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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

 در دبیرخانه شورا در حوزه مسائل بانکیجمع بندی کلیه مباحث مطرح شده  -1

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 زیر در جلسه طرح شد: مطالبجمع بندی موضوعات بانکی درخصوص 

و اعضا در خصوص  فتر گرمورد بررسی قرا 31/03/97، جهت جمع بندی و ارائه در جلسه شورا مورخ جلسه موضوعات بانکی که در جلسات گذشته دبیرخانه و شورا مطرح شده بود در این

 موارد مطروحه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

موضوع ، انکیی در سیستم بتقاضیان دارای تعداد محدود چک برگشتموضوع پذیرش م ،دد در دریافت تسهیالت مجدداستعالمات متعموضوع از جمله موارد مطرح شده در جلسه می توان به  

روی موانع پیش ، هیالت معوقموضوع عدم دریافت دسته چک به دلیل داشتن صرفا تس، موضوع تحکیم وثایق، 97بودجه سال قانون  16تبصره   "ط"و  بند  "و"استفاده از ظرفیت مفاد بند 

ی ای واحد از قراردادها نسخه بکارگیریدر خصوص  مرکزیبانک  05/10/95مورخ 313238/95ای بخشنامه شماره موضوع تاکید بر اجر، سرمایه گذاران افغانستانی در استان خراسان رضوی

ن بانک مرکزی )در خصوص تعیی 8/3/91مورخ  59912/91موضوع مغایرت بخشنامه شماره ، موضوع بررسی موانع ترهین قطعات شهرک صنعتی بعنوان وثیقه تسهیالت دریافتی از بانک هابانکی، 

 نهاداتی در خصوص استفادهموضوع چگونگی فعال سازی واحدهای تولیدی تحت تملک بانک ها و ارائه پیش، قانون اصالح چک 21مدت هفت سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی( با ماده 

، 7/7/96مورخ  184847/94ه همانند بخشنامه شمار 7/7/94موضوع چگونگی پیگیری تسری حذف جرائم پلکانی تسهیالت صنعت به قراردادهای تسهیالتی قبل از ، ااز ظرفیت های این واحده

 رار گرفت.که در جلسات پیشین دبیرخانه شورا و شورا مورد بحث و بررسی قاشاره نمود  نحوه محاسبه بدهی بدهکاران صندوق ذخیره ارزیموضوع 

 در ادامه جلسه موضوعاتی نیز که تا کنون در جلسات دبیرخانه شورا مورد بررسی قرار نگرفته است، مطرح شد.
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عمل حساب های از دستورال 14مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی و ماده  26/4/96مورخ  123802/96اتاق اصناف در خصوص بخشنامه شماره موضوع  

 در خصوص دریافت دسته چک و تسهیالت )اتحادیه ها(تفکیک موضوع مبادالت مالی اشخاص حقیقی و حقوقیپیرامون  جاری

 14انک مرکزی( و باستناد ماده مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ب 26/4/96مورخ  123802/96اره پیرو بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره توسط بانک مرکزی)بخشنامه شم

 تحویل دسته چک به مشتریان دارای چک برگشتی ممنوع خواهد بود.  از دستورالعمل حساب های جاری:

د آور ند چکها، بروات، سفته ها، اسناد تعهقانون نظام صنفی( اسناد و اوراق مالی اتحادیه مان 21صنفی)موضوع تبصره یک ماده اساسنامه الگوی اتحادیه های  18در صورتی که در اجرای مفاد ماده 

رگشت چک در بی صنفی امکان  ها حادیهو در غیاب هریک نایب رییس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر می باشد و در طی دوران فعالیت اعضاء هیات مدیره ات مالی با امضا رییس و خزانه دار

موجب گردیده  ور گرفته استعالم قراقالب فعالیت های صنفی شخصی نامبردگان وجود خواهد داشت که به تبع آن سوابق برگشتی در زمان صدور دسته چک جهت اتحادیه های صنفی مورد 

عضاء ادمات رسانی به ه شامل خکمر معضالت و مشکالت متعددی را در بحث داد وستد مالی اتحادیه های صنفی تعدادی از اتحادیه های صنفی با مشکل دریافت دسته چک روبرو گردند و این ا

 تحت پوشش بوده ایجاد و اجرای وظایف محوله نظارتی به اتاق اصناف را با مشکل روبرو می نماید .

