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گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی
شماره نشست 82:

تاریخ جلسه 0066/60/22:

ساعت شروع

ساعت

01:06

خاتمه02:06:

محل نشست :سالن اجتماعات استانداری

عناوین دستورجلسات

عنوان پیش از دستور:
------------

عنوان دستور جلسه:

پیگیری مصوبات جلسات قبلگزارش کمیته در خصوص بررسی دالیل افزایش بی رویه قیمت سیمان و مشکالت صنایع وابسته گزارش کمیته در خصوص بررسی مشکالت شرکت گچ چمن بیدگزارش کمیته در خصوص بررسی مشکالت برخی از قوانین نظام بانکی در راستای مانع زدایی و پشتیبانی از تولید:الف -دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری و عدم حذف سود مرکب
ب -حذف مقررات مربوط به اقاله واحدهای تملک شده از سوی بانک ها
ج-عدم اعمال مقررات حذف وجه التزام تاخیر تادیه پلکانی به تسهیالت قبل از تاریخ 4931/70/70
 بررسی و تصویب لیست هشت نفر اعضای محترم بخش خصوصی جهت شرکت در جلسات شورا در نیمه دوم  4177تا نیمه دوم 4174به مدت یک سال به استناد دستور العمل نحوه ی اجرای جلسات شورا

عنوان خارج از دستور:

...........................
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الف -دولت
ردیف

نام و نام خانوادگی

3

محمد علی شجاعی

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

استاندار (رئیس شورای استانی)

نماینده

محمود قنبری

2

حسن پارسی پور

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

حاضر

ویدئو کنفرانس

0

حسین حاجی بیگلو

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

حاضر

4

عبداله یوسفی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

حاضر

5

مجید درخشانی

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

حاضر

0

حسن نوری

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

حاضر

7

علی اصغر هدایتی

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر

ویدئو کنفرانس

ویدئو کنفرانس

ب -مجلس شورای اسالمی
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

3

محمد پاکمهر

نماینده مجلس

حاضر

2

امان اهلل حسین پور

نماینده مجلس

حاضر

نام و نام خانوادگی نماینده
ویدئو کنفرانس
ویدئو کنفرانس

ج -قوه قضائیه
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

3

اسداهلل جعفری

رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)

حاضر

2

سید جواد ایاللی

دادستان مرکز استان

حاضر
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د -شهرداری و شوراها
ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور

سمت

نام و نام خانوادگی نماینده

(حاضر /غایب /نماینده)

3

علی گودرزی

شهردار مرکز استان

2

جمشید عین بیگی

رئیس شورای اسالمی استان

حاضر

ویدئو کنفرانس

حاضر

ویدئو کنفرانس

هـ -تعاونی و خصوصی
(رؤسای اتاق ها)
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

سعید پورآبادی

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی مرکز

3

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر

استان (دبیر و سخنگوی شورای استان)

2

ابراهیم قربانی

رئیس اتاق تعاون مرکز استان

حاضر

ویدئو کنفرانس

0

مهدی امیدوار

رئیس اتاق اصناف مرکز استان

حاضر

ویدئو کنفرانس

(مدیران عامل یا رؤسای هیأت مدیره شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی)
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

3

احمد هاتفی اوالیی

مدیر عامل شرکت مزرعه سبز خرم

حاضر

2

مجید اجاللی

مدیر عامل شرکت آراد لیان فراور آریا

حاضر

0

علی شریعت

رییس هیات مدیره آرد سفید ارمغان

حاضر

4

امید نادری

مدیر عامل شرکت برودت صنعت

حاضر

5

مسعود بادلی

مدیر عامل شرکت قیر پارت پاسارگاد

حاضر

0

وحید جعفری

مدیر عامل شرکت سپانو الکترونیک شرق

حاضر

7

عبداله خدابنده

مدیر عامل شرکت سبک سازان

حاضر

8

امید اکبر زاده

رییس هیأت مدیره شرکت سد فام طوس

حاضر
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توضیح :در جداول فوق (ردیف های الف تا هـ) ،در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا ،موضوع تبصره  3ماده  5دستورالعمل "تشکیل و نحوه اداره
جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی" ،در ستون "وضعیت حضور" ،کلمه " نماینده" درج شده و در ستون بعدی" ،نام و نام خـانوادگی

