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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م

  نکی بادر حوزه  انجمن محترم صنفی کارفرمایی قالبسازی، تراشکاری، ریخته گری خراسان رضوی ارائه شده توسط موضوعات و پیشنهاداتادامه بررسی 

 تحویل نسخه ای از قراردادها به مشتریان  سیستم  بانکی برای ارائه بررسی پیشنهاد الزام 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

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

 معوقات بانکی یکی از اصلی ترین معظالت واحدهای تولیدی خصوصاً در حوزه صنعت می باشد. 

ن بدهی و لیدی از بحراهای تو فراهم نموده اند، اما کماکان مجموعه ی واحدها را مکرراًمجلس نیز طی مصوبات قانونی امکان تسهیل و تقسیط مجدد بدهی ها دولت و

 وند.شید گذشته می سر رس دهیمعوقات بانکی خارج نشده و توان بازپرداخت اقساط را نداشته و حتی پس از چندین بار استمهال و تقسیط، مجدداً دچار معوقه و ب

اقعی واتی به صورت ل مطالباکثر وصول مطالبات بانکی بابت مطالبات معوق صنایع از محل تسهیالت جدید و تامین منابع مجدد خود سیستم بانکی بوده و کمتر وصو

 صورت می پذیرد.

می نمایند های گذشته قدام به استمهال و عقد قراردادهای بانکی برای تسویه بدهی، ادر کسب و کار تحول و رونق اقتصادی با هدفصنعتی،  تولیدی و واحدهای اکثر
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 شده است.ها افزوده بر حجم بدهی که در غالب این موارد به دلیل رکود اقتصادی

ز در یند، بانک نیداخت نماهمانطور که اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده تسهیالت می بایست اصل و سود تسهیالت را پرمشاور بانکی اتاق بازرگانی معتقدند 

 قبال سپرده های افراد سود می پردازد و می بایست به وسیله تسهیالت، سود پرداختی را تامین اعتبار نماید. 

احدهایی که وتا بدهی  ودشدر نظر گرفته عملیاتی  راهکاری اجرایی و می بایستهزینه های سنگین می کند و ها را دچار مشکل و تملیک واحدهای صنعتی نیز بانک

 توان ادامه کار دارند و از ظرفیت احیا برخوردارند؛ تسویه شود و از افزوده شدن بر شمار واحدهای تملیکی جلوگیری شود.  

یادی از زتا حد بسیار ، کارشناسی دقیقی صورت گیردر ارزیابی طرح هایی که به بانک ها ارائه می شود، اگر د معتقدند استان معدن و صنعت بانک شعب سرپرست

شتر بوده و ن بخش بیچون نوسانات در ای می بایست متفاوت از صنایع بزرگ بودهشیوه بررسی طرح ها در صنایع کوچک  بروز مشکالت آتی جلوگیری خواهد شد.

 فزایش می یابد. احتمال بروز بحران و نیز ا

  د میگذارد.نه تنها به نفع بانک نیست بلکه آثار جبران ناپذیری را بر اقتصاافزایش بدهی های معوق  معتقدند استان ملی بانک سرپرستی معاون

 د.نظر می گیرنتقسیط و تمدید مجدد در بانکها معموال برای متقاضیانی که چند دوره تسهالت آنها سررسید شده است، نرخ غالب را برای 

اشاره کرد که در آن  1395 لسا بودجه قانون اصالح 35های تبصره استفاده از ظرفیت پیشنهادات قابل استفاده جهت رفع بحران بدهی معوق سیستم بانکی می توان به

 وجه و متعلقه سود داختپر از بانک به خود بدهی لاص پرداخت صورت در میلیون تومان است( 50ها بدهی آن تومان ) که مانده میلیون 100 زیر بانکی بدهکاران

یالت بانکی نرخ سود تسه کاهشهمچنین به طور کامل اجرا نشد و همه بانک ها نیز مشمول آن نمی شدند.  موضوعاین الزخ به ذکر است که می شدند.  معاف التزام

  کارامد در این زمینه است.در دوره رکود اقتصادی بنا به ظرفیت های بخش های اقتصادی و... از دیگر پیشنهادات 
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 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 موضوعات فعاالن اقتصادی در حوزه سیستم بانکی 1

با  که م بانکیپیرامون بحران بدهی های معوق واحدهای اقتصادی در سیست نظر و بیان موانع موجودپس از بحث و تبادل 

وصی و حضور تنی چند از مدیران و مسئوالن محترم سیستم بانکی و دستگاههای اجرایی استان و تشکلهای بخش خص

ضوع در طرح مو اتخاذ و مقرر گردید ضمنبه اتفاق آرا تصمیمات زیر  برگزار گردید، مشاورین بانکی اتاق و سایر اعضا

  شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از طریق مبادی ذیربط پیگیری شود.

ات طی سنو عدم خروج واحدهای تولیدی از بحران بدهی و معوقات بانکی با وجود مصوبات قانونی دولتنظر به  -1

انون ق 35بصره تبانک مرکزی مفاد  ا هماهنگیدولت ب مقرر گردیدها( گذشته )برای تسهیل و تقسیط مجدد این بدهی

وع که موضبودجه را به تمامی بانک ها اعم از دولتی و خصوصی تسری داده و بخشش سود و جرایم بانکی را )

 د.پرداخت اصل تسهیالت می باشد( در قالب بنگاه های کوچک و متوسط، در قوانین بودجه، لحاظ نمای

ت(، راساس بخش های مختلف اقتصادی)صنعت و معدن، کشاورزی و خدمابانک مرکزی نرخ سود تسهیالت را ب -2

یالت مشخص و عالوه بر آن، سهم هر بخش نیز برای پرداخت این تسه نمایدتعیین  84سال های قبل از  همانند

 شود.

بانک مرکزی، دستورالعمل شفاف و صریحی را به همه بانک ها ابالغ نماید تا نرخ سود تقسیط مجدد در تفاهم نامه  -3
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 ها را به منظور جلوگیری از بروز هزینه های مضاعف، به متقاضی اعالم نمایند.

بررسی  ا پس ازهیالت رکه زمان بازپرداخت تس اعالم نمایدهای زیرمجموعه به بانک ای بخشنامه طی مرکزی، بانک  -4

 ه بانک، ازت مدیرهای دقیق و کارشناسی، با اعالم نظر ستاد تسهیل و در موارد خاص )عنداللزوم( با مجوز از هیا

 سال افزایش دهند.10به  5سقف 

 ،ت تسهیالتدریاف با متقاضیان بخشنامه ای اعالم نماید تا در زمان تقسیط مجدد و عقد تفاهم نامه طیبانک مرکزی  -5

  رفته شود.گر نظر نرخ سود تسهیالت، کمترین نرخ سود یا میانگین چند دوره ارائه تسهیالت )به جای نرخ غالب(، د

دی های اقتصا بنگاه د که اطالع و آگاهی دقیق مدیرانندر حال حاضر قوانین و مقرراتی وجود دار با عنایت به اینکه -6

 تا مرکز دیدگرقرر ملذا  نماید.از آن ها، می تواند به روند دریافت و پرداخت تسهیالت از بنگاه های اقتصادی کمک 

ن ها ا در آتهای آموزشی را تعریف نماید دوره ، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضویآموزش اتاق بازرگانی

ود در خز حقوق ا افرادمنتقل گردد و  متقاضیانابط و مقررات بانکی با مشارکت کارشناسان خبره این حوزه به ضو

   این حوزه آگاه شوند.
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