 پیشنهادات بانکی شهرستانها

رکز استان میزان پیشرفت فیزیکی مدرصد دارند که می بایست برای شهرستانهای کوچک و دور از  60بانکی نیاز به پیشرفت فیزیکی باالی  طرحهای نیمه تمام صنعتی جهت استفاده از تسهیالت

 مورد پذیرش واقع نمی شود. پروانه های بهره برداری معادن به عنوان وثیقه در بانکهاهمچنین   درصد در نظر گرفته شود. 40

 معاون محترم اول ریاست جمهوری 02/02/1397مورخ  8739/55300ده در مصوبه ارزی شماره ابهامات ایجاد شموضوع 

عراق و افغانستان در  دستورالعمل در خصوص صادرکنندگان به مقصد 7بندو  مصوبه مذکور در خصوص اعمال معافیت مالیاتی صادر کنندگان در چارچوب رعایت مفاد این مصوبه 5بند 

 یردپیشنهاد شد به دلیل کمبود وقت سایر موارد و موضوعات ارزی در جلسات آتی مورد بحث و برررسی قرار گ بخشنامه قرار نمی گیرند. 1چارچوب قسمت پ بند 
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 مصوبات:جمع بندی و 

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

 جمع بندی کلیه مباحث مطرح شده در دبیرخانه شورا در حوزه مسائل بانکی
در  نوان مصوبهعیر به زپس از بحث و بررسی و تبادل نظر پیرامون پیشنهادات دبیرخانه در حوزه مسائل بانکی، مقرر گردید موارد  

 طرح گردد. 31/03/1397جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 

اید بانک دام نمیه بدهی خود در یک بانک اقدر مواردی که مشتری بدهکار به هر نحو مقتضی و تحت هر شرایطی نسبت به تسو-1

انکی و بم تعهدات استعال عامل یا مؤسسه اعتباری در تجدید تسهیالت و مساعدت مالی بعدی به واحد، موارد الزامات اعتباری از جمله

 های مالی را از مشتری درخواست ننمایند.چک برگشتی، گواهی مالیاتی و گواهی صورت

ز شرایط پرداخت تسهیالت توسط سیستم بانکی رعایت الزامات دایره اعتبارات همچون استعالم تعهدات بانکی و به اینکه یکی انظر -2

های مالی و ... می باشد و در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی و اقتصادی چک برگشتی، گواهی مالیاتی و گواهی صورت

الت جدی با  مشک دارای بدهی معوق بوده و جهت دریافت تسهیالت جدیددریافت کننده تسهیالت به دلیل شرایط رکود اقتصادی 

، شرکت 19/2/95هـ مورخ  53097ت/18549هیأت محترم وزیران طبق تصویب نامه شماره  95و از طرفی در سال  مواجه می باشند

هیالت وتعهدات از شمول رعایت ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی را به منظور بهره مندی از تس

شاخص های مالی در اعطای تسهیالت در گردش به اشخاص حقیقی وحقوقی توسط بانک ها، رعایت نسبت مالکانه و نیز شرط عدم 

 96بدهی غیرجاری و چک برگشتی مستثنی نمود و بانک مرکزی نیز در دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در سال 

لذا مقرر ابالغ شده است، شرایطی را برای دریافت تسهیالت بنگاههای دارای بدهی معوق و چک برگشتی قرار داده است،  که بانکها

گردید شورای هماهنگی بانکهای استان طی مکاتبه ای با بانکهای استان تاکید بر اجرای تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 

 مستمر دبیرخانه شورا
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ستورالعمل تامین مالی بانگاههای کوچک و متوسط بانک مرکزی نموده و نظارتهای الزم بر و د 19/2/95هـ مورخ  53097ت/18549 

  اجرای مصوبه بعمل آورند.