نماینده" معین گردد.
و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی
مهدی روحانی

رییس محترم انجمن پیمانکاران خراسان شمالی

2

محمد رضا آبساالن

مدیر عامل محترم شرکت تعاونی سردخانه صاحب

0

محمود رضا نامی

نماینده بانک ملی

مریم محروقی

سرپرست محترم دبیر خانه ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان

3

4
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مشروح مذاکرات

پیش از دستور:

----------دستور جلسه ()1
پیگیری مصوبات جلسات قبل

در ابتدای جلسه آقای پورآبادی دبیر و سخنگوی جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ارائه گزارشی در خصوص مصوبات
جلسه قبل پرداختند .
موضوع تعیین تکلیف موضوع ماده  93قانون بخش تعاون که مقرر شده بود جلسه ای به منظور تعیین تکلیف نهایی جهت نحوه محاسبه ی
حقوق و دستمزد بازنشستگان با توجه به قانون تعاونی و تامین اجتماعی با در نظر گرفتن دو سال پایانی خدمت در محل اتاق بازرگانی
برگزار گردد.
که بر این اساس طی چندین جلسه موضوع پیگیری شد به دلیل عدم نتیجه مطلوب موضوع مجددا از طریق حراست تامین اجتماعی در حال
پیگیری است و به استناد حسابرسی پایان سال مالی 4933حقوق مدیر عامل سردخانه ی صاحب محاسبه می گردد و پس از حسابرسی
موضوع فیصله پیدا خواهد کرد.
در ادامه موضوع افزایش سهمیه مواد پتروشیمی به واحدهای تولیدی –صادراتی مطرح گردید که مقرر شده بود مدیر عامل شرکت امین آوا
پالست تمامی مدارک و مستندات مربوط به افزایش سهمیه مواد پتروشیمی را در اسرع وقت به سازمان صمت جهت اقدام به افزایش و
خرید سهمیه ،ظرف یک هفته کاری انجام گردد که بر این اساس اقدامات الزم انجام شد.
دستورجلسه ()2
گزارش کمیته در خصوص بررسی دالیل افزایش بی رویه قیمت سیمان و مشکالت صنایع وابسته
آقای پورآبادی در خصوص افزایش بی رویه قیمت سیمان افزود با توجه به بحران قطعی برق در کشور طی یکی دو ماه اخیر برخی صنایع
از جمله سیمان را با مشکل مواجه کرده و باعث شده میزان عرضه محصوالت سیمانی در بورس کاال به یک سوم برسد.
ایشان افزودند وزارت نیرو صنایع را سپر بالی بخش خانگی کرد تا میزان قطعی برق های پی در پی را کاهش دهد .در این راستا برق صنایع
فوالدی و سیمانی قطع و یا محدود شد و سرانجام این ماجرا به کمبود و گرانی سیمان انجامید .به طوریکه به دنبال کاهش  37درصدی برق
کارخانجات ،قیمت سیمان در تهران به پاکتی  07هزار تومان رسید و شنیدهها از برخی شهرستانها حکایت از سیمان  477هزار تومانی دارد.
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آقای داودزاده نماینده ی سازمان صمت گفتند :در خصوص مشکالت تولید سیمان و صنایع وابسته پیرو جلسات متعدد که در شورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی به آن پرداخته شد سازمان صمت و تنظیم بازار و بازرسی استان به تشکیل تیم فوری بررسی این موضوع
پرداخت که مسایل و مشکالت حوزه سیمان را با موضوع ارایه سیمان در بورس و همچنین بحث قطعی برق صنایع تولیدی سیمان شناسایی
که با پیگیری بی وقفه این اداره و تیم بازرسی آرامش نسبی به بازار سیمان برگشته و عمال در هفته گذشته سیمان ارایه شده به بورس
حدود17هزارتن اعالم کرده که تقریبا  40هزار تن از این مقدار در استان خریداری و مصرف شده و مازاد این مقدار موجود میباشد و
صنایع وابسته هیچگونه کسری در این حوزه از حیث تامین سیمان مصرفی با نرخ مصوب نداشته است.
ایشان در ادامه افزودند :اگر در حوزه صنایع تولیدی سیمان مشکل غیر قابل پیش بینی بوجود نیاید ما هیچگونه مشکلی در تامیین و عرضه ی
سیمان استان نخواهیم داشت.
آقای روحانی رییس انجمن پیمانکاران استان در خصوص مشکالت حوزه سیمان نحوه فروش ونحوه قیمت گذاری ان و صنایع وابسته این
چنین اظهار نظر کردند که با تنش ایجاد شده دربازار قیمت سیمان صنایع وابسته نیز افزایش قیمت افسار گسیخته ای را در این فرصت
داشته که با توجه به بازگشت قیمت سیمان به حالت مشابه قبل از افزایش قیمت همچنان با قیمت باال اقدام به فروش اقالم خود کرده و
کاهش قیمتی را شاهد نبوده ایم که این امر ضرر های سنگینی را در عرصه های ساختمانی و تولیدی در پی خواهد داشت.
آقای داودزاده در ادامه این چنین پاسخ داد که با توجه به افزایش قیمت سیمان صنایع وابسته نیز افزایش قیمت داشته اند که با توجه به
کاهش قیمت سیمان انها نیزموظف به کاهش قیمت محصوالت خود شده اند که اگر شخصی این کاهش قیمت را لحاظ نکرده وبدنبال سود
بیشتر با نرخ گذشته اقدام به فروش محصوالت میکند سهل انگاری از اداره صمت نمیباشد زیرا که اداره صمت اختیار کافی در مورد قیمت
گذاری در چندین نوبت با توجه به عرف را دارد و باید واحد متخلف شناسایی و مورد پیگرد قرار گیرد.
در ادامه آقای پور ابادی با بیان اینکه در جلسه کارگروه ذیل شورا نمایندگان کارخانه سیمان صریحا اظهار داشتند که ظرفیت تولید کارخانه
خود را به 41هزار تن افزایش خواهند داد تا خللی در راستای نیاز تولید بوجود نیاید و باتوجه به اینکه نیاز روزانه استان 1هزار تن اعالم شده
است ولی تولید 5هزار تنی را جهت رفع نیاز استان در دستور کار خود قرار داده اند.

