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 مشروح مذاکرات

زنده یاد کامیابی اتاق در مح  سالن  13/30/3633شصت و چ ارمین  لسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی روز پنجشنله مورخ 

 بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی کرمان برگزار گردید.

 در ابتدا  ناب آقای م ندس طلیب زاده رئیس محترم اتاق و دبیر شورا ضمن عرض خیر مقدم موارد زیر را مطرح نمودند:

اکثر موضوعات مطرح شده در اتاق بازرگانی و شورای  ،شده است با تو ه به اینکه سال  اری با شعار تولید، مانع زدایی ها، پشتیلانی ها نامگذاری

در  زیرا تولید پشتوانه اصلی حفظ کشور و نجات دهنده شرایط فعلی اقتصاد آن می باشد. ؛گفتگو به این موضوع م م و اساسی اختصاص یافته است

تا از این ظرفیت برای ساماندهی تولید استفاده گردد. در این راه  استان کرمان نیز با تو ه به اولویت این موضوع، همه ی امکانات بسیج شده است

سلسله اقداماتی در این ضمن اینکه  اتاق کرمان نیز تع د، پیگیری و  دیت استاندار و نمایندگان محترم باعث دلگرمی فعاالن بخش خصوصی است.

 در دست اقدام دارد که در ادامه به آن ا خواهیم پرداخت. دیگری نیز اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ،است دادهزمینه انجام 

 لسات متعددی با ن اد ها، سازمان ها و ادارات   ت . در راستای ب لود مستمر فضای کسب و کار نیز اقداماتی اساسی انجام شده است همچنین

گو مطرح و در سطح استان و یا در سطح ملی به تصویب و  ورای گفتموارد احصا شده در  لسات ش که ،احصا قوانین مزاحم و مخ  تشکی  گردیده

خواهند رسید. بنابراین شناسایی و دسته بندی قوانین مزاحم و مخ  و دغدغه های فعاالن اقتصادی بر اساس پایش فضای کسب و کار در دستور 

قوانین شده و پس از آن ستند، مستدل و متکی به قانون مطرح که در این  لسه بخشی از آن با عنوان مسائ  و مشکالت بانکی م ؛کار قرار دارد

این  این حوزه را برای اصالح به شورای گفت و گوی ملی، هیئت وزیران و هر مر ع ذی صالح دیگری ارسال خواهیم کرد. مخ  و محدود کننده در

  .در حالیست که ما به هیچ و ه منکر زحمات و تالش بانک ا نیستیم
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 پکیجی ت یه شده است که به زودی رونمایی خواهد شد. ،ه کمک آقای دکتر موسوی در حوزه تامین زیر ساخت ها برای توسعه آیندهعالوه بر این ب

 83)پروژه های باالی    ت ایجاد تحرک الزم برای تسریع در انجام پروژه ها، اطالعاتی در خصوص تعداد زیادی از پروژه هاایشان در ادامه افزودند: 

از سازمان ها احصا شده است؛ که با تمرکز ویژه بر روی این پروژه ها و به ب ره برداری  شرفت فیزیکی و پروژه های فعال زیر ظرفیت(درصد پی

 و در چرخه اقتصادی قرار خواهد گرفت. هرسیدن آن ا تا پایان سال  اری، منابع عظیمی آزاد شد

خلق  دراستان کرمان  تواناییبا تو ه به  ضمن اینکه گردد. د انجام برخی از پروژها تسریعهم چنین برای ایجاد تحرک  دی در استان نیاز است رون

 توسعه از واحد های اقتصادی مو ود شروع شود. الزم است ،مزیت در بخش صنعت

س می شود. بنابراین از آنجا فقدان آینده نگری، استراتژی و باور  دی به شدت احسادر امر تولید بررسی انجام شده حاکی از آن است که هم چنین 

لی  که در انجام تحلی  ها هم با مشک  موا ه هستیم در عارضه یابی واحدهای صنعتی دریافتیم فقدان اطالعات الزم و پایگاه های داده برای تح

را می  ات در همه ی حوزه هاوضعیت و آینده نگری در بخش خصوصی و دولتی، یک درد مزمن برای واحدهاست. از این رو ایجاد پایگاه های اطالع

 .برشمرداز  مله نیازهای اساسی استان کرمان  توان

یق بنابراین در راستای تحقق شعار سال  دا از مسائ  و مشکالت مو ود به همراهی فعال، همدلی  دی، همکاری موثر، چابکی و چاالکی و آمار دق

زیرا تولید است که می  ؛درخواست می شود تولید را در اولویت برنامه های خود قرار دهندنیاز داریم. از این رو از همه ی مدیران در استان کرمان 

بخش تواند وضعیت فعلی کشور را ب لود بخشد و علی رغم و ود تحریم های سخت و ظالمانه کشور را سرپا نگه دارد. در این راستا همه ی امکانات 

 رگروه تحقق شعار سال بسیج خواهد شد.خصوصی و اتاق بازرگانی برای تحقق این شعار در کا

 دا از  ،هزار میلیارد تومان پروژه در دست ا را داریم 303افزودند از آنجا که ما حدود در ن ایت رئیس محترم اتاق با تاکید بر ارزش واقعی زمان 

 00هزار میلیارد تومان در سال و  03معادل  درصد را در نظر بگیریم 13، اگر فقط خواب سرمایه صادی بی شمار تکمی  این پروژه هااثرات اقت

 میلیون تومان در دقیقه خواهد شد.

