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باسمه تعالی

جناب آقای شافعی

ریاست محترم اتاق ایران 

با سالم

احتراماً، به پیوست متن سخنرانی اینجانب ، در نشست بهمن ماه هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور جناب 

آقای قالیباف، رییس محترم مجلس شورای اسالمی جهت استحضار ایفاد می گردد.
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جناب آقای دکتر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسالمی

جناب آقای شافعی، ریاست محترم اتاق ایران

اعضا محترم هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق ایران

خانم ها و آقایان

عرض سالم و ادب دارم و خیر مقدم خدمت جناب آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسالمی .

 تشکر می کنم از هیئت رئیسه محترم اتاق که فرصت بیان مشکالت قانونی و اجرایی در حوزه بازار پول و 
سرمایه کشور را به اینجانب داده اند. 

جناب آقای دکتر قالیباف درست است که مواردی را که در ادامه به عرض شما و حاضرین در جلسه میرسانم 
شرح مصیبت های موجود در بازار پول و سرمایه کشوراست، اما از نظر قانونی و مشکالت تقریبا مربوط به تمامی 

اقتصاد کشور میباشد. امیدوارم نتیجه حضور شما در جلسه امروز منتج به رفع موارد مطروحه گردد.

برای این که فقط مصداق نشستیم- گفتیم- شنیدیم- برخواستیم و نتیجه هیچ نباشد، یک نسخه از متن 
عرایض بنده تحویل شما می گردد و یک نسخه نیز به ریاست محترم اتاق ارائه می شود تا انشاءالله نتایج 

حاصل از این متن در اجرا مورد پیگیری قرار گیرند.

مهم ترین مسئله در حوزه تخصصی کمیسیون بازار پول و سرمایه عطف بماسبق شدن قوانین در اجرا  -
می باشد. در قرآن کریم هر جا که خداوند منان عملی را منع می نماید در ادامه می فرماید تا امروز انجام 

داده اید و از آن گذشتم و بر شما گناهی نیست اما از امروز به بعد انجام آن گناه است.

عالوه بر آن در قانون مدنی کشور نیز قید گردیده است که قانون عطف بماسبق نمی شود.   

اولین مصداق آن تراکنش های بانکی می باشد که بر طبق قانون، اجرای آن از سال ١٣٩٥ است ولی 
سازمان امور مالیاتی از سالهای ٨٩ و ٩٠ شروع به رسیدگی نموده و مبالغ سنگینی بر خالف قانون از 
مؤدیان مطالبه نموده است . متاسفانه در ابتدا به سراغ حسابهای شخصی اعضای هیئت مدیره و مدیران 

شرکتهای تولیدی رفته اند.
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بر طبق تحقیقات انجام شده در کمیسیون بازار پول و سرمایه هر شرکتی که دچار این معضل گردیده 
است در طول پیگیری و جمعآوری مدارک توسط مدیران ، شرکتهای مزبور با اُفت تولید ٢٠ درصدی 

مواجه بوده اند.

آیا بانک مرکزی حق داشته است برخالف قانون، اطالعات حساب های بانکی اشخاص را در اختیار سازمان 
امور مالیاتی قرار دهد و در ادامه آیا سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داشته است برخالف قانون به 

تراکنش های حساب اشخاص قبل از سال ١٣٩٥ مراجعه نماید؟

شبکه بانکی ما دچار معضالت بسیار است ، علیرغم تأکید بر ارائه یک نسخه از قراردادهای بانکی به  -
مشتریان متاسفانه در اغلب شعبات بانک ها و به خصوص در شهرستانها از انجام این امر خودداری 

می نمایند.

- در قانون رفع موانع تولید شرایط آزادسازی وثایق توسط بانک ها قید گردیده است ولی شبکه بانکی با انواع 
بهانه از جمله پوشش عمومی وثایق از آزادسازی آن بخش از وثایق که تعهدات آن پرداخت و به اتمام 

رسیده است خودداری می نماید.

بانک مرکزی عمال عنان صادرات و واردات کشور را در اختیار گرفته است و رأساً بدون هماهنگی با سایر  -
دستگاههای اجرایی مانند وزارت صمت و گمرک خود بخشنامه صادر می نماید . بدین ترتیب صادرات و 
واردات کشور دچاراختالل گردیده و باعث بیکاری نیروهای شاغل در واحدهای تولیدی گردیده است آن هم 
در شرایطی که حفظ اشتغال در شرایط تحریم های ظالمانه فعلی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر امنیتی 

اولویت اول کشور است. 

برای مثال در تاریخ ٩٩/٠٢/١٠ بانک مرکزی درخصوص نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ٩٧ 
بخشنامه های قبلی خود را نقض نموده و با بخشنامه جدید خود کلی پرونده در تعزیرات و قوه قضائیه 

تشکیل شده است . 

نمونه آن رسوب ٤ میلیون تن کاالهای اساسی در گمرک بوده است که مقداری از آن به دلیل ماندن مدت 
طوالنی در گمرکات کشور دچار خسارت گردیده و به تبع آن، عرضه محصوالت نهایی آن در بازار کاهش و 
مواجه با افزایش قیمت گردیده است. بی توجه ترین سازمان کشور، در صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها 
به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بانک مرکزی می باشد که علیرغم مکاتبات مکرر کمیسیون بازار 
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پول و سرمایه و ریاست محترم اتاق ایران در هیچ یک از موارد فوق با اتاق ایران مشورت نگردیده و یا اگر 
در مواردی مشورت شده به هیچ یک از نظرات اتاق توجه نشده است.