دستور جلسه ()0
درخصوص گزارش کمیته در خصوص بررسی مشکالت شرکت گچ چمن بید نماینده ی سازمان صمت استان گفتند با توجه به گذشت  3سال
از واگذاری معدن گچ و غیر فعال بودن این معدن و علی الرغم اخطارهای اعالمی فقط در صورت فعالیت و پرداخت جرایم ،امکان واگذاری مجدد
وجود دارد.
ایشان راهکارهای مناسبی از جمله استفاده از تسهیالت صندوق های کارآفرینی  ،مشارکت در سرمایه گذاری ،واگذاری معدن بصورت استیجاری را
پیشنهاد نمودند.
در ادامه آقای پورآبادی با اشاره به همراه بودن همیشگی سازمان صمت با اتاق بازرگانی و فعاالن اقتصادی استان افزودند :در حوزه فعال سازی معادن
استان کمتر توجه شده و با توجه به گرانی ماشین االت و تجهیزات ایشان  ،امکان به روزرسانی را نداشته و حمایت از حوزه معادن را می طلبد.
کد مدرکQMS-RE-75-03 :
توزیع نسخ :دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

شماره بازنگری30:

تاریخ بازنگری3011-30-03 :
0

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات هشتادویکمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان
خراسان شمالی
( پیوست شماره ( )2دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی)

ایشان ادامه دادند :سلب صالحیت از بهره بردار کمکی به حفظ سرمایه گذاری در استان نمی کند و راهکار فعالیت معادن در نظر گرفتن امکانات
خاص و ویژه برای فعاالن بخش معادن می باشد.
دستور جلسه ()4
گزارش کمیته در خصوص بررسی مشکالت برخی از قوانین نظام بانکی در راستای مانع زدایی و پشتیبانی از تولید:
الف -دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری و عدم حذف سود مرکب
ب -حذف مقررات مربوط به اقاله واحدهای تملک شده از سوی بانک ها
ج-عدم اعمال مقررات حذف وجه التزام تاخیر تادیه پلکانی به تسهیالت قبل از تاریخ 4931/70/70
آقای پور آبادی در مورد قوانین نظام بانکی در خصوص حمایت و پشتیبانی از تولید افزودند که قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 21
مصوب شده و سال 29به اجرا گذاشته شده است ولی در زمینه امهال بدهی های بانکی تصمیمی اتخاذ نشده است که این موضوع موجبات
سلیقه ای عمل کردن بانکها در این زمینه را در پی داشته که این امر مشکالت عمده ای برای مردم در بر داشته است.
بعضی از بانکها عمال سود تسهیالت را به اصل مبلغ تسهیالت افزوده به انضمام وجه التزام با عنوان تسهیالت جدید برای تسهیالت گیرندگان
خود محاسبه و عمال مصداق بارز سود مرکب که بارها حتی ازتوسط مراجع تقلید نیزمنع شده رااز مردم مطالبه میکنند.
در ادامه آقای هدایتی دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانکهای استان و ریاست اداره امور شعب بانک ملی توضیحاتی در خصوص نحوه
محاسبه سود بانکی و امهال مطالبات ارائه کردند .