 درصد پیشرفت فیزیکی08پیش از دستور: ارائه گزارش بررسی واحدهای راکد، فعال زیر ظرفیت و پروژه های باالی 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان در راستای در ادامه سرکار خانم دکتر ابراهیمی کارشناس محترم کسب و کار، گزارشی از اقدامات اتاق 

 تحقق برنامه سال را به شرح زیر مطرح نمودند:

احصا قوانین و مقررات در حوزه های بانکی، مالیاتی، بیمه ای، کار و امور ا تماعی و.... که دغدغه اصلی ایجاد کمیته اصالح قوانین:  -گام اول

 فعاالن اقتصادی هستند.

واحد های زیر  به همراه درصد پیشرفت فیزیکی 83شناسایی واحد هایی با بیش از ریافت اطالعات مربوط به واحد های صنعتی: د -گام دوم

 معدن ،صنعت استان، سازمان گردشگری و دستی صنایع ،فرهنگی  نوب، میراث و شمال کشاورزی با استعالم از سازمان های   اد ،ظرفیت بالقوه

در راستای احیا واحد های راکد و تحت تملک و هم چنین تسریع در شروع پروژه هایی که  صنعتی، های ش رک و شرکت  نوب و شمال تجارت و

 دریافت کرده اند.مجوز 

 استان قرار دارد. های بانک تملک تحت واحد 60الزم به ذکر است در استان کرمان 

استان، ت یه بسته های فرصت های سرمایه  های ساخت زیر توسعه سند تدوین: تامین مالی پروژه ها و نقدینگی مورد نیاز بنگاه ها -گام سوم

 )در راستای توسعه متوازن(، برگزاری همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری، تاسیس شرکت مشاوره سرمایه گذاری گذاری استان

، اقدام به ایجاد پایگاه اطالعات  امع از پیمانکاران و )اقدام به ایجاد انجمن نظام ملادالت پیمانکاری فرعی SPX سایر اقدامات: -گام چهارم

 کارفرمایان( بازاریابی و توسعه صادرات، عارضه یابی، پنجره واحد الکترونیکی و ....

در راستای تحقق شعار (، ظرفیتشده و زیر  توسعه ای، تکمی )پیشن ادی اتاق طرح های  و ایشان در ادامه ضمن مطرح نمودن تعدادی از پروژه ها

 سال بر لزوم همکاری و همدلی اتاق بازرگانی و بخش خصوصی با سازمان های متولی تاکید نمودند. 
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: بررسی موانع و راه کارهای پیشنهادی اداره کل راه و شهرسازی استان در راستای ماانع زدایای و پشاتییانی جهات     1دستور جلسه 

 سرمایه گذاری تسهیل در امر

از ارائه پیشن اد  ناب آقای م ندس طلیب زاده ملنی بر لزوم احصا مشکالت واحدهای شناسایی شده در گزارش مذکور،  ناب آقای سپس بعد 

یکی از مسائ  اصلی حوزه توسعه زیر ساخت های کشور و  ،دکتر حافظی، معاون محترم معماری و ش رسازی اداره ک  راه و ش رسازی استان کرمان

منابع طلیعی و امور اراضی در خارج از حریم ش رها و توسط صدور مجوز و واگذاری اراضی و زمین )در حوزه تخصیص اراضی سرمایه گذاری را 

 ،ن کرده و تضاد ها و مغایرت های مو ود در قوانین مربوط به این حوزه راراه و ش ر سازی در محدوده و حریم ش رها( عنواواگذاری اراضی توسط 

 :ودندمطرح نمبه شرح زیر 

روه مغایرت قانون ثلت اسناد و امالک در صدور سند مالکیت اراضی واقع در خارج از محدوده و حریم ش ر ها با بخشنامه آیین نامه ا رایی کارگ -

ایی می امور زیربنایی و شورای توسعه استان که منجر به عدم طرح پرونده های اشتغال و سرمایه گذاری فاقد سند ثلتی در کارگروه امور زیربن

صدور سند مالکیت اراضی واقع  در شود. در این راستا پیشن اد می گردد قانون ثلت اسناد و امالک به نحوی اصالح گردد که مو لات تس ی 

 بدون نیاز به شرط حصار کشی و احداث ابنیه فراهم شود. ،در خارج از محدوده و حریم ش رها

اراضی که گاهی اوقات به دلی  تداخ  با حرائم و ضوابط دستگاه های مختلف منجر به تاخیر در نلود نقشه واحد و  امع کنترل ضوابط و حرائم  -

گانه می شود. در این راستا پیاده سازی کلیه حرائم و ضوابط دستگاه های مرتلط با موضوع بر روی یک نقشه )در  30پاسخگویی به استعالمات 

کنترل ضوابط و حرائم و معرفی اراضی که در این نقشه با حرائم دستگاه ها تداخ   قالب نقشه های طرح آمایش سرزمین( با عنوان نقشه

 ندارند، پیشن اد می گردد.

فرصت  در این راستا استاندار محترم و رئیس شورا پیشن اد خود ملنی بر آماده سازی مجوز های سرمایه گذاری بدون نام و به روز رسانی و انتشار

 نمودند. های سرمایه گذاری را عنوان

 ناب آقای م ندس یزدانی الزم به ذکر است اتاق کرمان نیز در این راستا طرح اطلس سرمایه گذاری را در دست اقدام دارد که در این خصوص 

ی این طرح تمام واحد هابخشی از در : کارشناس محترم مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق، گزارش کوتاهی را ارائه داده و افزودند

 اقتصادی استان مطرح شده و در بخش دیگر آن تمام ضوابط و الیه های اطالعاتی در یک بستر نرم افزاری پیاده سازی می شوند. 

  ت رفع  UTMروی نقشه  ارائه پیشن ادی ملنی بر پاسخ شفاف و واضح دستگاه ها به استعالم های مربوطه و  انمایی حرائم مربوطه بر -

گانه توسط دستگاه ها، که مو ب طوالنی شدن روند بررسی و صدور رای و تثلیت  30ف و به موقع به استعالمات مانع عدم پاسخگویی شفا

 کاربری در مرا ع ذیصالح می شود.

