وپروژهـاي عمرانـی  جهـت هاشهرداري
اجراي پروژهـاي برعالوهمیتوانظرفیتاینازاستفاده
و فنیخدماتوتولیديمحصوالتارائهازموجیمذکور

اینالبته(نمودایجادنیزراپیمانکارانتوسطمهندسی
اداراتوهـا خانـه وزارتاسـطح دربه رایزنـی نیازامر

)میباشدتهراندرمرکزي

19

وگـردش درسرمایهجهتفاکتورارائهبهالزامنظارتیموانع
بورسیخرید هاي

محـل ازپرداختـی اقـالم ازبخشـی اینکـه بـه توجـه با
میباشداولیهموادبهمربوطدر گردشسرمایهتسهیالت

ازیـا وبـازار ازبمرور مسـتقیما تولیدفرایندطیدرکه
دراز سـرمایه بخشـی یـا ومیشودخریداريبورسبازار

ارائـه امکـان کـه میشـود پرداختپیمانکارانبهگردش
نمـی میسـر تولیديواحدبرايفاکتوریاوپیش فاکتور

بـه شرکتمدیرانازتعهداخذمیشود باپیشنهادباشد
وتولیديواحدامور جاريجهتتسهیالتهزینهمنظور
در صـورت تسـهیالت مصرفبربانککارشناسنظارت

شودمنتفیفاکتوراخذلزوم
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20

زماندرگردشدرسرمایهتسهیالتاصلواریزنظارتیموانع
سررسیددرتسهیالتمدید

تولیديهايواحددرنقدینگیشدیدکمبودبهتوجهبا
مجـددا وتسهیالتيواحدهدفعتاوتسویه نقديبراي

تسهیالتتمدیدزماندرپیشنهاد میشودآنازاستفاده
تسـهیالت ودوران مشـارکت سـود واریـز ازپـس صرفا

نسـبت بـه  تسـهیالت اصلواریزبهنیازبدونپرداختی
شوداقدامگردشدرسرمایهتمدید

21

خـود وخـانگی مشـاغل تسـهیالت سـقف بـه توجـه باپشتیبانمشاغلتقویتبانکیمحدودیت منابع
قالـب درتسـهیالت پرداخـت بانظر میرسدبهاشتغالی
تـر توجـه قابـل مبلغ تسهیالتاینکهبرعالوهپشتیبان
نیـاز که همبنحويتولیديمحصوالتمدیریتمیباشد

مشاغلدرافروشبازاریابیهموعرضهمیزانهموبازار
.مینمایدترپذیرامکانخانگیخرد و

22

تـامین  مصوبات شـوراي 
استان

اسـتان تامینشورايمصوباتاجرايدرتاخیر
ومرکـزي بانـک بـه مصوبهارساللزومبدلیل
دراقتصـادي بنگـاه تعلیـق محـدودیت  اعمال
6و5مـوارد بـه بنـا مرکزيبانکهايسامانه
صـدور مکـرر قـانون  5مادهاجرایینامهآیین
چک

بـه اقتصـادي بنگاههـاي موضـوع حساسیتبهتوجهبا
اشـتغال حفـظ وتولیدزنجیرهازاهمیت حمایتلحاظ

امنیتیواجتماعیتبعات احتمالیازجلوگیريوموجود
درتـامین اسـتان  شـوراي مصوباتگرددمیپیشنهاد،

5مـاده درمنـدرج هـاي محدویتتعلیقرفعخصوص
بـه مصـوبه ارسـال بـا همزمان،چکصدورمکرر قانون

راعامـل هايبانکتوسطقابلیت اجرایی،مرکزيبانک
.باشدداشته

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

13 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

20

زماندرگردشدرسرمایهتسهیالتاصلواریزنظارتیموانع
سررسیددرتسهیالتمدید

تولیديهايواحددرنقدینگیشدیدکمبودبهتوجهبا
مجـددا وتسهیالتيواحدهدفعتاوتسویه نقديبراي

تسهیالتتمدیدزماندرپیشنهاد میشودآنازاستفاده
تسـهیالت ودوران مشـارکت سـود واریـز ازپـس صرفا

نسـبت بـه  تسـهیالت اصلواریزبهنیازبدونپرداختی
شوداقدامگردشدرسرمایهتمدید

21

خـود وخـانگی مشـاغل تسـهیالت سـقف بـه توجـه باپشتیبانمشاغلتقویتبانکیمحدودیت منابع
قالـب درتسـهیالت پرداخـت بانظر میرسدبهاشتغالی
تـر توجـه قابـل مبلغ تسهیالتاینکهبرعالوهپشتیبان
نیـاز که همبنحويتولیديمحصوالتمدیریتمیباشد