ایشان در مورد شرایط اقاله واحد های صنعتی تکلیفی وغیرتکلیفی بیان گفتند:
درخصوص شرایط اقاله بانک ها جهت برگشت وسایط تملیکی بارها نامه نگاری کرده ولی گاها خود واحد صنعتی عمال رقبتی به پس
گرفتن مورد مذکور نشان نمیدهد.
ایشان افزودند :هزینه های باالی نگهداری از واحدهای مذکور برای دولت ثمری ندارد و باعث بروز مشکالت اقتصادی می شود.
شرایط پرداخت بدهی بصورت کاهش  07درصد تکلیفی_ایجاد شرایط تقسیط
_روش بازپرداخت و اقاله واحد های صنعتی هم بصورت تکلیفی لحاظ گردد
در ادامه دستور کار دوم دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری و حذف سود مرکب را مورد بررسی قرار گرفت
نماینده ی بانک ملی در خصوص قانون نظام بانکی سود مرکب عمال حذف شده و هر بانکی این عملیات را اخذ نماید خالف مقررات
بانک ملی مرکزی بوده و بانک خاطی باید مورد بازخواست قرارگیرد.
ولی در اقساط معوق جریمه ای که به کارمزد بانکی تعلق میگیرد نوعی از سود مرکب است از طرفی دغدغه های اجتماعی در خصوص
حذف جرایم کارمزد که فرق بین مشتریان خوش حساب و بد حساب را نمایان میکند مورد بحث قرار گرفت و پیشنهاد بر اعتبارسنجی
مشتریان بانک شد.
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آقای پور آبادی در ادامه افزود مشکالت حذف جرایم کارمزد بانکی شاید ضرربزرگی به بانکها وارد کند ولی از طرفی چرخ تولید و
صنعت کشور را روانتر وتولید کننده را ترقیب به بازگشت به مسیر تولید میکند با توجه به اینکه بخش خصوصی حامی تولید کنندگان است
ولی حاضر به متضرر شدن بانک ها نمی باشد وبا پیشنهاد اعتبار سنجی صحیح مشتریان دراین امر به بازگشت سرمایه به صندوق های سرمایه
کشور کمک شایانی مینماید.
پیشنهاد نهایی بر حذف جرایم بانکی متعلق به کارمزد تسهیالت که خود مصداقی از سود مرکب میباشند شد.
درادامه دستور کار سوم و نهایی توسط جناب اقای پورآبادی با موضوع عدم اعمال مقررات حذف وجه التزام تاخیر تادیه پلکانی به
تسهیالت قبل از تاریخ4931/70/70قرائت و مورد بحث قرار داده شد
ایشان افزودند که بانک مرکزی طی دستورالعملی تسریع کرده که از تاریخ فوق به بعد این قانون لحاظ نگردد ولی اشاره ای به قبل از آن
ننموده و تغییر رویه ای برای قبل از آن لحاظ نکرده است از این رو موضوع وجه التزام قبل از تاریخ 4931/70/70طبق قانون قبلی مورد
وصول میباشد و با اشاره یه اینکه نرخ سود بانکها همه ساله افزایش داشته و هیچ زمانی درصد کاهش سود بانکهارا درقانون نداشته ایم حال
نیز نمیتوان به الزام بانکها به قبل از تصویب این قانون پافشاری کرد ولی درراستای پیشنهاد این امر در بخش صنعت در مواردی که جرایم
پلکانی تا  41درصد تعلق گرفته در صورت تسویه حساب کامل کل  41درصد جریمه پلکانی که از  2تا  41درصد متغیر میباشد حذف
گردد .

