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 مشروح مذاکرات جلسه:

 :گفتگوی استانرئیس محترم و دبیر محترم شورای دستور جلسه با موضوع: سخنان   3و  2بند 

 :دکتر انوشیروان محسنی بند پیجناب آقای  

کیلومتری  120 تهران در آغاز این نشست با اشاره به قانون محدودیت استقرار واحدهای تولیدی در شعاعاستاندار محترم  -

  :بیان داشتند تهران،

با مصوبه هیأت مقررات زدائی و تصویب نهائی آن طی دو هفته آتی، اجرای طرح های توسعه ای واحدهای تولیدی در این  -

با شرط عدم ساخت و ساز جدید و رعایت ضوابط زیست محیطی بالمانع محدوده و افزایش ظرفیت تولید واحدهای فعال 

 د کیفیت تولید، تقلیل ضایعات و عدم آالیندگی را به همراه خواهدداشت.خواهدشد. این موضوع امکان بهبو

استاندار محترم در ادامه سخنان خود از برقراری امنیت و سالمت انتخابات اخیر ریاست جمهوری و شورای شهر در استان  -

زدن نظم انتخابات بودند،  تهران و همچنین در سطح کالن مملکت علیرغم تبلیغات منفی رسانه های بیگانه که درصدد برهم

چنین گفتند: شورای تأمین و کمیته امنیتی استان با برگزاری جلسات مکرر و با بکارگیری نیروهای انتظامی در چهار گوشه 

طبق آماری که از سوی وزارت کشور اعالم شده، کل تعرفه  استان با امنیت کامل و سالمت انتخابات را مدیریت کردند.

برگه و میزان تعرفه وارد شده به  505هزار و  989میلیون و  28دوره از انتخابات ریاست جمهوری،  رأی مصرفی در این

رأی ،  817هزار و  909میلیون و  24. میزان آرای صحیح برگه بوده است 736هزار و  750میلیون و  28صندوق های رأی 

کشور اعالم شده است. در این رابطه مقدار اختالف رأی از سوی وزارت  688هزار و  740میلیون و  3آرای باطله مأخوذه 

تعرفه های اعالم شده با برگه رأی های شمارش شده نیز به احتمال زیاد برخی از رأی دهندگان برگه رأی خود را به 

 صندوق نینداخته اند.

که برای واحدهای  رئیس محترم شورای گفتگوی استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قطعی برق و مشکالتی -

 تولیدی و صنعتی ایجاد شده، اظهار داشتند: عامل اصلی قطعی برق در شبکه برق مربوط به فعالیت مزارع استخراج

هزار دستگاه ماینر در کارخانه متروکه ای در غرب تهران کشف و ضبط شده که به نظر  7چنانکه به تازگی رمز ارزها بوده 

 انت هایی که دارند دست به سوء استفاده می زنند.می رسد افرادی با استفاده از ر



 

 

 :دکتر عیدیانجناب آقای 

 در ادامه جلسه قائم مقام دبیر شورای گفتگوی استان گزارشی از اخبار روز به شرح زیر بیان نمودند:

کرده  بخشنامه در حوزه های بانکی، صنعتی، معدنی و خدماتی صادر 300روز کاری  285ظرف مدت  1399دولت درسال  -

 که به سردرگمی فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان دامن زده است.

سرمایه درگردش پرداخت  %78میلیارد ریال با سهم  800/074/1مبلغ  %6/12بانکها در فروردین ماه سال جاری با رشد  -

تورم فاصله درصد با نرخ  6/12کرده که بخش قابل توجه این تسهیالت تمدید و امهال بدهی های گذشته است. رشد 

 آزاد تهیه کنند و یا تولیدشان از بازار یا باید زیادی دارد و تولید کنندگان و خدمات کسری نقدینگی مورد نیازخود را

 استان طرح بعدی در شورای گفتگویظور چاره جوئی شود و درصورت نیاز را کاهش دهند. الزم است برای این من

 گردد. سئلهم

به کشورهای چین، روسیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و عمان طی ماه گذشته. در سال گذشته اعزام پنج رایزن بازرگانی  -

 نفر بود. 6کشور جهان تنها  216کل تعداد رایزنان بازرگانی ایران در میان 

رغ در م تولید میلیون تن 3هزار تن مرغ ، دهن کجی به ظرفیت  120مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار در ارتباط با واردات  -

بازار را به چنین رویکردی  توزیعاختصاص ارز برای واردات نهاده ها، سوء مدیریت در نظام تولید و داخل کشور و علیرغم 

 سوق داده است.