مشاغلدرافروشبازاریابیهموعرضهمیزانهموبازار
.مینمایدترپذیرامکانخانگیخرد و

22

تـامین  مصوبات شـوراي 
استان

اسـتان تامینشورايمصوباتاجرايدرتاخیر
ومرکـزي بانـک بـه مصوبهارساللزومبدلیل
دراقتصـادي بنگـاه تعلیـق محـدودیت  اعمال
6و5مـوارد بـه بنـا مرکزيبانکهايسامانه
صـدور مکـرر قـانون  5مادهاجرایینامهآیین
چک

بـه اقتصـادي بنگاههـاي موضـوع حساسیتبهتوجهبا
اشـتغال حفـظ وتولیدزنجیرهازاهمیت حمایتلحاظ

امنیتیواجتماعیتبعات احتمالیازجلوگیريوموجود
درتـامین اسـتان  شـوراي مصوباتگرددمیپیشنهاد،

5مـاده درمنـدرج هـاي محدویتتعلیقرفعخصوص
بـه مصـوبه ارسـال بـا همزمان،چکصدورمکرر قانون

راعامـل هايبانکتوسطقابلیت اجرایی،مرکزيبانک
.باشدداشته

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

13 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

20

زماندرگردشدرسرمایهتسهیالتاصلواریزنظارتیموانع
سررسیددرتسهیالتمدید

تولیديهايواحددرنقدینگیشدیدکمبودبهتوجهبا
مجـددا وتسهیالتيواحدهدفعتاوتسویه نقديبراي

تسهیالتتمدیدزماندرپیشنهاد میشودآنازاستفاده
تسـهیالت ودوران مشـارکت سـود واریـز ازپـس صرفا

نسـبت بـه  تسـهیالت اصلواریزبهنیازبدونپرداختی
شوداقدامگردشدرسرمایهتمدید

21

خـود وخـانگی مشـاغل تسـهیالت سـقف بـه توجـه باپشتیبانمشاغلتقویتبانکیمحدودیت منابع
قالـب درتسـهیالت پرداخـت بانظر میرسدبهاشتغالی
تـر توجـه قابـل مبلغ تسهیالتاینکهبرعالوهپشتیبان
نیـاز که همبنحويتولیديمحصوالتمدیریتمیباشد

مشاغلدرافروشبازاریابیهموعرضهمیزانهموبازار
.مینمایدترپذیرامکانخانگیخرد و

22

تـامین  مصوبات شـوراي 
استان

اسـتان تامینشورايمصوباتاجرايدرتاخیر
ومرکـزي بانـک بـه مصوبهارساللزومبدلیل
دراقتصـادي بنگـاه تعلیـق محـدودیت  اعمال
6و5مـوارد بـه بنـا مرکزيبانکهايسامانه
صـدور مکـرر قـانون  5مادهاجرایینامهآیین
چک

بـه اقتصـادي بنگاههـاي موضـوع حساسیتبهتوجهبا
اشـتغال حفـظ وتولیدزنجیرهازاهمیت حمایتلحاظ

امنیتیواجتماعیتبعات احتمالیازجلوگیريوموجود
درتـامین اسـتان  شـوراي مصوباتگرددمیپیشنهاد،

5مـاده درمنـدرج هـاي محدویتتعلیقرفعخصوص
بـه مصـوبه ارسـال بـا همزمان،چکصدورمکرر قانون

راعامـل هايبانکتوسطقابلیت اجرایی،مرکزيبانک
.باشدداشته



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

14 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

مصــوبات اســـتانی

تــــصمیماتعنــوان دستــورردیف

1
تمدیـد مـدت یـک سـاله عضـویت  اعضــاء      

بخش خصوصی  شوراي استان 

با توجه به پایان مدت زمان عضویت اعضاي محترم بخش خصوصی و تعاونی در 
اردیبهشت ماه سال جاري و با عنایت به دستورالعمل اداره شوراهاي استانی گفت و گو 

عضو از اعضا7، موضوع تمدید عضویت تمدید یکساله این عضویتمبنی بر امکان 
و محترم خانه صنعت،معدنحسینی رئیس مهندس آقاي جناب و عضویتقبلی

مدیر عامل محترم شرکت پیشگامان استان به جاي آقاي مهندس تیموريتجارت
.به تصویب شورا رسیدخراسان

2

پیشــنهادات کــارگروه مشــترك آســیب    
شناسی مثلـث توسـعه اقتصـادي فرهنگـی     
استان  و دبیرخانه شورا پیرامون عدم  بهره 

اجـراي  مندي روستائیان از منابع بـانکی  و  
تکالیف قانونی توسط شـبکه بـانکی اسـتان    