دستور جلسه( )5
 بررسی و تصویب لیست هشت نفر اعضای محترم بخش خصوصی جهت شرکت در جلسات شورا در نیمه دوم  4177تا نیمه دوم  4174بهمدت یک سال به استناد دستور العمل نحوه ی اجرای جلسات شورا
پس از اعالم اتمام دوره ی یکساله ی اعضای بخش خصوصی  ،لیست پیشنهادی اعضا مورد بررسی و تایید قرار گرفت و تعداد  8نفر از
فعاالن بخش خصوصی جهت مشارکت در جلسات شورا و کمیته های زیر مجموعه ی شورا تعیین گردیدند.

خارج از دستور()2

---------------
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مصــوبات اســـتانی
ردیف

0

تصمیم /تــــصمیمات

عنــوان دستــور جلسه

پیگیری مصوبات جلسه قبل:

موضوع از طریق حراست سازمان تامین اجتماعی پیگیری

مقرر گردید جلسه ای به منظور تعیین تکلیف نهایی جهت نحوه

گردید  ،مصوب شد بر اساس حسابرسی پایان سال مالی

محاسبه ی حقوق و دستمزد بازنشستگان با توجه به قانون تعاونی

4933حقوق مدیر عامل سردخانه ی صاحب محاسبه گردد و

و تامین اجتماعی با در نظر گرفتن دو سال پایانی خدمت در محل در پروسه حسابرسی دفاتر شرکت می باشد و پس از حسابرسی
اتاق بازرگانی برگزار گردد.
موضوع فیصله پیدا خواهد کرد.
مقرر گردید مدیر عامل شرکت امین آوا پالست تمامی مدارک سهمیه شرکت امین آوا پالست بر اساس افزایش پیدا کرد.
و مستندات مربوط به افزایش سهمیه مواد پتروشیمی را در اسرع
وقت به سازمان صمت جهت اقدام به افزایش و خرید سهمیه
،ظرف یک هفته کاری انجام گردد.
گزارش کمیته در خصوص بررسیی مشیکالت شیرکت گیچ -مقرر گردید سازمان صمت مبادی ورود سرمایه گذاران سایر
چمن بید

استانها جهت مشارکت با شرکت گچ چمن بید را معرفی
نماید.
مقرر گردید اتاق بازرگانی استعالمی از بانک ها یا موسساتاعتباری جهت تخصیص سرمایه در گردش با بهره ی پایین

2

اقدام نماید.
مقرر گردید سازمان صمت و اتاق بازرگانی رایزنی های الزمبا شرکت های سیمان بجنورد و جوین جهت بهره برداری از
معدن چمن بید انجام دهند.