میلیون  896به ارزش و  %20تن با رشد  00/974/1نخست سال جاری به میزان ماهه  2صادرات محصوالت کشاورزی در   -

% کاهش نسبت به مدت  -18با  میلیون دالر 202/2به ارزش و %  -22تن با رشد  000/033/4و واردات  %2با رشد  دالر

مشایه سال قبل که کاهش عمدتاً در کاالهای اساسی است؛ یعنی با کمبود تأمین نهاده ها روبرو هستیم و اگر برطرف نشود 

 د حتما چاره جویی شود.قطعاً تولید شیر، گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ تحت شعاع قرار می گیردو بای

میلیارد دالر آن ارز ترجیحی است و در مقایسه با  4/1میلیارد دالر است که  4/5تأمین ارز در دوماهه نخست سالجاری  -

 % کاهش روبرو بوده است. -18مدت مشابه سال قبل با 



 

 

میلیون دالر صادرات  49ز میزان روبرو بوده ایم که ادرصدی صادرات ایران به سوریه  73طی دو ماهه نخست امسال با رشد  -

 میلیون دالر آن صادرات هادی های برق و توربین های گازی نیروگاهی بوده است. 30به سوریه طی این مدت، 

البته سؤال اینجاست که وقتی می توانیم برای صادرات توربین تولید کنیم چرا در داخل برای تأمین برق از این تکنولوژی 

 استفاده نمی شود.

 :تأملهم و قابل م *

مگاوات عبور کرد و زنگ خطر شدت خاموشی ها را به صدا  61000از سطح  27/03/1400رکورد مصرف برق در روز 

مگاوات ساعت در شب  56909مگاوات ساعت در روز و  57571با رکورد  19/05/1399درآورد. پیک مصرف در تاریخ 

 4500مگاوات ساعت تولید برق آبی تجدید پذیر داشتیم که در سال جاری هم اکنون کمتر از  9098ل گذشته سابوده که در 

 تأملیکاهش پیدا کرده و بین مصرف و تولید فاصله قابل  به کمتر از نصف  این مقدار نیزدر تابستان امسال  و مگاوات

و مانع زدائی ها ها حمایت و پشتیبانی ایجاد شده؛ که موجب افزایش خاموشی ها و به مخاطره افتادن تولید در سال

خواهدشد. درصورت لزوم جلسه ای را در شورای گفتگوی استان تهران پیرامون سرمایه گذاری در بخش برق تخصیص 

 داده ضمن تهیه طرحی به دولت ارائه گردد.

چک صیاد )پیچک( حسب  دستور جلسه با موضوع: طرح مشکالت و چالشهای فعالین صنعت پخش در رابطه با سامانه 4بند 

  انجمن شرکت های صنعت پخش ایران 28/02/1400ب/الف مورخ /1218/00نامه شماره 

 :دکتر عیدیانجناب آقای 

رای گفتگوی استان تهران در خصوص مشکالت و چالشهای فعالین صنعت پخش در رابطه با قائم مقام محترم دبیر شو -

آن بر کسب و کار واحدهای فعال در این بخش از اقتصاد کشور توضیحاتی  قانون جدید چک و عملکرد سامانه صیاد و تأثیر

 را به شرح زیر بیان نمودند:

قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و دستورات مکرر رئیس جمهور محترم مبنی بر دعوت و  3و  2ماده علیرغم تأکید  -

، متاسفانه عدم اجرای این مواد برای تنظیم لوایح، قوانین، دستورالعمل و بخشنامه ها استفاده از نظرات بخش خصوصی



 

 

یان های غیرقابل جبران به بخش اقتصادی و ذینفعان و در انتها به زالت اینچنینی به همراه خواهدداشت که قانونی مشک

 مردم وارد خواهدشد.