مورد گالیه معین هاي اقتصادي

رئیس دبیرخانه شوراي گفت و گو گزارشـی از جلسـات آسـیب شناسـی مثلـث توسـعه       
عدم  بهره مندي روستائیان از منابع پیرامون اقتصادي فرهنگی استان و دبیرخانه شورا 

در جلسـه ارائـه نمـود و مقـرر     بانکی  و اجراي تکالیف قانونی توسط شبکه بانکی استان 
:گردید 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی 51واددر منظر به اینکه -1
شده اند تا ، بانک ها مکلف بخش کشاورزيقانون افزایش بهره وري10کشور و 

و مشاع اراضی کشاورزي و محل اجراي طرح هاي زاسناد رسمی مالکیت مفرو
کشاورزي، قراردادهاي واگذاري اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزي، صنایع 

عنوان وثیقه وام هاي تبدیلی و تکمیلی کشاورزي و اسناد منازل روستایی را به
بانک ، توجه به دستورالعمل هاي داخلیبابخش کشاورزي و روستایی بپذیرند اما 

ها، به هر دلیلی از پذیرش اسناد رسمی روستایی خودداري گردیده و اصوال به 
دنبال وثایق شهري از جمله اسناد اپارتمان و تضامین کار کنان دولت هستند ، که 

بوده که این موضوع یکی از دالیل جدي عدم تزریق منابع بانکی  در روستاهها 
ت فقر اقتصادي و انجام مهاجرت را فراهم می نماید به هرشکل با هدف موجبا

فراهم  نمودن ضمانت هاي الزم براي اجراي قوانین موجود در حوزه شبکه بانکی 
در ستاد تدابیر ویژه حسب مصوبه جلسه و تاکید استاندار محترم مقرر شد مراتب 

الزم براي اجراي مواد مطرح و ضمانت هاي استان استان و ستاد تسهیل اقتصادي
قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي فراهم 10قانون رفع موانع تولید و 51

گردیده و شبکه بانکی مکلف به پذیرش اسناد رسمی مالیکت مفروز و مشاع اراضی 
.بخش کشاورزي شوند

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر شبکه بانکی استان مکلف 51در اجراي ماده -2
هاي کشاورزي و منازل روستایی و ارزیابی و است نسبت به پذیرش اسناد زمین
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در جلسـه ارائـه نمـود و مقـرر     بانکی  و اجراي تکالیف قانونی توسط شبکه بانکی استان 
:گردید 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی 51واددر منظر به اینکه -1
شده اند تا ، بانک ها مکلف بخش کشاورزيقانون افزایش بهره وري10کشور و 

و مشاع اراضی کشاورزي و محل اجراي طرح هاي زاسناد رسمی مالکیت مفرو
کشاورزي، قراردادهاي واگذاري اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزي، صنایع 

عنوان وثیقه وام هاي تبدیلی و تکمیلی کشاورزي و اسناد منازل روستایی را به
بانک ، توجه به دستورالعمل هاي داخلیبابخش کشاورزي و روستایی بپذیرند اما 

ها، به هر دلیلی از پذیرش اسناد رسمی روستایی خودداري گردیده و اصوال به 
دنبال وثایق شهري از جمله اسناد اپارتمان و تضامین کار کنان دولت هستند ، که 

بوده که این موضوع یکی از دالیل جدي عدم تزریق منابع بانکی  در روستاهها 
ت فقر اقتصادي و انجام مهاجرت را فراهم می نماید به هرشکل با هدف موجبا

فراهم  نمودن ضمانت هاي الزم براي اجراي قوانین موجود در حوزه شبکه بانکی 
در ستاد تدابیر ویژه حسب مصوبه جلسه و تاکید استاندار محترم مقرر شد مراتب 

الزم براي اجراي مواد مطرح و ضمانت هاي استان استان و ستاد تسهیل اقتصادي
قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي فراهم 10قانون رفع موانع تولید و 51

گردیده و شبکه بانکی مکلف به پذیرش اسناد رسمی مالیکت مفروز و مشاع اراضی 
.بخش کشاورزي شوند

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر شبکه بانکی استان مکلف 51در اجراي ماده -2
هاي کشاورزي و منازل روستایی و ارزیابی و است نسبت به پذیرش اسناد زمین

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

14 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

مصــوبات اســـتانی

تــــصمیماتعنــوان دستــورردیف

1
تمدیـد مـدت یـک سـاله عضـویت  اعضــاء      

بخش خصوصی  شوراي استان 

با توجه به پایان مدت زمان عضویت اعضاي محترم بخش خصوصی و تعاونی در 
اردیبهشت ماه سال جاري و با عنایت به دستورالعمل اداره شوراهاي استانی گفت و گو 