0

بررسی و تصویب لیست هشت نفر اعضای محترم بخش

لیست  8نفر اعضای بخش خصوصی خوش نام و فعال با

خصوصی جهت شرکت در جلسات شورا در نیمه دوم  4177تا

مشارکت اتاق های تعاون و اصناف به شرح ذیل مورد تایید

نیمه دوم  4174به مدت یک سال به استناد دستور العمل نحوه ی قرار گرفت:
اجرای جلسات شورا
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-4فرج اله علیزاده-مدیر عامل شرکت آذین فورج -1علی
محمد جاجرمی-مدیر عامل شرکت گلچین فوم -9مهدی
روحانی-رییس انجمن پیمانکاران خراسان شمالی -1غالمرضا
آبساالن مدیر عامل تعاونی سردخانه صاحب -1سید هاشم
سیدی-مدیر عامل شرکت دکتر مود -5میر عبدالحسین
گلکار -مدیر عامل شرکت امین آوا پالست -2پیام مهنانی-
مدیر عامل شرکت می سی نو-0حسین کرباسی-مدیر عامل
شرکت تعاونی یقین اصیل بجنورد

موضوعات مــلی و فـــراگیر
ردیف

پیشنهاد /پیشنهادات

عنــوان دستــور جلسه

همکاری وزارت نیرو با وزارت صنعت ،معدن و تجارت و انجمنهایتخصصی صنعت سیمان بهمنظور مدیریت مصرف برق در این صنعت از
طریق تعطیلی داوطلبانه واحدهای سیمان کشور (بهمنظور انجام تعمیرات) در
0