بخشنامه  53ر از سوی دولت که منجر به صدو 1397ئی ارز درسال به بخشنامه اجرادبیر شورا با اشاره قائم مقام محترم  -

ردید، گ میلیون تن کاال در گمرکات 9که منجر به رسوب  ماه 5دیگر از سوی دولت و بانک مرکزی و وزارت صمت طی 

از  یکی اشکاالت اجرائی قانون چک که موجب بروز چالش های عدیده و صاحبان علّه از عدم کسب نظر اظهار داشتند:

شور و همچنین و جلوگیری از بسیاری از نابسامانی های پولی کمهمترین قوانین پولی، مالی با امتیازات بسیار ستودنی 

 چک های قدیمی آثار آن بروز نکرده است.که هنوز به دلیل وجود گردیده  جلوگیری از پولشوئی

جلسه و کارگروه کارشناسی مورد بررسی  4ع طی از آنجاکه قانونگذار و مجری اعتقاد به توقف کار ندارند این موضو -

مناسبی نرسید و همچنین در جلسه ای که به همین منظور در بانک  جمعبندیقرارگرفت که علیرغم پربار بودن جلسه به 

 .اعضاء محترم و مدعوین قراردارد( )گزارش کامل در پوشه بان عله دعوت نشده بودندمرکزی برگزارگردید، صاح

 :طفی خداییمصجناب آقای 

نایب رئیس محترم انجمن شرکت های صنعت پخش با اشاره به گستردگی فعالیت شرکت های پخش در سراسر کشور،  -

 :گزارشی در خصوص اشکاالت و پیشنهادت سامانه چک صیاد به شرح زیر بیان نمودند

 هزار مشتری 150عضو اعم از حقوقی و حقیقی و  1600 شعبه در مراکز استان ها دارای 17با دارا بودن  این انجمن -

درصد محصوالت غذایی، آرایشی و بهداشتی و  80درصد دارو،  100که مأموریت توزیع سراسری قریب به  می باشد

شوینده و ...  را از مبادی تأمین تا کلیه سطح عرضه خرده فروشی با قیمت یکسان و با کیفیت مناسب در سراسر کشور 

 ه و نقش مهمی را در زنجیره عرضه محصوالت و توسعه نظام توزیع کشور ایفا می نماید.برعهده داشت

و جلوگیری از کالهبرداری، جهت حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده و متولیان چرخه اقتصادی  در اصالح قانون چک -

اجرا به علت عدم ایجاد برگشت چک و نیز شفاف سازی دارای مزایای بیشماری می باشد ولی این قانون خوب در 

 بسترسازی مناسب مشکالت و گرفتاری هایی را ایجاد کرده است. 



 

 

یکی از الزامات ورود به سامانه صیاد، رمز عبوری است که صرفاً برای صاحبان امضا در شرکت ها ارسال می شود و از  -

رسد، ارسال این تعداد رمز عبور برای  آنجا که تعدد چک های دریافتی روزانه در هر شرکت پخش به بیش از هزار فقره می

دسترسی کد کاربری  ضمن اینکهجدد آن به فروشندگان و توزیع کنندگان عملیاتی و شدنی نیست مصاحبان امضا و ارسال 

کلیه بازاریاب ها ضمن پایین آوردن ضریب امنیت اطالعات مالی شرکت احتمال خالفکاری را نیز افزایش می دهد. ناگفته 

نیز به اینترنت  برخی از فروشندگان امکان دسترسی عدمده نبودن بسترهای مخابراتی و اینترنت قوی و همچنین آمانماند 

لذا درصورت در دسترس نبودن اینترنت، سیستم قابلیت استعالم از طریق  موجب مشکل و معضل در ثبت چک خواهدشد.

 برای نمایندگان شرکت ها فراهم گردد.)آفالین( پیامک 

های که یکی از ابزارهای اعتباردهی به مشتریان و یا کارکنان به منظور صیانت از منابع و اموال شرکت برای شرکت از آنجا -

است، لذا اخذ چک های ضمانت بدون تاریخ به دنبال راه اندازی سامانه صیاد غیرممکن شده  ضمانتپخش دریافت چک 

 و مانع دیگری را پیش روی فعالیت شرکت های پخش ایجاد کرده است.