عدم انطلاق با واقعیت و قدیمی بودن بعضی از طرح های فرادست استان )طرح های ناحیه ای( مو ب می گردد که در بعضی از نقاط استان  -

. گذاری میسر نشده و   ت انجام کار نیاز به کمیسیون های رفع موانع تولید، اقتصاد مقاومتی و ... باشد تا این مغایرت ها رفع گردندسرمایه 

 بازنگری طرح های ناحیه ای استان و تامین اعتلار آن پیشن اد می شود. در این راستا نیز

اری اراضی دولتی در محدوده و حریم ش ر هاست که افزایش سقف اختیارات مورد آخر محدود بودن سقف اختیارات استان در حوزه واگذ -

هکتار  33هکتار و در حریم ش رها به میزان  1استان در واگذاری اراضی به نحوی که اختیار واگذاری زمین در داخ  محدوده ش رها به میزان 

 اضی می انجامد.به استان تفویض گردد، به رفع این مانع و کوتاه شدن پروسه واگذاری ار

  ناب آقای دکتر آیت ال ی موسوی، معاون محترم امور عمرانی استانداری نیز پیشن ادات خود در این حوزه را به شرح زیر مطرح نمودند:

رار تقسیم بندی استعالم ها در دستور کار ق 18بسیاری از مشکالت مطرح شده در حوزه خود استان قاب  ح  می باشد. به طور مثال در سال 

نجام از این رو پیشن اد ما این است که دستگاه های متولی واگذاری اراضی تقسیم بندی شوند. بنابراین ابتدا استعالم هایی که اولویت دارند ا .گرفت

 ست.می شوند و در صورت منفی بودن  واب استعالم وقت متقاضی هدر نخواهد رفت. اما متاسفانه تا به امروز این کار صورت نپذیرفته ا
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پس از انجام  ،سازمان های متولی واگذاری اراضیسایر   اد کشاورزی و  ،مقرر شد با هماهنگی سازمان هایی مانند صمت 18عالوه بر این در سال 

سرمایه گذار یکی از این نقاط را انتخاب کند.  تا ؛، نقاطی که استعداد واگذاری در داخ  استان دارند، مشخص شونداتروند دریافت همه ی استعالم

 اما این کار هم تا به امروز صورت نپذیرفته است.

ق وراثت صورت می گیرد، اگر اداره ثلت یک یو یا از طر (خرید و فروش)در حوزه صدور اسناد نیز با تو ه به اینکه این امر یا از طریق نق  و انتقال 

 ،این گواهی توسط کارگروه گرفتن ک قرارارائه دهد، با مال تقاضی )تصرفی نلودن زمین و مالک نلودن دولت(گواهی ثلتی ملنی بر مالک بودن م

 بقیه مراح  ثلت سند طی خواهد شد.

 الزم به ذکر است در خصوص پیشن ادات مطرح شده استاندار محترم تاکید داشتند پس از انجام بررسی های الزم توسط کارگروه امور زیربنایی،

 گو ارائه شود.و در  لسه بعدی شورای گفت ،مشخص ییشن اداتپ

 ناب آقای م ندس حسینی نژاد، رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان نیز به منظور تسریع در رفع مشکالت و با 

پیشن اد خود را ملنی بر تشکی  کمیته ای به تاکید بر این مطلب که در حال حاضر هر دستگاه از دیدگاه خودش مشکالت را عنوان می کند، 

 منظور  مع آوری مشکالت سازمان های متولی صدور مجوز و ارائه این  مع بندی در یکی از  لسات شورای گفت و گو ارائه نمودند.

 

 : بررسی مشکالت برخی از قوانین نظام بانکی در راستای مانع زدایی و پشتییانی از تولید:2دستور جلسه 

 مرکب سود حذف عدم و موسسات اعتیاری مطالیات امهال نحوه اجرایی دستورالعمل -الف

 ها بانک سوی از شده تملک واحدهای اقاله به مربوط مقررات حذف -ب

 80/80/1931تاریخ  از قیل تسهیالت به نسیت پلکانی تادیه تاخیر التزام وجه حذف مقررات اعمال عدم -ج

 

و ارائه بسته ی اصالحی  رآقای م ندس طلیب زاده ملنی بر لزوم استعالم مسائ  و مشکالت بانکی از استان های کشودر ادامه پس از تاکید  ناب 

درصد مشکالت حوزه کسب و  03الی  03ه منظور ح  شدن ب با محوریت استان کرمان ملیقوانین و مقررات بانکی در اولین  لسه شورا گفت و گو 

دادگستری سه مورد از موانع مو ود در حوزه بانک و پیشن ادات  یک پایه وکی  و بانکی دعاوی در حقوقی محترم مشاور ناب آقای عرب نژاد، ، کار

 احصا شده   ت رفع این موانع را به شرح زیر مطرح نمودند:

یاری مصوب ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعت دستورالعمل نحوه 11حذف مقررات اقاله از مقررات پولی و بانکی )ماده  .1

 آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها( 0ماده  2شورای پول و اعتیار و تیصره  20/89/1933

این امر باعث می شود صاحلان واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک، درصورتی که خواستار بازگشت واحد تولیدی خود باشند، بایستی آن را 

ارزش واقعی از بانک خریداری نمایند. در این راستا پیشن اد می شود موضوع اقاله واحد های تولید در مقررات  دید بانکی مجدد احیا  چند برابر

روز قل  از مزایده، به اطالع مالک قللی آن  03موسسه اعتلاری موظف است نحوه و زمان مزایده وثائق تملیکی را حداق  "شده و مصوب گردد 