مورد دیگر ، عدم اجرای قانون توسط سازمانهای اجرایی میباشد که نه تنها فعاالن اقتصادی بلکه سایر  -
دستگاهها را نیز با مشکل مواجه نموده است. مستند اول تبصره٣ ماده ٢٠ قانون رفع موانع تولید و تهیه 
آیین نامه پوشش ریسک نوسانات ارزی در مدت سه ماه توسط وزارت دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس 
اوراق بهادار و بیمه مرکزی ایران میباشد. تاریخ ابالغ قانون، اردیبهشت ماه سال ١٣٩٤ است. امروز در 
بهمن سال ١٣٩٩ هیچ اثری از اجرای این ماده قانونی و یا اعالم ٤ سازمان مزبور به مجلس مبنی بر عدم 

امکان اجرای آن و یا درخواست بررسی مجدد آن به مجلس محترم ارسال نگردیده است.

حال میلیاردها دالر تسهیالت از صندوق توسعه ملی در سال های ٩٢ الی ٩٧  به متقاضیان که اغلب 
کارآفرینان و سرمایه گذاران کشور در بخش تولید می باشند پرداخت شده و تسهیالتی که با نرخ دالر 

٢٥٠٠ الی ٣٥٠٠ تومان به آنان پرداخت شده، بازپرداخت آن را  با دالر٢٥,٠٠٠ تومانی مطالبه می نمایند.

درحالیکه درصد کمی از تسهیالت اعطائی به بخش خصوصی واقعی تعلق داشته و ارقام عمده متعلق به 
دولت ، شرکتهای دولتی و خصولتی ها می باشد .

با چنین شرایطی قطعاً تمامی واحدهای متعلق به بخش خصوصی ورشکست خواهند شد. پاسخ این معضل 
که مدتهاست در کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ٤٤ قانون اساسی، کمیسیون صنایع 
معادن و امور اقتصادی مجلس مطرح است کدام مرجع خواهد داد و مسئولیت آن متوجه چه کسی می 

باشد؟

یکی دیگر از موارد موضوع باز پرداخت تسهیالت ارزی جزء ( د ) بند شش قانون بودجه سال ١٣٨٨ است  -
که توسط بانک صنعت و معدن از محل منابع سپرده گذاری بانک مرکزی نزد بانک صنعت و معدن  
پرداخت شده است، و شرایط بازپرداخت و تسویه این وام ها در بند (ح) تبصره ٤ قانون بودجه سال ١٣٩٦ 
با تصویب مجلس و شورای محترم نگهبان مشمول ماده ٢٠ قانون رفع موانع تولید و آئین نامه های  مربوط 
به آن شدند. ولی بانک مرکزی به بهانه عدم تامین مابه التفاوت نرخ ارز از اجرای قانون خودداری نمود و 
هم اکنون عیناً در کمسیون تلفیق جهت درج در بودجه ١٤٠٠ نیز متاسفانه بدلیل عدم عنایت الزم اکثریت 
نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به تحقق شعار سال جهش و رونق تولید در مورخ ٩٩/١١/٢ مورد موافقت 

قرار نگرفت . امیدواریم با حمایت شما در صحن مجلس مورد موافقت اکثریت نمایندگان قرار گیرد . 
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آیا بانک مرکزی و یا هر دستگاه اجرایی دیگری حق دارد مصوبات قانونی مجلس را که به تائید شورای 
نگهبان رسیده به هر دلیلی نادیده گرفته و اجرا ننماید.

جناب آقای دکتر قالیباف:

سوال اینجانب به نمایندگی از اتاق ایران و فعاالن اقتصادی کشور از جنابعالی و مجلس محترم این است: 

خسارتی که از عدم اجرا و با اجرای غلط قوانین به فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی کشور وارد می شود از چه 
محلی بایستی پرداخت گردد؟

آیا تا بحال دستگاه یا مدیر یا مسئولی درباره اشکاالت فوق مورد مؤاخذه و جریمه قرارگرفته و آیا مسئول 
مربوطه اخراج گردیده است؟

آیا وظیفه مجلس فقط تصویب قانون و ابالغ آن است ؟ یا بعد دیگر آن یعنی نظارت بر اجرای قوانین آنگونه که 
در نامه ریاست محترم اتاق به حضرتعالی آمده از اهمیت و اولویت باالتری برخوردار است ؟ 

نتیجه معضالت فوق عدم امنیت اقتصادی، عدم سرمایه گذاری ، فرار سرمایه ، منفی شدن رشد اقتصادی کشور 
که در حال حاضر مهمترین نیاز برای ایجاد اشتغال است می باشد.

و آخر اینکه :

در جهت اجرایی شدن اصل مهم قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار استدعا دارم دستور فرمایید هرالیحه و 
طرح اقتصادی که توسط دولت محترم و کمیسیونهای محترم مجلس تهیه و ارائه می گردد، حتماً نظرات یکی 

از اتاق های سه گانه مرتبط مندرج در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ضمیمه آن باشد.

پیگیری و نظارت اجرای قوانین بایستی در سرلوحه مسائل و مسئولیتهای مجلس قرار گیرد و تصویب قوانینی 
که اجرا نمی گردد جز اتالف وقت ، صرف هزینههای سنگین ، دلخوشی تصویب کنندگان و سردرگمی 

مخاطبان و ذینفعان این قوانین تاکنون چه نتیجهای در بر داشته است. 

در انتظار پاسخ و نتیجه حضور شما در این جلسه می باشیم. امیدوارم پربار باشد.

در خاتمه از صبر و بردباری در شنیدن عرایض بنده از شما وکلیه حضار محترم تشکر می نمایم.

http://www.iccima.ir/
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