
 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

  

1 
 

 صبح       7:30 ساعت شروع:                           16/11/1396    تاریخ جلسه:       39شماره جلسه:      

 نفر 19  تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

 
  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م

  رح زیر:شموضوعات و پیشنهادات ارائه شده توسط انجمن محترم صنفی کارفرمایی قالبسازی، تراشکاری، ریخته گری خراسان رضوی در حوزه بانکی به 

 بازپرداخت تسهیالت سرمایه در گردش و استفاده از سایر عقود بانکیالف( افزایش مدت زمان 

 ب( پیشنهاد تغییر مصارف سرمایه در گردش در قالب طرح رونق تولید و سایر عقود

 ج( امکان دریافت سرمایه در گردش برای طرح های ایجادی

د تسهیل معرفی از ستا اء تنفس و پرداخت پلکانی بدهی ها و جرایم بانکی باد( استفاده ازراهکارهای حمایتی ویژه با توجه به شرایط اقتصادی اعم از اعط

 یا سایر روشهای راستی آزمایی

 ه( تغییر در روش ارزیابی و ترهین وثایق 

  96برای سال  95اصالح قانون بودجه سال  35حکم تبصره  17الحاقی تبصره  4بند و( اجرای کامل 

  تحویل نسخه ای از قراردادها به مشتریانبررسی پیشنهاد الزام بانک ها جهت  

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 مطالب زیر در جلسه طرح شد: موضوعات فعاالن اقتصادی در حوزه سیستم بانکیب(در خصوص 

ل می ی بانکها حداکثر یکساو بخشنامه ها مطابق آیین نامه هااست که  درگردش سرمایه تسهیالت بازپرداخت زمان مدت کوچک، خصوصاً صنایع صنایع مشکالت مهمترین از یکی

 باشد که واحد تولید در این مدت می بایست عالوه بر اصل پول، سود پول را نیز تسویه نماید که قطعا امکان پذیر نیست.

در گردش نمی باشد، همچنان به روند عقد قرارداد در فعاالن اقتصادی معتقدند که سیستم بانکی با علم به اینکه واحد تولیدی در مدت یکسال قادر به پرداخت تسهیالت سرمایه 
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 اطی یکساله مداومت می نماید.سقالب فروش اق

 مصارف و منابع نرخ و سرمایه تبازگش بینی پیش براساس آن ها بازپرداخت و در نظر گرفته شود  استان بانک های سوی از قالب، یک در گردش در و ثابت سرمایهانتظار می رود 

 .شود گرفته درنظر طرح

 وره تمدید می گردد.ماهه در اختیار مشتری قرار می دهند و عنوان می نمایند که فقط یک د 3فعاالن اقتصادی معتقدند که در بسیاری از بانکها سرمایه در گردش 

ردش را واریز می کرد، گصورتی که مشتری سود سرمایه در هنگامی که سررسید سرمایه در گردش صورت می گرفت، در  1384مشاورین بانکی اتاق بازرگانی معتقدند تا سال 

 د.دمجدداً سرمایه در گردش برای دوره ای دیگر تمدید می شد، این در حالی است که هم اکنون در زمان سر رسید می بایست اصل و سود پرداخت گر

کاالهای -2 علق می گیرد.تماه سرمایه در گردش  6ماه و در صورت خارجی بودن  4د مواد اولیه: در صورتی که داخلی باش-1مورد اساسی می شود:  4سرمایه در گردش شامل 

 تنخواه-4مطالبات -3ساخته شده و در جریان ساخت 

 نوع عقد مشارکت مدنی، فروش اقساطی، سلف و خرید دین استفاده می شود. 4همچنین در سرمایه در گردش از 

ه الت و .... شدآرید ماشین در اکثر شرکت ها مشاهده می گردد که سرمایه در گردش صرف هزینه های بلند مدت طرح همچون خ شورای هماهنگی بانکها معتقدندمحترم نماینده 

طی  ود نظر می گیرن رح را درطاست، لذا بنگاه اقتصادی زمان سر رسید با مشکالت عدم پرداخت مواجه می گردد. همچنین بانکها هنگام پذیرش طرح، سرمایه در گردش و ثابت 

 سال مستهلک می نمایند. 5مدت 

، همچنین ل نمی گرددسازمان صنعت، معدن و تجارت معتقدند طرحهایی که به صورت دقیق و صحیح مطالعه شده باشد در فرآیند تولید و فروش دچار مشکمحترم نماینده 

یه در ی بازگشت سرماکسال براییشنهاد شود با توجه به دوران رکود اقتصادی مدت زمان ضروری است بازنگری در رابطه با نوع عقود مرتبط با سرمایه در گردش صورت گیرد و پ

 گردش افزایش یابد.
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 پس مشتریان از رخیب. است حائز اهیمت بانک برای ثابت و گردش در سرمایه تسهیالت پرداخت در مشتری اهلیت استان معتقدند معدن و صنعت بانک شعب محترم سرپرست

حدودیتی در دفعات پرداخت م بانک و نموده اند پرداخت را سود و اصل موقع برخی به که درحالیست این و اند نداده انجام را تسهیالت بازپرداخت هنوز سال چندین ازگذشت

 سرمایه در گردش در این شرایط را ندارد.