در سامانه اختیاراتی به عنوان ثبت انتقال چک پیش بینی شده که این دسترسی می تواند مخاطرات سنگینی را برای اشخاص  -

لذا پیشنهاد می شود نسبت به  زیرا کد ورود به سامانه در اختیار کاربران مختلف قرارمی گیرد. به همراه داشته باشدحقوقی 

 محدود کردن دسترسی فوق اقدامات اصالحی صورت پذیرد.

د یک الگوی بانکها به شکل ها و سالیق متفاوت فضای الزم را برای ثبت و تأیید چک های صیاد در نظر گرفته اند، لذا ایجا -

 ثابت توسط بانک مرکزی و ابالغ به کلیه بانکها ضروری می باشد. 

میلیون تومان نیاز به ثبت ندارند، لذا درخواست می شود ثبت چک های  15از آنجا که در قانون پولشویی چک های زیر  -

می از مشکالت تعدد چک ها از ثبت در سامانه صیاد معاف شوند تا بخش عظینیز  لیون تومانجدید زیر مبلغ پانزده می

 مرتفع گردد.

 : رزمگیرجناب آقای 

، ضمن با سامانه چک صیاد انجمنچالشهای فعالین نیز در رابطه با  بازرس محترم انجمن شرکت های صنعت پخش -

 به شرح زیر پرداختند: ارائه راهکارهایی در جهت رفع مشکالت برشمردن ایرادات به



 

 

 مورد وثوق و استقبال ما می باشدگینی که ایجاد کرده قانون چک علیرغم محدودیت های سن -

ز الزامات از آنجا که قانون اصالحی چک و سامانه صیاد بدون توجه به حجم فعالیت اشخاص حقوقی طراحی شده و یکی ا -

 توجه به  برای صاحبین امضای مجاز شرکت ارسال می گردد و با ورود به سامانه صیاد داشتن رمز عبور است که صرفاً

 یشنهاد ، پصاحبین امضا مجاز هر شرکت در روزو ارسال بیش از هزار رمز عبور برای  تعدد چک های دریافتی روزانه

 ن قانون یاهای پخش در سامانه صیاد تا سقف یک میلیارد ریال از های دریافتی از سوی مشتریان شرکتمی شود ثبت چک 

 مستثنی شوند.

جهت طراحی نرم افزاری که قابلیت نصب روی دستگاههای کارتخوان اندرویدی و گوشی های همراه اقدام گردد تا پرسنل  -

بتوانند بصورت مکانیزه اطالعات چک را از طریق بارکد چک صیاد وارد سامانه پخش با نرم افزار مذکور اجرایی شرکتهای

 یید نمایند.نموده و چک مربوطه را تا

 برگ درنظر گرفته شده که اعطای آن نیز مشروط  100در قانون اصالحی چک، سقف صدرو دسته چک جدید حداکثر  -

 روز مصرف می گردد.  2از برگه های چک می باشد؛ تعداد مذکور برای شرکتهای پخش بزرگ حداکثر طی  % 80به ثبت 

 وقی برداشته شود .لذا پیشنهاد می شود سقف اعالم شده جهت شرکتهای حق

 در هنگامی که یکی از چک های دریافتی از مشتریان به دالیل مختلف توسط یکی از کاربران شعب بانکها الگ می گردد -

این موضوع منجر به عدم امکان وصول چک شده و از آنجا که الگ کننده چک مشخص نمی باشد، لذا امکان وصول چک 

 الگ کنندهاد می گردد نرم افزاری به نحوی طراحی گردد که یا شعبه و یا شخص مقدور نخواهدبود. در این رابطه پیشنه

 ساعت چنانچه رفع الگ نگردید سیستم به صورت مکانیزه نسبت به رفع الگ اقدام نماید. 24مشخص و یا حداکثر تا 

 :سرکار خانم دکتر نادعلی زاده

با اشاره به رفع برخی از مشکالت این سامانه به ویژه در حوزه کارایی  معاون محترم اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی -

 ، بیان داشتند:برای اشخاص حقوقی طی روزهای آتی



 

 

سیستم غیربرخط  بسیاری از مسائلی که طرح شد راه حل های مناسبی برایشان تمهید شده برای مثال، بانک مرکزی به زودی -

همچنین درخصوص تعریف نماینده، فعال خواهد کرد. از طریق ارسال پیامک و کدهای دستوری )آفالین( ثبت چک را 

که بزودی از این سرویس  شدهدر اپلیکیشن ها تمهیدات الزم برای دسترسی نماینده ها فراهم  عالوه بر اینترنت بانکها

ست و فقط صدور چک جدید برای شده امشکالت مربوط به الگ شدن چک ها نیز تقریباً مرتفع  رونمایی می شود.