عضو از اعضا7، موضوع تمدید عضویت تمدید یکساله این عضویتمبنی بر امکان 
و محترم خانه صنعت،معدنحسینی رئیس مهندس آقاي جناب و عضویتقبلی

مدیر عامل محترم شرکت پیشگامان استان به جاي آقاي مهندس تیموريتجارت
.به تصویب شورا رسیدخراسان

2

پیشــنهادات کــارگروه مشــترك آســیب    
شناسی مثلـث توسـعه اقتصـادي فرهنگـی     
استان  و دبیرخانه شورا پیرامون عدم  بهره 

اجـراي  مندي روستائیان از منابع بـانکی  و  
تکالیف قانونی توسط شـبکه بـانکی اسـتان    

مورد گالیه معین هاي اقتصادي

رئیس دبیرخانه شوراي گفت و گو گزارشـی از جلسـات آسـیب شناسـی مثلـث توسـعه       
عدم  بهره مندي روستائیان از منابع پیرامون اقتصادي فرهنگی استان و دبیرخانه شورا 

در جلسـه ارائـه نمـود و مقـرر     بانکی  و اجراي تکالیف قانونی توسط شبکه بانکی استان 
:گردید 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی 51واددر منظر به اینکه -1
شده اند تا ، بانک ها مکلف بخش کشاورزيقانون افزایش بهره وري10کشور و 

و مشاع اراضی کشاورزي و محل اجراي طرح هاي زاسناد رسمی مالکیت مفرو
کشاورزي، قراردادهاي واگذاري اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزي، صنایع 

عنوان وثیقه وام هاي تبدیلی و تکمیلی کشاورزي و اسناد منازل روستایی را به
بانک ، توجه به دستورالعمل هاي داخلیبابخش کشاورزي و روستایی بپذیرند اما 

ها، به هر دلیلی از پذیرش اسناد رسمی روستایی خودداري گردیده و اصوال به 
دنبال وثایق شهري از جمله اسناد اپارتمان و تضامین کار کنان دولت هستند ، که 

بوده که این موضوع یکی از دالیل جدي عدم تزریق منابع بانکی  در روستاهها 
ت فقر اقتصادي و انجام مهاجرت را فراهم می نماید به هرشکل با هدف موجبا

فراهم  نمودن ضمانت هاي الزم براي اجراي قوانین موجود در حوزه شبکه بانکی 
در ستاد تدابیر ویژه حسب مصوبه جلسه و تاکید استاندار محترم مقرر شد مراتب 

الزم براي اجراي مواد مطرح و ضمانت هاي استان استان و ستاد تسهیل اقتصادي
قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي فراهم 10قانون رفع موانع تولید و 51

گردیده و شبکه بانکی مکلف به پذیرش اسناد رسمی مالیکت مفروز و مشاع اراضی 
.بخش کشاورزي شوند

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر شبکه بانکی استان مکلف 51در اجراي ماده -2
هاي کشاورزي و منازل روستایی و ارزیابی و است نسبت به پذیرش اسناد زمین



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

15 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

افت تسهیالت اقدام معرفی به دفاتر اسناد رسمی براي پذیرش به عنوان وثایق دری
و در فراهم نمایندرا تزریق تسهیالت در کسب و کارههاي روستایی نموده و زمینه

نظارت الزم را انجام خواهند هاي استان این خصوص کمیسیون هماهنگی بانک
.داد

سازمان جهاد 1393مصوب )کاداستر(قانون حد نگار5و 4و 3در اجراي مواد -3
کشاورزي استان مکلف است با هماهنگی اداره کل تبت اسناد  و امالك  استان 

.هاي کشاورزي فاقد سند را فراهم نمایدزمینه صدور اسناد رسمی زمین

3

صنعت برق استان پیرامون موانع سندیکاي 
مشکالت ناشی از عدم صدور مفاصا حساب 
توســط اداره کــل تــامین اجتمــاعی جهــت 
دریافت مبـالغ حسـن انجـام کـارو صـورت      
وضعیت قطعی از کارفرمایان حوزه صـنعت  

برق

درارتباط با عدم صدور مفاصاحساب توسط اداره کل تامین اجتماعی استان علیرغم 
:، شورا با در نظر گرفتن جمیع جهات  دو روش را مقرر نموددریافت ضمانت هاي الزم

اداره کل تامین اجتماعی در قبال دریافت ضمانتنامه بانکی  نسب به صدور مفاصا ) الف
.حساب اقدام نماید