ر صورتی که مالک قللی، قل  از بازگشایی پاکت های مزایده، کتلا اعالم آمادگی نماید، موسسه اعتلاری موظف است مال مذکور را مطابق برساند. د

اقساط  مقررات ناظر بر قرارداد فروش اقساطی به مالک قللی واگذار نماید. قیمت فروش اقساطی این اموال با تو ه به قیمت تمام شده و سود دوران

 "یین خواهد شد.تع

 مرکب سود حذف عدم و عتیاریا موسسات مطالیات امهال نحوه اجرایی دستورالعمل .2

 می ح  گیرنده تس یالت ظاهر مشک  در که شده وضع ای گونه به" اعتلاری موسسات مطاللات ام ال نحوه ا رایی دستورالعم "مفاد از برخی

 قراردادهای ها بانک پیگیری گردد. با می )سود از سود مرکب )دریافت سود مشمول صوری، قرارداد انعقاد با وی تس یالت واقع عالم در اما شود

بنابراین از آنجایی که با تو ه به  .سازد می موا ه  دی مشک  با آتی سال در را تس یالت گیرندگان و است انعقاد حال در فوق شک  به ام ال

تصویب مقررات را ع به نحوه ام ال مطاللات موسسات اعتلاری و سایر مقررات موضوع این  3001قانون عملیات بانکی بدون ربا )ب ره( مصوب 



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
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دریافت »یا « ، در ازای اعطای م لتدریافت زیاده بر دین»قانون صرفاً در صالحیت هیات وزیران است )نه شورای پول و اعتلار(، و این موضوع که 

به هر روش که انجام شود مغایر با شرع و قوانین بیان شده می باشد، پیشن اد می شود از شورای پول و اعتلار درخواست شود مفاد « سود مرکب

، بابت اعطای م لت به تس یالت دستورالعم  ا رایی نحوه ام ال مطاللات موسسات اعتلاری که اثر ا رای آن اخذ سود مرکب یا دریافت زیاده

 گیرنده است، لغو نماید.

 80/80/1931 تاریخ از قیل تسهیالت به نسیت پلکانی تادیه تاخیر التزام وجه حذف مقررات اعمال عدم .9

 می دریافت( درصد 36 تا 0+  وام سود) پلکانی فرمول با را سابق قراردادهای خسارت همچنان ها بانک تس یالت، پلکانی خسارت حذف و ود با

بنابراین نظر به اینکه مر ع  .است مرکزی بانک بانکی مقررات و مطالعات اداره نادرست تفسیر از ناشی امر این که. رسید می ٪ 00 به گاها که کنند

 33/30/3016اصالحی وصول مطاللات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتلاری )ارزی و ریالی( مصوب "تفسیر آیین نامه 

است، پیشن اد می شود  با مر ع صادر کننده بوده و اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی صالحیت تفسیر آن را نداشته "شورای پول و اعتلار

را  از شورای پول و اعتلار درخواست شود تا با تو ه به فلسفه حذف خسارت پلکانی از قراردادهای تس یالتی، تفسیری صحیح از آیین نامه مذکور

 ارائه نماید تا مشک  گرفتاران نرخ و ه التزام پلکانی ح  شود.

کرمان با گله مندی از اتاق بازرگانی در خصوص یک طرفه زیر سوال ی بانک های استان اب آقای محمدی مفرد، دبیر محترم کمیسیون هماهنگ ن

نخواهیم  بردن عملکرد بانک ها افزودند در کشور بانک محور، اگر بخواهیم بر اساس چند پرونده، نظام بانکی را زیر سوال بلریم هیچ کمکی به تولید

 کرد.

از نامه خود مطاللات معوق داشته باشند باید عین آن را به عنوان ذخیره قانونی در ترازنامه قرار دهند و بانک ها به عنوان یک موسسه مالی اگر در تر

 به سیستم ضرر تحمی  کنند. از طرفی با تو ه به شاخص های مو ود در صورت و ود مطاللات معوق، ضرایب تنلی ی برای مدیر گذاشته می شود.

مورد(. بدهکاران علی رغم پیگیری متعدد بدهی خود را پرداخت نمی کنند. هم  60را در کشور داریم )در استان کرمان کمترین میزان تملیک 

رای چنین به محض اعالم بدهکار، بانک توانایی تملیک نداشته و برای این امر باید مسیر قانونی ا رایی ثلت را طی کند. در واقع مر ع رسمی ب

ن رسمی دادگستری هستند که ملک را ارزش گذاری می کنند. این در حالیست که بانک ها و یا وثیقه ارزیابی وثیقه در زمان تملیک، کارشناسا

تاه گذار ممکن است نسلت به این ارزش گذاری معترض باشند. با این و ود حتی یکی از خواسته های ما از اداره ثلت این است که این مسیر را کو

 کند تا سریعتر تکلیف بانک مشخص گردد. 

نیز، علی رغم پرداخت نشدن بدهی بدهکاران، بانک ها دستورالعم  را ا رایی کرده  بانکی شلکه بدهکاران بدهی تسویه تس ی  قانون خصوص در

 اند.