 صادرکننده قفل میشود تا نتواند چک جدید ثبت کند.

رکزی مبرگی تحویل مشتریان خود بدهند، بانک  200درخصوص تعداد برگه های چک، بانکها می توانند دسته چک های  -

 نیز درصدد مدیریت افزایش تعداد برگه های چک متناسب با نیاز شرکتهای حقوقی می باشد.

ئی نه صیاد، در قانون چک هیچ استثناارتباط با مستثنی شدن ثبت چک ها به ارزش کمتر از یک میلیارد ریال در ساما در -

تغییراتی در  ؛لحاظ نشده و این مسئله فراتر از اختیارات بانک مرکزی است مگر آنکه مجلس شورای اسالمی با اصالحاتی

 این قانون ایجاد کند.

 جناب آقای دکتر ملک لو:

درخصوص تعیین طلبکار چک برگشتی شرکت های حوزه مالی و بانکی اتاق بازرگانی تهران  مشاور محترم دبیرکل در -

 اظهار داشتند:با ارائه پیشنهاداتی ثیرالسند، ک

هنگامی که چند برگ چک توسط شخص حقیقی یا حقوقی صادر گردیده باشد و یکی از چک ها برگشت بخورد تکلیف  -

رت طلبکار اول و دوم مشخص می شود درصورتیکه اگر یک چک پاس نشود بقیه است و به چه صونفرات بعدی چگونه 

 چک ها از اختیار خارج خواهندشد.

می توان از برات کارت الکترونیکی به عنوان راه حل استفاده  L.Cبا توجه به سابقه چندین ساله کشور درمورد استفاده از  -

 عنوان اسناد تجاری الزم االجرا شناخته می شود. ضمن اینکه با آموزش های الزم ازکرد همچنانکه در تمام دنیا برات به 

 می توان نام برد.دستور پرداخت الکترونیک  ابزار دیگری بنام

 

 



 

 

 :محرمیانجناب آقای دکتر 

 ر داشتند:ها، اظچکجدید معاون محترم فناوری های نوین بانک مرکزی در توضیح کارایی و عملکرد سامانه صیاد و قانون  -

 ه بیندازد.بانک مرکزی می خواهد با اجرای قانون جدید چک، انقالبی در مقابله با تخلفات مربوط به چک در کشور را -

 چنانکه با شروع به کار قانون جدید چک، میزان چک های برگشتی روند نزولی پرشتابی گرفته است. 

پیامکی دریافت و تحویل چک نیز راه اندازی خواهدشد و به این ایشان در ادامه سخنان خود افزودند: به زودی سامانه  -

، تحویل گیرنده چک از ترتیب درصورت بروز قطعی در شبکه اینترنت کشور و عدم ثبت به موقع چک در سامانه صیاد

ید ضمن اینکه درصدد هستیم اگر به هر دلیلی این چک از سوی دریافت کننده تأی صدور و دریافت آن مطلع خواهدشد.

 یید را برداریم.أتاین نشد، 

ایشان درخصوص برات کارت الکترونیکی، بیان داشتند: برات کارت الکترونیکی جزو ابزارهایی است که در زمان نه چندان  -

 دور جایگزین برخی مراودات در کشور خواهدشد و در همین راستا سامانه سپند راه اندازی شده است.