توافق نامه سه جانبه اي بین سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان به نمایندگی از ) ب 
ده کار، اداره کل تامین اجتماعی و اتاق دستگاههاي اجرایی واگذارن

بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزي استان تنظیم گردد تا اداره کل تامین اجتماعی در 
دریافت تضامین با، نموده اندتقسیط بدهی خود را طبق قانونواحدهایی که رابطه با 

و صدور صورت مفاصا حساب را صادر نموده و با آزادسازي مبالغ حسن انجام کارالزم
وضعیت قطعی از کارفرمایان، مطالبات تامین اجتماعی از محل سپرده کارفرمایان تصفیه 

.حساب گردد

4

پیشنهادات و برنامه هاي کمیسیون محترم 
هماهنگی بانک ها  به نماینـدگی از شـبکه   
بانکی استان پیرامون بهبود فاکتورهـاي بـا   
بیشــترین تــاثیر منفــی بــر شــاخص هــاي  

اســتان مصــوب شــوراي گفــت و  اقتصــاي 
)پیشنهاد 22(گو

هاي اجرایی پیشنهادات تا دستگاهه بوددر جلسات شورا مقرر گردیداینکه با توجه به 
نمایند  و پس از ارائه خود را براي بهبود وضعیت موجود محیط کسب و کار استان

لذا .گرددي گفت و گو ارائه دبیرخانه این پیشنهادات به شورابررسی در جلسات
هاي استان موضوعات حوزه بانکی را در استان تهیه و کمیسیون هماهنگی بانک

نمود تا و شورا با بررسی جمیع جهات مقرر اصالحات پیشنهادي را نیز مطرح نمود
سیون هماهنگی بانک ها کمیاز طریق استانداري و سیستم بانکی استانپیشنهادات

.پیگیري شود
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لذا .گرددي گفت و گو ارائه دبیرخانه این پیشنهادات به شورابررسی در جلسات
هاي استان موضوعات حوزه بانکی را در استان تهیه و کمیسیون هماهنگی بانک

نمود تا و شورا با بررسی جمیع جهات مقرر اصالحات پیشنهادي را نیز مطرح نمود
سیون هماهنگی بانک ها کمیاز طریق استانداري و سیستم بانکی استانپیشنهادات

.پیگیري شود
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ـراگیرـفـمصــوبات مــلی و 

تــــصمیماتعنــوان دستــورردیف

1

پیشنهادات و برنامه هاي کمیسیون محترم 
هماهنگی بانک ها  به نماینـدگی از شـبکه   
بانکی استان پیرامون بهبود فاکتورهـاي بـا   
بیشــترین تــاثیر منفــی بــر شــاخص هــاي  
اقتصــاي اســتان مصــوب شــوراي گفــت و  

)پیشنهاد 22(گو

هاي اجرایی پیشنهادات تا دستگاهه بوددر جلسات شورا مقرر گردیدبا توجه به اینکه 
نمایند  و پس از ارائه خود را براي بهبود وضعیت موجود محیط کسب و کار استان

لذا .بررسی در جلسات دبیرخانه این پیشنهادات به شورا ي گفت و گو ارائه گردد
بانکی را در استان تهیه و هاي استان موضوعات حوزه کمیسیون هماهنگی بانک

نمود تا و شورا با بررسی جمیع جهات مقرر اصالحات پیشنهادي را نیز مطرح نمود
از طریق ارائه به شوراي گفت و گوي به شرح زیرپیشنهادات ملی سیستم بانکی استان

:پیگیري شودو سایر مراجع ذیربط ملی مرکز 

رکـز کلیـه صـرافی هـا در تهـران موجـب       فقدان صرافی بانکهاي بزرگ در استان و تم-1
کلیه بنگاه هاي اقتصادي متقاضی بهـره منـدي ازتسـهیالت ارزي    درخواست گردیده است 

به مرکز ارسال گردد و مسیر طوالنی تهیه و تنظیم مدارك و مستندات مربوطه و در نوبت 
بـا  ع و بالتکلیف ماندن تقاضـا مـی گـردد و لـذا    موجب عدم تخصیص ارز بموقنقرارگرفت

توجه به شرایط اقتصادي موجود و ضرورت عدم تمرکز گرایـی و ایجـاد تسـهیل گـري در     
امور بانکی و بهبود محیط کسب و کـار موضـوع در شـوراي گفـت  گـوي مرکـز مطـرح و        

مرکزدربزرگهايبانکهايصرافیازتعداديو تأسیسایجادنسبت به مصوب گردد تا 
.اقدام گردداستان

بررسی صورت گرفته و بیان نظرات شبکه بانکی بـه نماینـدگی کمیسـیون    باعنایت به -2
هاي استان با هدف تسریع در انجام امور مربـوط بـه صـدور ضـمانت نامـه      هماهنگی بانک