درصد از ظرفیت اشتغال ایجاد شده در کشور، معطوف به عملکرد بانک هاست. ما مجری ضوابط و مقرراتی هستیم که حاکمیت  83در حال حاضر 

 کرده است. با این و ود اعتقاد داریم قانون بانکداری بدون ربا ایراداتی دارد که در صورتی که اصالح گردد ا را خواهیم کرد.تصویب 

در ادامه  لسه پس از پیشن اد استاندار محترم در خصوص تخصیص یکی از  لسات شورای گفت و گو برای ارائه مشکالت کمیسیون هماهنگی 

آقای طلیب زاده افزودند مشکالت و موانع مطرح شده در حوزه بانکی همگی به استناد قوانین و مقررات هستند بنابراین با بانک های استان،  ناب 

و ود اینکه ما منکر زحمات سیستم بانکی نیستیم با تو ه به دغدغه فعاالن اقتصادی و نارضایتی دولت، مجلس و فعاالن اقتصادی از عملکرد 

  به  ای انکار مشک  به ح  مسائ  بپردازیم. سیستم بانکی، الزم است

پس از تشکر از اتاق بازرگانی به عنوان میزبان  لسات شورای گفت  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ناب آقای دکتر پورابراهیمی 

موارد زیر  همه ی اعضای حاضر در  لسه،و گو، استاندار محترم به عنوان رئیس  لسات، مدیران پر تالش و ساعی استان، فعاالن بخش خصوصی و 

 را مطرح نمودند:

از زبان فعاالن بخش خصوصیست و یا خالصه هایست که از زبان بخش خصوصی عمده سر فص  هایی که در این  لسات طرح موضوع می شود یا 

آماده شده و توسط افراد دیگری ارائه می شود. تعدادی از اقداماتی که می توان برای رفع مشکالت مطرح شده انجام داد در حوزه اختیارات 
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ود. بخش اول به حوزه تصمیمات ستاد دولت و مجموعه مدیریت استانیست. و تعدادی دیگر در حوزه مسائ  ملی؛ که در دو بخش تعریف می ش

که طلیعتا در آن ا اشکاالتی نیز به چشم میخورد. بخش دیگر نیز یین نامه ها و مقررات داخلی ا رایی کشور بر می گردد مانند بخشنامه ها، آ

 .ظرفیت های قانونی کشور در حوزه زیر ساخت و پایه و اساس تصمیم گیری ها می باشد

یکی از دالی  تشکی  شورای گفت و گو این است که بتواند در این  لسات راهکار های مناسب را بر اساس  مع بندی هایی که در یک مجموعه 

 مدیریتی، دولتی، بخش خصوصی و مجلس صورت می گیرد، عملیاتی کند. 

وده و فقط مجری آن هستند. این در حالیست که معضالت مطرح در حوزه بانکی نیز در واقع بانک ها نسلت به بخشنامه بانک مرکزی پاسخگو نل

 شده در حوزه ملی بوده و در نحوه تصمیمات بانکی، بین استان های کشور تفاوتی و ود ندارد. 

اد مطرح شد ؛ اما به دلی  تغییرات دولت این پیشن نشست مشترکی برگزار شود ه بودشده در  لسات قل  مقرر شد ارائهبا تو ه به ملاحث بانکی 

که تا مشخص شدن ساختار ن ایی صلر کنیم. با این و ود از آنجا که در حال حاضر زمان اصلی برای تصمیم گیری و ح  مشکالت، در اختیار 

شده و  وزراست، پیشن اد می شود  لسه ای فوق العاده به منظور احصا مشکالت و موانع مطرح شده در حوزه ا را )به تفکیک وزارتخانه ها(، تشکی 

 کرده و تک تک موارد مطرح شده را با وزرا صورتجلسه خواهیم کرد.مجمع نمایندگان پیگیری  گزارش آن تا شنله برای ما ارسال گردد. بدین صورت

شود تیم اقتصادی دولت با مجلس  بینی می پیشدر ارتلاط با بخش دیگری از مشکالت که به مجلس مربوط می شود، خلر خوب این است که 

 .کاری خوبی داشته باشدهم

انقالب هم چنین در بحث اصالح قانون نظام بانکی و مسائ  مختلف حوزه بانکداری اسالمی اشکاالت اساسی و ود دارد. این قانون آزمایشی در اوای  

متاسفانه هیچ اراده ای در دولت ها  نوشته شده و تاکنون تغییری نکرده است. با این و ود در حالی که قوانین باید هر ده سال یکلار بازنگری گردند،

راهی برای برای اصالح این قوانین نلوده است. بنابراین اولین مطالله ما از وزیر پیشن ادی دوره سیزدهم و معاونت پولی و بانکی وزارت اقتصاد، هم

به سرانجام خواهد رسید. در  3633در سال اصالح قانون م م نظام بانکی کشور است که دو شوری آن در مجلس به تصویب رسیده است و انشاهلل 

 این صورت بسیاری از چالش های مطرح شده در  لسات اصالح خواهد شد.

می  الزم به ذکر است در حوزه موانع و مشکالت مطرح شده در حوزه بانکی، حتما موارد فنی و ود دارد. زمانی که پای درد و دل فعاالن اقتصادی

که با آن موا ه می باشند خاص و عجیب و غریب هستند. اما با این و ود تعمیم آن به ک  تصمیمات نظام بانکی هم نشینیم بعضی از مسائ  بانکی 

 صحیح نیست. زیرا این نظام بانکیست که در شرایط سخت، بیشترین حجم تامین منابع مالی در کشور را بر ع ده دارد.

ن امکان توسعه صنعتی و ود ندارد پیشن اد تعیین محدوده های سرمایه گذاری را تایید کرده و ایشان در ادامه با تاکید بر اینکه در اطراف ش ر کرما

 اداری های بروکراسیافزودند: افزایش اختیارات استان ها نیز، مطالله  دی ما از دولت سیزدهم است؛ تا با یک ساختار  دید در نظام ا رایی کشور، 

  .کنیم کن ریشه نیز را فقر استان داخلیو ظرفیت های  منابعاستفاده از  با داده و کاهشرا 

همچنین اظ ار داشتند با تو ه به موقعیت استثنایی دولت سیزدهم برای  راحی نظام اقتصادی کشور، شورای گفت و گو می تواند بستر و کمکی 

حول نظام اقتصادی کشور بوده و انشااهلل به ب لود آغاز ت 3633برای ا رایی شدن محتوای برنامه ها باشد. این در حالیست که نیمه دوم سال 

 تدریجی شرایط اقتصادی منجر خواهد شد.