د. سهیالت می باشتدود پرداخت است که می توان از آن بهره گرفت ولی مشکل آن سقف محبانک کشاورزی معتقدند جدیداً عقد مرابحه به عقود بانکی اضافه شده محترم نماینده 

 اشد.اسی می برهمچنین بعضی از عقدهای مرسوم در سیستم بانکی نیز دچار ایراد می باشد به عنوان مثال عقد مشارکت، به صورت اقساطی امکان پذیر نیست و 

مورد  توجیه طرح را ورت دقیقصی اقتصادی و طرحهای موجود فاقد توجیه اقتصادی هستند و کارشناسان سیستم بانکی می بایست به نماینده بانک سپه معتقدند بسیاری از طرحها

 بررسی قرار دهند.

 لفمخت اقتصادهای در تولید ورهد است و «تولید دوره یک برای واحد یک مالی منابع تامین»با رویکرد؛ «گردش در سرمایه» تعریف طبق معتقدند ملی بانک سرپرستی محترم معاون

 سازد ومی  مشکل دچار کودر زمان در را واحدها است، یکساله گردش، در سرمایه تسهیالت بازپرداخت زمان حداکثر که تاکید می کند، مرکزی بانک این تصمیم و است متفاوت

 .شود تنظیم رونق و رکود دوران براساس زمانی بازه این می بایست در واقع

 مصوبات:بندی وجمع 

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 موضوعات فعاالن اقتصادی در حوزه سیستم بانکی 1

با حضور تنی  ،پس از بحث و تبادل نظر و بیان موانع موجود از نگاه سیستم بانکی و دریافت کنندگان یا متقاضیان
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دستگاههای اجرایی استان و تشکلهای بخش خصوصی و مشاورین چند از مدیران و مسئوالن محترم سیستم بانکی و 

بانکی اتاق و سایر اعضا به اتفاق آرا تصمیمات زیر اتخاذ و مقرر گردید ضمن طرح موضوع در شورای گفتگوی 

 دولت و بخش خصوصی از طریق مبادی ذیربط پیگیری شود.

زه  در حوسرمایه در گردش پرداختی، خصوصاًنظر به اینکه مدت زمان تعیین شده برای بازپرداخت تسهیالت -1

ی بایست لیدی مصنعت مطابق آیین نامه ها و بخشنامه های بانکی حداکثر یکسال می باشد که در این مدت واحد تو

ود فاوتی وجتتصادی عالوه بر اصل تسهیالت، سود آن را نیز پرداخت نماید و این مدت در شرایط بهبود و یا رکود اق

یالت مدت تسه ردد تاگافق گردید به مبادی ذیربط قانونی و بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار پیشنهاد ندارد، لذا تو

 زایش یابد.سال اف 3سرمایه در گردش با توجه به دوران های رکود و رونق به تشخیص بانک عامل، حداکثر به 

یسر نمی صادی مدش در شرایط رکود اقتبا توجه اینکه پس از یک دوره یکساله امکان پرداخت اصل سرمایه در گر-2

شد) پذیر با امکان باشد، لذا مقرر گردید تمدید و تجدید سرمایه در گردش با دریافت صرفاً سود توسط سیستم بانکی

 بدون دریافت اصل سرمایه در گردش(

فنی، اقتصادی،  نظر به اینکه بر اساس ضوابط و مقررات ابالغی از سوی بانک مرکزی، شناسایی و تایید توجیه -3

مالی طرحها با سیستم بانکی است اما مطابق اظهار نظر اعضای حاضر در جلسه، در روند اجرایی موجود پس از 

بررسی های اولیه و ارسال طرحها از سوی کمیته های تخصصی، نظریه سیستم بانکی در تعیین مبلغ مورد نیاز 
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است و عمالً توجیه فنی و اقتصادی و مالی طرحها را با تسهیالت بنگاههای اقتصادی با کمیته مربوطه متفاوت 

مشکالتی مواجه می نماید، لذا به اتفاق آرا توافق گردید در صورتیکه بانک ذیربط تشخیص دهد میزان تسهیالت 

پیش بینی اولیه طرح با بررسی سیستم بانکی متفاوت باشد، مراتب را به کمیته تخصصی ذیربط و دستگاه اجرایی 

 منعکس نموده تا در جلسه بعدی کمیته اصالح گردد.مربوطه 

می  م لحاظهعلیرغم اینکه سیستم بانکی معتقد است در بررسی طرحهای توجیهی، سرمایه ثابت و در گردش با -4

ر گردید ذا مقرلشود ولی برخی تشکلهای کارفرمایی استان اعالم دارند سرمایه در گردش در طرحها حذف می گردد، 

ده است حاظ نشلمورد بررسی قرار گیرد و اگر چنانچه تا کنون سرمایه در گردش در طرحهای اولیه  موضوع مجدداً

 در این خصوص اقدام الزم بعمل آید.

 

 

 

 

 شورای هماهنگی

 بانکها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستمر

 
 