هاي ارزي براي فعاالن اقتصـادي و از آنجائیکـه در غالـب اسـتانها در بدنـه شـبکه بـانکی        
مقـرر مـی دارد تـا مراتـب از طریـق      شورا کارشناسانی قوي و آموزش دیده وجود دارد لذا 

شوراي مرکز و استانداري خراسان رضوي و کمیسیون هماهنگی بانکها با مذاکره و مکاتبـه  
. با بانک مرکزي و مدیران عامل بانکها در تهران و شوراي عالی پول و اعتبار پیگیري شود

تـامین نقـدینگی ارزي   با توجه به شرایط موجود کشور و وجود تحریم ها و عدم امکان -3
مورد تقاضاي صاحبان سرمایه و افزایش شدید قیمت ها براي خرید و واردات ماشین آالت 

بـدلیل شـرایط   فراهم نمودن زمینه خرید ماشین آالت دسـت دوم و اسـتوك   و با هدفنو 
صـدور  شورا مقـرر مـی دارد تـا موضـوع    با بررسی جمیع جهات ري واجتناب ناپذیرطراضا

بـا تشـخیص کارشناسـان    ) استوك ( تسهیالت براي ماشین آالت دست دوم مجوز اعطاي 
طرح در پیگیري از طریق فنی بانکها از سوي بانک مرکزي و مدیران عامل بانکهاي کشور 

پیگیري استانداري و کمیسیون هماهنگی بانـک هـا از بانـک    شوراي گفت و گوي کشور و 
.مرکزي انجام گردد
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پیشنهادات و برنامه هاي کمیسیون محترم 
هماهنگی بانک ها  به نماینـدگی از شـبکه   
بانکی استان پیرامون بهبود فاکتورهـاي بـا   
بیشــترین تــاثیر منفــی بــر شــاخص هــاي  
اقتصــاي اســتان مصــوب شــوراي گفــت و  

)پیشنهاد 22(گو

هاي اجرایی پیشنهادات تا دستگاهه بوددر جلسات شورا مقرر گردیدبا توجه به اینکه 
نمایند  و پس از ارائه خود را براي بهبود وضعیت موجود محیط کسب و کار استان

لذا .بررسی در جلسات دبیرخانه این پیشنهادات به شورا ي گفت و گو ارائه گردد
بانکی را در استان تهیه و هاي استان موضوعات حوزه کمیسیون هماهنگی بانک

نمود تا و شورا با بررسی جمیع جهات مقرر اصالحات پیشنهادي را نیز مطرح نمود
از طریق ارائه به شوراي گفت و گوي به شرح زیرپیشنهادات ملی سیستم بانکی استان

:پیگیري شودو سایر مراجع ذیربط ملی مرکز 

رکـز کلیـه صـرافی هـا در تهـران موجـب       فقدان صرافی بانکهاي بزرگ در استان و تم-1
کلیه بنگاه هاي اقتصادي متقاضی بهـره منـدي ازتسـهیالت ارزي    درخواست گردیده است 

به مرکز ارسال گردد و مسیر طوالنی تهیه و تنظیم مدارك و مستندات مربوطه و در نوبت 
بـا  ع و بالتکلیف ماندن تقاضـا مـی گـردد و لـذا    موجب عدم تخصیص ارز بموقنقرارگرفت

توجه به شرایط اقتصادي موجود و ضرورت عدم تمرکز گرایـی و ایجـاد تسـهیل گـري در     
امور بانکی و بهبود محیط کسب و کـار موضـوع در شـوراي گفـت  گـوي مرکـز مطـرح و        

مرکزدربزرگهايبانکهايصرافیازتعداديو تأسیسایجادنسبت به مصوب گردد تا 
.اقدام گردداستان

بررسی صورت گرفته و بیان نظرات شبکه بانکی بـه نماینـدگی کمیسـیون    باعنایت به -2
هاي استان با هدف تسریع در انجام امور مربـوط بـه صـدور ضـمانت نامـه      هماهنگی بانک

هاي ارزي براي فعاالن اقتصـادي و از آنجائیکـه در غالـب اسـتانها در بدنـه شـبکه بـانکی        
مقـرر مـی دارد تـا مراتـب از طریـق      شورا کارشناسانی قوي و آموزش دیده وجود دارد لذا 

شوراي مرکز و استانداري خراسان رضوي و کمیسیون هماهنگی بانکها با مذاکره و مکاتبـه  
. با بانک مرکزي و مدیران عامل بانکها در تهران و شوراي عالی پول و اعتبار پیگیري شود