گزارش کمیته در خصوص بررسی دالیل افزایش

فصل تابستان و درعینحال جلوگیری از تحت تأثیر قرار گرفتن عرضه

بی رویه قیمت سیمان و مشکالت صنایع وابسته

سیمان در بازار با در نظر گرفتن مشوقهای مناسب برای تولیدکنندگان.
 بازنگری در برنامه تأمین برق و فعالیت کارخانههای سیمانی کشوربراساس مشخصات فنی تجهیزات و ماشینآالت کارخانههای سیمان،
بهنحویکه این کارخانهها بتوانند با درصدی از دیماند خود (حداقل 07
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درصد) به فعالیت بپردازند و با مشکل تأمین کلینکر برای تولید سیمان و
عرضه به بازار داخلی مواجه نشوند .شایان ذکر است که برنامه فعلی اعالم
شده ازسوی وزارت نیرو برای تأمین برق واحدهای تولیدکننده سیمان
غیرکارشناسی بوده و به توقف تولید این واحدها منجر شده است.
همچنین وزارت صنعت ،معدن و تجارت نقش تنظیمگری خود را در تنظیمبازار سیمان کشور ایفا کند ،بهنحویکه به قیمتگذاری دستوری سیمان در
کشور پایان داده و همه واحدهای تولیدی را مکلف به عرضه هفتگی میزان
مشخصی سیمان در بورس کاال کند .این مسئله ضمن شفاف کردن عرضه،
تقاضا و معامله سیمان در کشور ،نقش واسطهها را در تجارت این محصول از
بین خواهد برد و مصرفکنندگان و توزیعکنندگان واقعی میتوانند به
گرفتن کد بورسی اقدام کرده و خرید سیمان را بهطور مستقیم از بورس کاال
انجام دهند.
رینگ صادراتی بورس کاال برای صادرات سیمان و کلینکر بهمنظورجلوگیری از رقابت منفی و دامپینگ و شفاف شدن معامالت صادراتی فعال
شود .ضمن آنکه نظارت وزارت صنعت ،معدن و تجارت بر انبارهای
تولیدکنندگان و توزیعکنندگان سیمان کشور از طریق سامانه جامع انبارها
برای جلوگیری از احتکار احتمالی سیمان و کلینکر ازسوی تولیدکننده یا
توزیعکننده صورت گیرد.
 اصالح تدریجی قیمت حاملهای انرژی صنعت سیمان (برق و گاز) طییک برنامه پنجساله (همزمان با کشف قیمت در بورس کاال – آزادسازی
قیمت) با هدف حرکت دادن کارخانههای سیمانی کشور بهسمت ارتقای
فناوری ،نوسازی و بازسازی واحدهای سیمانی ضمن آنکه با توجه به تولید
سیمان مازاد بر نیاز داخلی کشور و محدود بودن بازارهای صادراتی ،الزم
است تا درخصوص طرحهای سیمانی با پیشرفت فیزیکی کمتر از  17درصد،
بازنگری شود تا در صورت لزوم متوقف شده یا جانمایی آنها تغییر کند.
 هرگونه سیاستگذاری و برنامهریزی برای صنعت سیمان کشور با مشورتتولیدکنندگان و انجمنهای تخصصی مربوطه و تشکلهای اقتصادی کشور
انجام شود و همچنین از تعاونیهای توزیعی سیمان و مصالح ساختمانی برای
ایجاد امکان خرید سیمان از بورس کاال با هدف کوتاه کردن دست دالالن
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و واسطهها از بازار سیمان کشور حمایت شود تا امکان نظارت بر نحوه
عرضه سیمان در بازار فراهم شود.
 پیگیری تامین برق صنایع فوالد و سیمان به ویژه سیمان حداقل تا سطح 57درصد و افزایش تولید
اعالم ممنوعیت فروش خارج از بورس جهت کشف قیمت منصفانه،تجمیع عرضه ها و انجام عرضه هر دو هفته یکبار و عرضه سلف سیمان (با
موعد تحویل بیش از یک ماه) میشود.
عرضه سلف سیمان از هفته جاریعرضه های سلف عرضه هایی است که تحویل آن در اینده صورتمیگیرد و به افرادی کمک میکند که قرار است پروژه هایشان در آینده اجرا
شود و نیاز به سیمان دارند .این افراد میتوانند سیمان خود را پیشاپیش
خریداری کنند و اطمینان داشته باشند که میتوانند در زمان مقرر کاال را
تحویل بگیرند درواقع پول را اکنون و به قیمت روز پرداخت میکنند اما
مطمئن هستند که کاال را تحویل خواهند گرفت .سلف سیمان میتواند بخشی
از تقاضا در بازار را کنترل و در نهایت قیمت را تعدیل کند.
حذف کامل جرایم پلکانی و تسری بخشنامه
شماره31/481810مورخ4931/0/0به قراردادهای قبلی اقدام نماید .
ماده  5قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی و کاهش هزینه های طرح و
تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها :
دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که ظرف مدت یکسال از تاریخ
2

دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات
اعتباری و عدم حذف سود مرکب