ایشان در پایان سخنان خود پیشنهاد دادند تا در یکی از پیام رسانها یا شبکه های اجتماعی گروهی متشکل از انجمن شرکت  -

پخش و  قائم مقام دبیر شورای گفتگو و سرکارخانم دکتر نادعلی زاده به اتفاق خودشان جهت تبادل لحظه به لحظه اطالعات 

 ل گردد.   درجهت اجرایی شدن کامل قانون چک، تشکی

 جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی:

 استان درخصوص قانون جدید چک، اظهار داشتند: استاندار محترم تهران و رئیس شورای گفتگوی  -

تحول خوبی در راستای شفاف سازی و برگشت کارکرد چک در مبادالت و معامالت بازرگانی و اقتصادی به وقوع پیوسته،  -

ری که سالیان سال شکل گرفته بسیار مشکل است. قانون کلیات را مصوب کرده ولی آیین نامه اجرایی البته برگشت سریع کا

باید توسط بانک مرکزی نوشته شود، لذا باید ضمن حل مشکالت زمان را باید به نحوی رهبری کرد تا فعالین اقتصادی در 

 اجرا با مشکلی مواجه و فعالیت ها متوقف نشود.

 

 



 

 

 س خوانساری:جناب آقای مهند

های نوین بانک  ، ضمن تأیید پیشنهاد معاون محترم فناوریرئیس محترم اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفتگوی استان -

 مل آورده شود.دعوت از ذینفعان اقدام الزم بع ؛ بامرکزی با تأکید به لزوم هرچه سریعتر راه اندازی گروه فوق الذکر

پیشرفت  %70تنی با 5000طرح مشکل شرکت شکوه سبز دماوند درخصوص پروژه سردخانه دستور جلسه با موضوع:  5بند 

  فیزیکی و وجود خالء قانونی در رفع اثر چک برگشتی شرکت

جلسه با اعالم جناب آقای دکتر عسگری معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، مبنی بر  دستور 5بند  -

رای تأمین تا حصول نتیجه و اعالم به دبیرخانه شورای گفتگوی استان، فعالً از دستور طرح موضوع در دستور کار شو

 کار خارج گردید.

 گزارش صنعت و معدن ارجاع از جلسه هفتاد و چهارم با محوریت سرمایه گذاریدستور جلسه با موضوع:  6بند 

 .دستور جلسه به جلسه آتی موکول گردید 6بند  -

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ین جلسه شورای گفتگوی استان تهران:پنجممصوبات هفتاد و 

 شرح مصوبات یفرد
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

  :گفتگوی استانمحترم شورای  و قائم مقام دبیر شورا رئیس محترم و دبیردستور جلسه با موضوع: سخنان  3و  2بند 

سارات وارده خقطعی برق و  -2راهکارهای اجرایی.  بخش تولید و ارائهتأمین نقدینگی  -1: پیش از دستور جلسه موضوعات)

 (؛ که منجر به مصوبات زیر گردید:به شهرکهای صنعتی و تولیدی و صنوف، طرح در جلسه بعدی شورای استان

1 
مقررشد، درخصوص تأمین نقدینگی بخش تولید و راهکار اجرائی 

 گردد.آن در جلسه بعدی شورای گفتگوی استان مطرح 
 

* 

 

 استانداری

 دبیرخانه شورای گفتگوی استان

2 

مقررشد، موضوع تأمین برق و قطعی های مکرّر و راهکارتأمین 

خسارات وارده به تولید در جلسه بعدی شورای گفتگوی استان 

 مطرح گردد.
 

* 

 

 استانداری

 برق منطقه ای استان تهران

 شبکه های توزیع برق استان تهران

 ی استانگفتگو شورای دبیرخانه

دستور جلسه با موضوع: طرح مشکالت و چالشهای فعالین صنعت پخش در رابطه با سامانه چک صیاد )پیچک( حسب  4بند 

 :انجمن شرکت های صنعت پخش ایران 28/02/1400ب/الف مورخ /1218/00نامه شماره 

 مقرر گردید اقدامات زیر از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد :

3 
چک را از ( ثبت OFLINEبزودی سیستم برخط )زی بانک مرک

 طریق ارسال پیامک و کدهای دستوری فعال خواهد کرد.
* 

 

* 

 
 بانک مرکزی

4 

درخصوص تعریف نماینده، عالوه بر اینترنت بانکها در اپلیکیشن 

ها تمهیدات الزم برای دسترسی نماینده ها فراهم شده که به زودی 

 .رونمائی می شود

* 

 

* 

 
 مرکزیبانک 



 

 

 شرح مصوبات یفرد

 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

5 
 داتمشکالت مربوط به الک شدن چک نیز تقریباً مرتفع شده و ایرا

 سریعاً برطرف خواهدشد.
* 

 

* 

 
 بانک مرکزی

6 

درخصوص تعداد برگه های چک، بانکها می توانند دسته چک 

 برگی تحویل مشتریان دهند. و بانک مرکزی نیز درصدد  200های 

مدیریت افزایش تعداد برگه های چک متناسب با نیاز شرکت های 

 حقوقی می باشد.