تـامین نقـدینگی ارزي   با توجه به شرایط موجود کشور و وجود تحریم ها و عدم امکان -3
مورد تقاضاي صاحبان سرمایه و افزایش شدید قیمت ها براي خرید و واردات ماشین آالت 

بـدلیل شـرایط   فراهم نمودن زمینه خرید ماشین آالت دسـت دوم و اسـتوك   و با هدفنو 
صـدور  شورا مقـرر مـی دارد تـا موضـوع    با بررسی جمیع جهات ري واجتناب ناپذیرطراضا

بـا تشـخیص کارشناسـان    ) استوك ( تسهیالت براي ماشین آالت دست دوم مجوز اعطاي 
طرح در پیگیري از طریق فنی بانکها از سوي بانک مرکزي و مدیران عامل بانکهاي کشور 

پیگیري استانداري و کمیسیون هماهنگی بانـک هـا از بانـک    شوراي گفت و گوي کشور و 
.مرکزي انجام گردد
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هماهنگی بانک ها  به نماینـدگی از شـبکه   
بانکی استان پیرامون بهبود فاکتورهـاي بـا   
بیشــترین تــاثیر منفــی بــر شــاخص هــاي  
اقتصــاي اســتان مصــوب شــوراي گفــت و  

)پیشنهاد 22(گو

هاي اجرایی پیشنهادات تا دستگاهه بوددر جلسات شورا مقرر گردیدبا توجه به اینکه 
نمایند  و پس از ارائه خود را براي بهبود وضعیت موجود محیط کسب و کار استان

لذا .بررسی در جلسات دبیرخانه این پیشنهادات به شورا ي گفت و گو ارائه گردد
بانکی را در استان تهیه و هاي استان موضوعات حوزه کمیسیون هماهنگی بانک

نمود تا و شورا با بررسی جمیع جهات مقرر اصالحات پیشنهادي را نیز مطرح نمود
از طریق ارائه به شوراي گفت و گوي به شرح زیرپیشنهادات ملی سیستم بانکی استان

:پیگیري شودو سایر مراجع ذیربط ملی مرکز 

رکـز کلیـه صـرافی هـا در تهـران موجـب       فقدان صرافی بانکهاي بزرگ در استان و تم-1
کلیه بنگاه هاي اقتصادي متقاضی بهـره منـدي ازتسـهیالت ارزي    درخواست گردیده است 

به مرکز ارسال گردد و مسیر طوالنی تهیه و تنظیم مدارك و مستندات مربوطه و در نوبت 
بـا  ع و بالتکلیف ماندن تقاضـا مـی گـردد و لـذا    موجب عدم تخصیص ارز بموقنقرارگرفت

توجه به شرایط اقتصادي موجود و ضرورت عدم تمرکز گرایـی و ایجـاد تسـهیل گـري در     
امور بانکی و بهبود محیط کسب و کـار موضـوع در شـوراي گفـت  گـوي مرکـز مطـرح و        

مرکزدربزرگهايبانکهايصرافیازتعداديو تأسیسایجادنسبت به مصوب گردد تا 
.اقدام گردداستان

بررسی صورت گرفته و بیان نظرات شبکه بانکی بـه نماینـدگی کمیسـیون    باعنایت به -2
هاي استان با هدف تسریع در انجام امور مربـوط بـه صـدور ضـمانت نامـه      هماهنگی بانک

هاي ارزي براي فعاالن اقتصـادي و از آنجائیکـه در غالـب اسـتانها در بدنـه شـبکه بـانکی        
مقـرر مـی دارد تـا مراتـب از طریـق      شورا کارشناسانی قوي و آموزش دیده وجود دارد لذا 

شوراي مرکز و استانداري خراسان رضوي و کمیسیون هماهنگی بانکها با مذاکره و مکاتبـه  
. با بانک مرکزي و مدیران عامل بانکها در تهران و شوراي عالی پول و اعتبار پیگیري شود

تـامین نقـدینگی ارزي   با توجه به شرایط موجود کشور و وجود تحریم ها و عدم امکان -3
مورد تقاضاي صاحبان سرمایه و افزایش شدید قیمت ها براي خرید و واردات ماشین آالت 

بـدلیل شـرایط   فراهم نمودن زمینه خرید ماشین آالت دسـت دوم و اسـتوك   و با هدفنو 
صـدور  شورا مقـرر مـی دارد تـا موضـوع    با بررسی جمیع جهات ري واجتناب ناپذیرطراضا

بـا تشـخیص کارشناسـان    ) استوك ( تسهیالت براي ماشین آالت دست دوم مجوز اعطاي 
طرح در پیگیري از طریق فنی بانکها از سوي بانک مرکزي و مدیران عامل بانکهاي کشور 