م  ها با در آخر نیز افزودند هر گونه پیشن اد در حوزه مسائ  ملی، اصالح قوانین بانکداری و بانک مرکزی، هرگونه مغایرت بخشنامه ها و دستورالع

رات و ضوابط خود سازمان ها و ود دارد، مکتوب و مشخص برای ما ارسال کنید. در این راستا  لسه ای قوانین و یا اشکاالتی که به دلی  نقض مقر

ر مشترک با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، مدیران بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر سازمان های ذی ربط در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزا

 خواهد شد.

 استاندار وند زینی دکتر آقای  ناب رشیدی مدیر محترم کارخانه کنسرو سازی کارمان، ملنی بر انتقادپذیر نلودن بانک ها،در ادامه بعد از گله آقای 

ضمن تشکر از اتاق بازرگانی برای مطرح نمودن ملاحث خوب و چالشی که به صورت تعاملی به بحث گذاشته می شوند،  شورا رئیس و محترم

سازمان های حفاظت محیط زیست،   اد کشاورزی و آب نیز به همراه نظرات اداره ک  منابع طلیعی و آبخیزداری و افزودند که نیاز است نظرات 
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 اداره ک  راه و ش رسازی  مع بندی و در اختیار آقای دکتر پورابراهیمی قرار گیرد.

کشاورزی و  کند. در حوزه مسکن، کشور را نیز ح  میشود، مسائ   ح  بسیاری از مسائلی که در کرمان مطرح میایشان در ادامه اظ ار داشتند 

 .گردند و ا رایی در کرمان مطرح ، نلایدهای زاگرس و ود دارد در استانی مانند گلستان و یا  نگ ی که نیز، قوانین منابع طلیعی

 در ادامه موارد زیر را مطرح نمودند: سیزدهم،ی کابینه دولت رااشاره به معرفی وز ضمن ایشان در ادامه

حتما باید   م وری اسالمی و ایران خاطرو به  زیرا تمام توان به کار گرفته شده است برای ح  مسائ  کشور و ود دارد و ت دیدی فرصت استثنایی

 .در این دوره در کشور موفقیت حاص  شود

را  بنابراین با تو ه به اینکه استان کرمان بخش بزرگی از کشور بوده و ظرفیت های زیاد از قلی  حضور  ناب آقای دکتر پورابراهیمی در مجلس

استان   ها انتقال دهیم که ذهنیت کافی نسلت به مسائ های استان، در رای اعتماد به وزرا و کمیسیون نمایندهباید مسائ  را با تو ه به ارتلاط دارد، 

 .داشته باشند کرمان

مسائ  و مشکالت مطرح در حوزه راه و ش رسازی نیز  ناب آقای دکتر موسوی  مع بندی داشته باشند تا این  مع بندی را مصوبه در خصوص 

 شورای برنامه ریزی و توسعه کرده و پس از ابالغ، دستگاه ها را ملزم به ا رایی کردن مصوبات نماییم.

داشته اند، اما همکاری با استان در ح  مشکالت  ها تا  ایی که توانستند بانکیز در خصوص مسائ  و مشکالت مطرح شده در حوزه بانک ها ن

ای ما  سرمایهمالی و  ضمن اینکه متاسفانه توسعه کشور و تامین منابع .رونق تولید اصالح شوند رایمشک  اصلی در قوانین بانکی است که باید ب

های کرمانی  س م شرکتدر حال حاضر که  تا باری از دوش بانک ها نیز کم شود. انتقال دهیم سرمایه بازارها است که باید آن ا را به  متکی به بانک

هم از بازار سرمایه  . بنابراین استفادهباید برای استان حاص  شودسود آن ، درصد رسیده و همه آن ا در راس هستند 30در بازار بورس کرمان به مرز 

 .هایی دارد که در بانک ا و ود ندارد تر است و هم اینکه منفعت تر و قاب  اتکا مطمئن

وضعیت کرمان با استانی  ها اختیار دهد، ستاد کرونا باید به استانافزودند: اختیارات استانداران در ادامه  لسه  ناب آقای دکتر زینی وند در حوزه 

ن مسئله مانند آذربایجان فرق دارد، ما باید بتوانیم به تناسب شرایطمان ش ری را محدود یا تعطی  کنیم و ورودی به استان را بلندیم، اما در ای

ریزی استان را بیکار  شورای برنامه. هم چنین در ارتلاط با توزیع بود ه سال  اری ضروری که با  ان مردم ارتلاط دارد؛ هیچ اختیاری و ود ندارد

چرا . عنوان استاندار در کف میدان هستماند که اصال اولویت ما نیست، من به  اند و اعتلار به آن ا اختصاص داده هایی برای ما گذاشته اند، طرح کرده

استانداری اختیار ندارد و حتی ریزی گرفته شده است،  نامهها و شورای بر اختیار تمام فرمانداریدر نتیجه با تو ه به اینکه  .گیرند برای ما تصمیم می

امسال وضعیت فا عه باری را در بود ه شاهد هستیم، شورای  نخواهد شد.کشور اصالح  ،میلیارد تومان در استان به طرح ضروری اختصاص دهد 03

. در این راستا باید اصالحاتی صورت گیرد و برای غ کنیمدهیم فقط برای اینکه بخشنامه تحمیلی سازمان مدیریت را ابال ریزی تشکی  می برنامه

 مدیریت درست، اختیارات به استانداران توانمند واگذار شود.