* 

 

* 

 
 بانک مرکزی

7 

درخصوص مستثنی شدن ثبت چک ها به ارزش یک میلیارد ریال؛ 

، لذا این مسئله فراتر در قانون هیچ استثنائی قائل نشده استچون 

 از اختیارات بانک مرکزی است و نیاز به اصالح قانون چک دارد.

* 

 

* 

 

 مجلس محترم شورای اسالمی

 بانک مرکزی

8 

بزودی سامانه پیامکی دریافت و تحویل چک توسط بانک مرکزی 

قطعی برق شبکه راه اندازی خواهدشد و با این سامانه مشکل 

اینترنت کشور و عدم ثبت به موقع چک در سامانه صیاد، تحویل 

 گیرنده چک از صدور و دریافت آن مطلع خواهدشد.

* 

 

* 

 
 بانک مرکزی



 

 

 شرح مصوبات یفرد
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

9 
بانک مرکزی درصدد است که بنا به هر دلیلی اگر چک از سوی 

 کننده تأیید نشد، این تأیید را بردار.دریافت 
* 

 
* 

 
 بانک مرکزی

10 

جزو ابزارهائی است که به زودی  برات کارت الکترونیکی

جایگزین برخی مراودات بانکی در کشور خواهدشد که در همین 

 راه اندازی شده است. "سپند"راستا سامانه 

* 

 

* 

 
 بانک مرکزی

11 

مقرر شد کارگروهی متشکل از نماینده انجمن شرکت های پخش، 

نماینده بانکی اتاق بازرگانی، سرکار خانم نادعلی زاده و دبیر 

معاون شورای بانکهای استان به ریاست جناب آقای دکتر محرمیان 

و در صورت لزوم قائم مقام دبیر  فناوری های نوین بانک مرکزی

رسانها یا شبکه های اجتماعی شورای گفتگوی در یکی از پیام 

تشکیل و نسبت به تبادل لحظه به لحظه اطالعات در جهت اجرائی 

 شدن قانون چک اقدام نمایند.

 
* 

 

 بانک مرکزی

 اتاق بازرگانی تهران

 انجمن شرکت های صنعت پخش

 دبیرخانه شورای گفتگوی استان

12 

بانک از آنجا که تهیه آئین نامه اجرائی قانون چک باید توسط 

 مرکزی تهیه شود، لذا ضمن حل مشکالت جاری، زمان را باید به

نحوی مدیریت کرد تا فعالین اقتصادی مواجه با مشکل و یا توقف 

 فعالیت های جاری خود نشوند.

* 

 
 بانک مرکزی 



 

 

 شرح مصوبات یفرد
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

شرفت پی %70تنی با 5000شرکت شکوه سبز دماوند درخصوص پروژه سردخانه دستور جلسه با موضوع: طرح مشکل  5بند 

 فیزیکی و وجود خالء قانونی در رفع اثر چک برگشتی شرکت

13 

حسب دستور استاندار محترم ریاست شورای گفتگو، مقررشد در 

روز جاری در جلسه شورای تأمین استان مشکل این شرکت حل 

 و اعالم گردد.و نتیجه به دبیرخانه شورای گفتگ
 

* 

 

 استانداری

 دبیرخانه شورای گفتگوی استان

 گزارش صنعت و معدن ارجاع از جلسه هفتاد و چهارم با محوریت سرمایه گذاریدستور جلسه با موضوع:  6بند 

 

14 
دستور جلسه،به جلسه آتی شورای گفتگوی استان تهران  6بند 

 موکول گردید.
 

* 

 
 دبیرخانه شورای گفتگوی استان

 