تصویب این قانون با ایجاد و به کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک
جامع اطالعات ،رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان ،گروه های مشاور مالی و
سرمایه گذاری غیردولتی ،ساماندهی مطالبات معوق ،موسسات تضمین
اعتبار ،زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیالت بانکی را فراهم نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران ابزارهای جدید مالی اسالمی را طراحی و در بازار
سرمایه و نظام بانکی کشور به جریان اندازد.
ماده  41آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته ،معوق و مشکوک
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الوصول موسسات اعتباری :
موسسات اعتباری موظفند از تاریخ ابالغ این آیین نامه قراردادهای اعطای
تسهیالت بانکی را به گونه ای تنظیم نمایند که وجه التزام تاخیر تادیه برای
تمامی تسهیالت ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی
عالوه بر نرخ سود بخش اقتصادی مورد نظر به صورت شروط ضمن عقد،
به شرح زیر دریافت شود.
الف) تا قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند (کمتر
از دو ماه) معادل شش درصد()2۶
ب)پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل
معوق (بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل هشت درصد()8۶
پ)پس از انتقال به سرفصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بیش از
شش ماه و کمتر از نه ماه) معادل ده درصد ()47۶
ت) در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی
مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد (بیش
از نه ماه و کمتر از هجده ماه) معادل دوازده درصد ()41۶
ث) در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال
یابد معادل چهارده درصد ()41۶
•بند ت ماده  41مصوبه شماره  13545/448911مورخ  4931/2/14هیات
وزیران :
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است به انجام موارد زیر اقدام
نماید:
بازنگری آئین نامه وصول مطالبات غیر جاری بانکی با رویکرد تسهیل تسویه
بدهی های معوق مانند تقسیط مجدد ،استمهال و بخشش جرایم  ،با همکاری
وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه
ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیالت بانکی مصوب : 4985
ماده واحده – دولت و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلفند ساز و
کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار
تسهیالت بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از
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پایان برنامه نرخ سود این گونه تسهیالت در تمامی بخش های اقتصادی یک
رقمی گردد.
پیشنهاد بر حذف جرایم بانکی متعلق به کارمزد تسهیالت که خود مصداقیاز سود مرکب میباشند شد.
موضوع اقاله واحدهای تولیدی در مقررات جدید بانکی مجددا احیا شودو0

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

موسسات اعتباری مکلفند نحوه برگزاری مزایده را یک ماه قبل اطالع
رسانی نموده تا مالک قبلی در صورت قبل از بازگشایی پاکت های مزایده
،اعالم آمادگی نمود ،موسسه اعتباری موظف است طبق مقررات فروش
اقساطی به مالک قبلی واگذار نماید.
تسهیالت ثانویه بر مبنا فقهی و شرعی کامال صحیحی داده شود براساس نظر
شورای نگهبان بدهی شامل اصل و سود خواهد بود و میتواند وارد بحث
تقسیط شود.
قرارداد امهالی با تسهیالت جدید شورای پول و اعتبار درخواست مفاد دستورالعمالجرایی نحوه امهالمطالبات موسسات اعتباری که اثر اجرای آن اخذ سود مرکب یا دریافت
زیاده  ،بابت اعطای مهلت به تسهیالت گیرنده است لغو نماید.
یکی از روش های کمک به کارآفرین و فعال اقتصادی ،پیشگیری ازاقدامات حقوقی است؛ اگر این دستورالعمل محدودیت هایی که درنظر

0

عدم اعمال مقررات حذف وجه التزام تاخیر تادیه

گرفته ،حل نشود از کارآفرین حمایت نخواهد شد و ممکن است به جایی

پلکانی به تسهیالت قبل از تاریخ 4931/70/70

برسیم که اقدامات اجرایی و قضایی تنها راه بانکها ،باشد.
هر یک از تسهیالت گیرندگانی که در دوره مذکور اقساط خود را به موقع
پرداخت کرده اند و هیچ گونه بدهی غیر جاری در طول این سال ها نداشته
اند به عنوان مشتریان خوش حساب تلقی شده و با رعایت ضوابط ابالغی
بانک مرکزی مشمول تشویقات زیر هستند:
-4برای دریافت تسهیالت یا قبول تعهدات جدید در اولویت اند
-1تخفیف نرخ سود تسهیالت حداکثرتا میزان ۶ 1نسبت به حداکثر نرخ
سود ابالغی شورای پول و اعتباربرای آنها
-9نسبت به سایر تسهیالت گیرندگان وثایق وتضامین کمتری ازآنها گرفته
می شرایط پرداخت بدهی بصورت کاهش  07درصد تکلیفی
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_ایجاد شرایط تقسیط
_روش بازپرداخت و اقاله واحد های صنعتی هم بصورت تکلیفی لحاظ
گرددشود
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