پیگیري استانداري و کمیسیون هماهنگی بانـک هـا از بانـک    شوراي گفت و گوي کشور و 
.مرکزي انجام گردد
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بـه گذشـته سـنوات تولیـدي در واحـدهاي غیرمنقولومنقولاموالتوجهقابلتعداد-4
موانـع رفـع قـانون 17و16مـاده درودرآمدهتملک بانکهابهتعهدات،ایفايعدمدالیل
لیکن.اندشدهاموالازاین دستهواگذاريبهمکلفبانکها،کشورمالینظامو ارتقايتولید
عظیم ملیسرمایهعنوانبهبانکها،تملیکیاموالواگذاريدرحیاتیواساسیموانعازیکی

واحد اقتصادي اعم از تولیدي و غیـر تولیـدي در   120که در استان خراسان رضوي حدود 
برداشت سلیقه استتومانبخش هاي مختلف اقتصادي به ارزش حدود هشت هزار میلیار 

موضوع واگذاري لذا ،می باشد) 1354سال مصوب(قانون تامین اجتماعی 37اي از ماده 
و فعال شدن بنگاههاي اقتصادي در تملک بانکها با عنایت به مصوبات قبلی و طرح موضوع 

مقـرر گردیـد پیگیـري    بود کهپیگیري سیستم بانکیمورد مجددادر شوراي گفت و گوي 
شصـت  که درع دستور قراردادن موضوخصوص درتسریع شوراي مرکز درالزم به منظور

نیز 30/03/98و ششمین جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان مورخ 
.مطرح و مستندات مربوطه ارسال گردیده است انجام شود

تملک بانکها از جملـه پـیش   در بنگاه هاي اقتصادي واگذاري شرایطبا توجه به اینکه -5
و بازپرداخـت تسـهیالت   )با نظر متفـاوت هـر بانـک   (درصدي30الی 20داخت حداقل پر

سرمایه گذاران موجب عدم تمایل ،صرفا از طریق اقاله و مزایده ومتقاضیسال 5کمتر از 
سـرمایه عظـیم کشـور در    وگردیـده مـالی و اقتصـادي  تامین شـرایط ناتوانی دردلیل به 

در تجدیـد نظـر   ضـرورت  با توجـه بـه   استانها متوقف و روز به روز فرسوده تر می شود لذا 
شـورا  ،ک شـده یبا هدف تسریع و تسهیل در واگذاري بنگاه هاي تملوشرایط تعیین شده 

عقد اجـاره  موضوع واگذاري با شرایط تا تا با پیگیري از طریق شوراي مرکز  مقرر می دارد
درصد پیش پرداخت با نـرخ مصـوب شـوراي    10ساله با اخذ 5مدت به به شرط تملیک

.اجرایی گردداجاره در دورانپول و اعتبار 

عدم امکان افتتاح حساب جاري ارزي و ریالی براي اتباع خارجی بـا توجـه   نظر به اینکه -6
سـرمایه  کشور نتواند از مزایاي به قوانین و مقررات پولشویی کشور موجب گردیده است تا 

کـه در کشـور   بویژه اتباع کشورهاي افغانسـتان و عـراق   خارجی هزاران نفر از اتباع عظیم 
تا تا با پیگیـري از طریـق شـوراي مرکـز      مقرر می داردلذا شورا ، استفاده نمایند هستند
.مجوز صدور افتتاح حسابهاي ارزي و ریالی اتباع خارجی در استانها صادر گرددموضوع
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بـه گذشـته سـنوات تولیـدي در واحـدهاي غیرمنقولومنقولاموالتوجهقابلتعداد-4
موانـع رفـع قـانون 17و16مـاده درودرآمدهتملک بانکهابهتعهدات،ایفايعدمدالیل
لیکن.اندشدهاموالازاین دستهواگذاريبهمکلفبانکها،کشورمالینظامو ارتقايتولید
عظیم ملیسرمایهعنوانبهبانکها،تملیکیاموالواگذاريدرحیاتیواساسیموانعازیکی

واحد اقتصادي اعم از تولیدي و غیـر تولیـدي در   120که در استان خراسان رضوي حدود 
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شصـت  که درع دستور قراردادن موضوخصوص درتسریع شوراي مرکز درالزم به منظور

نیز 30/03/98و ششمین جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان مورخ 
.مطرح و مستندات مربوطه ارسال گردیده است انجام شود

تملک بانکها از جملـه پـیش   در بنگاه هاي اقتصادي واگذاري شرایطبا توجه به اینکه -5
و بازپرداخـت تسـهیالت   )با نظر متفـاوت هـر بانـک   (درصدي30الی 20داخت حداقل پر
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