امیدواریم با هماهنگی که  اماگذاری و نظام بروکراتیک است  شور گرفتار معض  قانون ناب دکتر زینی وند در انت ای سخنان خود اظ ار داشت ک

 .دولت و ود دارد و تسلطی که بر اوضاع دارند از بسیاری مسائلی که بر نظام اداری کشور تحمی  شده نجات پیدا کنیم و مجلس بین

تصویب قانون، تایید شورای نگ لان، آیین نامه های ا رایی و دستورالعم  ها،  در ادامه  ناب آقای طلیب زاده با تاکید بر لزوم بازنگری در فرآیند

افزودند این یک آسیب  دی است که قانون خوبی مصوب می شود اما در مسیر ا رایی شیطنت هایی صورت می گیرد و تعابیری گذاشته می شود 

 که نیازمند نظارت بیش تر است.

ه م ندس طلیب زاده اظ ار داشت هم در صحن مجلس و هم در کمیسیون ها بخش عمده ای از زمان ما خطاب ب دکتر پورابراهیمیدر آخر نیز 

صرف حوزه نظارت می شود. در یک سال گذشته تعدادی گزارش نظارتی به صحن علنی ار اع داده شده است که در سختگیرانه ترین اقدام مجلس 

زارتخانه ای از تکالیف قانونی خود استنکاف کرده پس از بحث و رای گیری اگر مغایرت، عدم اگر کمیسیونی به این  مع بندی رسید که دستگاه یا و

در ا را و تخلف از قوانین تصویب شد، پس از تصویب صحن علنی، پرونده به دستگاه قضایی برای بررسی تخلفات ارسال می شود. الزم به ذکر است 

 لس شورای اسالمی ارائه شده است.مجلس یازدهم بیشترین گزارش نظارتی، در تاریخ مج

https://www.borna.news/fa/tags/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://www.borna.news/fa/tags/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://www.borna.news/fa/tags/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://www.borna.news/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.borna.news/fa/tags/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.borna.news/fa/tags/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.borna.news/fa/tags/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.borna.news/fa/tags/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.borna.news/fa/tags/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://www.borna.news/fa/tags/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
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یجه رسیدیم که تدر سال ای گذشته قوانین بدون اینکه نحوه ا رایی شدن و خرو ی آن بررسی شده باشد، تصویب گردیده اند. اما امروز به این ن

 ی دارند اصالح کنیم.نیاز به قانون  دید نداریم بنابراین باید همین قوانین مو ود را ا را کنیم، خرو ی بگیریم و اگر مشکالت

درصد معادل  28ثانیه( بر مینای نرخ  10دقیقه و  12ساعت و  2الزم به ذکر است میزان خواب سرمایه در پایان جلسه )

 .تومان برآورد گردید00،3،0،987،،0

 

 

 

 

 مصوبات 

 

 مصوبات استانی

 تصمیماتتصمیم/ جلسه عنوان دستور ردیف
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 :3دستور  لسه 

موانیع و راه کارهیای    بررسی

پیشیین ادی اداره کیی  راه و  

ش رسازی استان در راستای 

مییانع زدایییی و پشییتیلانی    

         امیییر   یییت تسییی ی  در 

 سرمایه گذاری

 

 که اراضی واگذاری امر در ذیربط دستگاه ای حرایم و ضوابط کنترل درخصوص  امع نقشه نلود به عنایت با

 چندین به منجر یا و شده تاخیر دچار استعالمات به پاسخگویی ضوابط و حرایم این تداخ  دلی  به بعضا

 طی ریزی برنامه و مدیریت سازمان شود می پیشن اد گردد، می طرح ا رای پیشن ادی مح   ابجایی مرتله

 های نقشه قالب در) GIS نقشه یک روی بر را ذیربط دستگاه ای مو ود ضوابط و حرایم کلیه ماه یک مدت

 نقشه این در که مستعدی اراضی و نموده سازی پیاده حرایم و ضوابط کنترل نقشه عنوان به (سرزمین آمایش

 متقاضیان استفاده   ت زمین واگذاری مرا ع توسط ندارند تداخ  دستگاه ا ضوابط و حرایم از یک هیچ با

 و مشاور انتخاب   ت الزم اعتلار تامین( ساله یک) مدت بلند برنامه یک در. گردند معرفی گذاری سرمایه

 .پذیرد صورت باشد نمی کام  یا و مشخص آن ا ضوابط و حرایم که هایی دستگاه حرایم و ضوابط ت یه

1 

مو ب طوالنی شدن روند بررسی و  گانه توسط دستگاه ها 30عدم پاسخگویی شفاف و به موقع به استعالمات 

معاونت عمرانی استانداری بدین منظور مقرر شد  صدور رای و تثلیت کاربری در مرا ع ذیصالح می شود.

گانه انجام داده و از دستگاه ها درخواست  30هماهنگی الزم را با دستگاه های پاسخ دهنده به استعالمات 

 انمایی  UTMپاسخ داده و حرائم مربوطه را برروی نقشه  شود تا استعالمات را به صورت شفاف و واضح

 نمایند.
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 موضوعات ملی و فراگیر

 / پیشنهاداتپیشنهاد جلسه عنوان دستور ردیف
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 :3دستور  لسه 

بررسی موانع و راه کارهای 

پیشن ادی اداره کی  راه و  

ش رسییییازی اسییییتان در 

راسیییتای میییانع زداییییی و 

 پشتیلانی   ت تس ی  در

 سرمایه گذاریامر 

 

مغایرت قانون ثلت اسناد و امالک در صدور سند مالکیت اراضی واقع در خارج از محدوده و حریم با عنایت به 

ش رها با بخشنامه آیین نامه ا رایی کارگروه امور زیربنایی و شورای توسعه استان که منجر به عدم طرح 

