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طرح یک فوریتی الحاق دو ماده به قانون رفع موانع

نتیجه بررسی
تصویب شد

تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب
سال (1394به شرح ذیل)
ماده  - 61به منظور بررسی و حل و فصل مشکالت
واحدهای تولیدی به دولت اجازه داده می شود
نسبت به ایجاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
به ریاست استاندار در استان ها اقدام نماید.
اعضای ثابت و غیر ثابت متشکل از نمایندگان،
دستگاه های اجرایی ذی ربط و بخش های
غیردولتی در این کارگروه و وظایف و اختیارات آن
در آئین نامه ای که ظرف مدت  2ماه از تاریخ ابالغ
این قانون توسط وزیر صنعت ،معدن و تجارت با
مشورت شورای گفت وگوی دولت و بخش
خصوصی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد،
تعیین می شود.
تبصره  -کارگروه های استانی مذکور تحت نظارت
و ساماندهی ستاد ملی تسهیل و رفع موانع
واحدهای تولیدی به ریاست وزیر صنعت ،معدن و
تجارت انجام وظیفه می کند .کارگروه ها و ستاد
ملی مذکور باید از امکانات و نیروهای انسانی
موجود در دستگاه های اجرایی استفاده کنند و به
هیچ وجه تشکیالت جدیدی ایجاد نکنند
ماده - 62بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق
های حمایتی موظفند با تسهیالت یا موارد امهال
مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف مدت 1
ماه موافقت کنند یا دالیل موافقت خود را همراه با
مستندات مرتبط به هیات موضوع تبصره این ماده
تسلیم کنند.
تبصره  -رئیس کل بانک مرکزی موظف است پس
از مشورت با استاندار هیات متشکل از خبرگان
بانکی و اقتصادی در هر استان تشکیل دهد .این



تصویب نشد

هیات موظف است دالیل و مستندات بانک ها برای
استنکاف از پرداخت تسهیالت مورد نظر کارگروه
تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند .در
صورتی که دالیل بانک برای استنکاف از پرداخت
تسهیالت مورد نظر مورد تایید هیات موضوع این
تبصره قرار نگیرد ،بانک مرکزی موظف است
تسهیالت مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند.
عدم تمکین بانک تخلف از دستور بانک مرکزی
تلقی و موضوع به هیات انتظامی بانک مرکزی
ارجاع می شود.
ماده الحاقی -کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از
امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل
معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده اند ،حق خرید
تمام یا بخشی از شرکت های قابل واگذاری سازمان
خصوصی سازی را ندارند.
تبصره -خرید  100درصد نقدی بالمانع است
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یک فوریت اصالح بند الف ماده  90قانون برنامه
پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی



جمهوری اسالمی ایران

ب:
سخنرانان جلسه
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شهر

نام

1

ارومیه

روح اهلل حضرت پور

2

بابلسر

ولی اهلل نانواکناری

3

سلماس

شهروز برزگر

4

دامغان

ابوالفضل حسن بیگی

5

بروجرد

عباس گودرزی

طرح ها و لوایح اعالم وصول شده در جلسه علنی امروز:
طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
طرح اصالح قانون تابعیت
طرح اصالح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی
طرح استمهال  5ساله مستخدمین رسمی موسسین و شرکت های دولتی
طرح شورای عالی استان ها با عنوان اصالح ماده  71قانون مدیریت خدمات کشوری
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