پیشن اد می گردد  کارگروه امور زیربنایی می شود. پرونده های اشتغال و سرمایه گذاری فاقد سند ثلتی در

صدور سند مالکیت اراضی واقع در  در تس ی  ک به نحوی که مو لاتقانون ثلت اسناد و امالموضوع اصالح 

خارج از محدوده و حریم ش رها بدون نیاز به شرط حصار کشی و احداث ابنیه فراهم شود و این موضوع   ت 

 وی ملی ارسال گردد.وگپیگیری به شورای گفت

1 

       ت استان )طرح های ناحیه ای( مو بطرح های فرادسبا واقعیت و قدیمی بودن بعضی از  عدم انطلاق

می گردد که در بعضی از نقاط استان سرمایه گذاری میسر نشده و   ت انجام کار نیاز به کمیسیون های رفع 

به منظور رفع این مشک  پیشن اد       د.ناقتصاد مقاومتی و ... باشد تا این مغایرت ها رفع گرد ،موانع تولید

و این  می شود در طرح های ناحیه ای استان بازنگری صورت گرفته و تامین اعتلار   ت آن انجام شود و

 وگوی ملی ارسال گردد.موضوع   ت پیگیری به شورای گفت

0 

افزایش سقف اختیارات استان در واگذاری اراضی دولتی در محدوده و حریم شی ر هیا بیه نحیوی کیه اختییار       

هکتیار بیه اسیتان     33کتار و در حریم ش رها به مییزان  ه 1واگذاری زمین در داخ  محدوده ش رها به میزان 

 وگوی ملی ارسال گردد.تفویض گردد و این موضوع   ت پیگیری به شورای گفت
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 :1دستور  لسه 

بررسی مشکالت برخیی از  

قییوانین نظییام بییانکی در   

راسیییتای میییانع زداییییی و 

 پشتیلانی از تولید:

 ا رایی دستورالعم  -الف

 مطاللییات ام ییال نحییوه

 عیدم  و موسسات اعتلاری

 مرکب سود حذف

 مربیوط  مقررات حذف -ب

 تملیک  واحیدهای  اقالیه  به

 ها بانک سوی از شده

 مقییررات اعمییال عییدم -ج

 تیاخیر  التیزام  و یه  حذف

 بییه نسییلت پلکییانی تادیییه

تییاریخ  از قلیی  تسیی یالت

30/30/3016 

پیشن اد می شود موضوع اقاله واحد های تولید در مقررات  دید بانکی مجدد احیا شده و مصوب گردد 

روز قل  از مزایده، به اطالع  03موسسه اعتلاری موظف است نحوه و زمان مزایده وثائق تملیکی را حداق  "

ایده، کتلا اعالم آمادگی مالک قللی آن برساند. در صورتی که مالک قللی، قل  از بازگشایی پاکت های مز

نماید، موسسه اعتلاری موظف است مال مذکور را مطابق مقررات ناظر بر قرارداد فروش اقساطی به مالک 

قللی واگذار نماید. قیمت فروش اقساطی این اموال با تو ه به قیمت تمام شده و سود دوران اقساط تعیین 

 پیگیری شود. ملیی گوو  و این موضوع از طریق شورای گفت" خواهد شد.
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 موضوعات ملی و فراگیر

 / پیشنهاداتپیشنهاد جلسه عنوان دستور ردیف
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 :1دستور  لسه 

بررسی مشکالت برخیی از  

قییوانین نظییام بییانکی در   

راسیییتای میییانع زداییییی و 

 پشتیلانی از تولید:

 ا رایی دستورالعم  -الف

 مطاللییات ام ییال نحییوه

 عیدم  و موسسات اعتلاری

 مرکب سود حذف

 مربیوط  مقررات حذف -ب

 تملیک  واحیدهای  اقالیه  به

 ها بانک سوی از شده

 مقییررات اعمییال عییدم -ج

 تیاخیر  التیزام  و یه  حذف

 بییه نسییلت پلکییانی تادیییه

تییاریخ  از قلیی  تسیی یالت

30/30/3016 

 

نحوه  تصویب مقررات را ع به 3001عملیات بانکی بدون ربا )ب ره( مصوب قانون  از آنجایی که با تو ه به

است )نه در صالحیت هیات وزیران  قانون صرفاًو سایر مقررات موضوع این  ام ال مطاللات موسسات اعتلاری

دریافت سود »یا « دریافت زیاده بر دین، در ازای اعطای م لت»شورای پول و اعتلار(، و این موضوع که 

لذا پیشن اد می شود با پیگیری می باشد  بیان شدهمغایر با شرع و قوانین  شودکه انجام  روشبه هر « مرکب

از شورای پول و اعتلار درخواست شود مفاد دستورالعم  ا رایی نحوه ام ال مطاللات و گوی ملی شورای گفت

اعتلاری که اثر ا رای آن اخذ سود مرکب یا دریافت زیاده، بابت اعطای م لت به تس یالت گیرنده  موسسات

 است لغو نماید.

0 

اصالحی وصول مطاللات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول "نظر به اینکه مر ع تفسیر آیین نامه 

با مر ع صادر کننده است و  "اعتلارشورای پول و  33/30/3016ب موسسات اعتلاری )ارزی و ریالی( مصو

از پیشن اد می شود اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی صالحیت تفسیر آن را نداشته است لذا 

شورای پول و اعتلار درخواست شود تا با تو ه به فلسفه حذف خسارت پلکانی از قراردادهای تس یالتی، 

. و این موضوع نماید تا مشک  گرفتاران نرخ و ه التزام پلکانی ح  شودتفسیری صحیح از آیین مذکور را ارائه 

 از طریق شورای گفت و گوی ملی پیگیری شود.

 