انکی ر سامانه بدت ثبت نظر به اینکه یکی از موانع کسب و کار  معرفی ضامن با ویژگی هایی نظیر عدم وجود چک برگشتی و ... جه-3

 تعدادارای دواسته می باشد واز طرفی در حال حاضر با توجه به شرایط و وضعیت اقتصادی بسیاری از فعاالن اقتصادی بعضاً ناخ

یشنهاد می پد، لذا و این افراد در سیستم بانکی به عنوان ضامن مورد پذیرش بانک قرار نمی گیرنمحدودی چک برگشتی می باشند 

تامین  العملمطابق دستورگردد در مواردی که متقاضی و یا ضامنین در سیستم بانک مرکزی دارای تعداد محدودی چک برگشتی)

تشخیص باشد، با  الئل آن ناشی از وضعیت نامناسب اقتصادی( باشند که د96مالی بنگاههای کوچک و متوسط بانک مرکزی در سال 

سهیالت تپرداخت  ودر خواست بنگاه اقتصادی قابل بررسی و تجدید نظر   یا هیئت مدیره هر بانکو سرپرست شعب بانک در استان 

 واقع گردد.

 بنی بر دستضایی مقدر مواردی که چک برگشتی حاصل اختالف میان خریدار و فروشنده و یا طرفین قرارداد است با تایید مقام -4

 ن اقتصادیه فعاالببررسی بودن اختالف طرفین، سیستم بانکی بتواند خدمات مرتبط با تسهیالت، ضمانتنامه و صدور دسته چک را 

 ارائه نماید. 

ه )برای ت گذشتروج واحدهای تولیدی از بحران بدهی و معوقات بانکی با وجود مصوبات قانونی دولت طی سنوانظر به عدم خ-5

و تعیین تکلیف  97قانون بودجه سال  16تبصره  "ط"و بند  "و"ها( و با عنایت به ظرفیت بند تسهیل و تقسیط مجدد این بدهی

ار گرفت د توافق قریر موریه مطالبات بانکها پیشنهاد دبیرخانه شورا به شرح زبخشودگی جرایم به منظور تشویق تولید کنندگان و تسو

دولتی  ، تعاونی وکارشناسی شده و مورد تایید اعضا بخش خصوصی پیشنهادات اینشورای هماهنگی بانکهای استان  و مقرر گردید 

ط با ای مرتبآیین نامه و دستورالعمل ه را به بانک مرکزی جهت تدوین دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

 :قانون بودجه منعکس نماید 16بندهای تبصره 

... اصل و سود خود را مطابق قرارد اولیه ") 97قانون بودجه سال  16تبصره  "و  "استعالم تعریف عبارت قرارد اولیه در متن بند -الف
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 ....") 

تفاوت بانکها با مقانون بودجه سال جاری بدلیل برخورد  16ورد تبصره شفاف سازی دستورالعمل های بانک مرکزی بویژه در م -ب

و  1396ودجه سال ( قانون ب 16تبصره )  "و"بخشودگی سود تسهیالت و عدم شمول کلیه تسهیالت در سال گذشته و در اجرای بند 

 قانون بودجه سال 16با توجه به تکرار این بند در بند ط تبصره 

 صل تسهیالتاریافت دکزی مبنی بر ارائه مفاصا حساب و بازگشت اسناد ضمانتی و آزاد سازی وثایق پس از دستور صریح بانک مر -ج

 97قانون بودجه سال  16تبصره  "ط"جهت مشمولین بند 

نین و مزایده اموال راه واقدام به وصول مطالبات خود از طریق توقیف  97در مواردی که بانکها و موسسات مالی و اعتباری در سال -د

به رقم نهایی بدهی ، برای نحوه محاس97قانون بودجه  16بدهکاران می نمایند، مقرر گردید که شرایط و امتیازات بند و تبصره 

 نامبردگان مذکور نیز منظور شود.

ر متفاوتی در ت و تفاسیقانون بودجه بعضاً بخشی از تسهیالت پرداخت شده اس 16نظر به اینکه در اجرای بند )و( و بند ط تبصره -ه

 رخواستدکل تسهیالت( وجود دارد، لذا در خصوص اجرای بندهای مذکور پیشنهاد شفافیت مورد  -خصوص)بخش پرداخت نشده

  است.

بند  و "و"ی بند رفیتهاظضرورت اطالع رسانی شورای هماهنگی بانکها به بانکهای استان و بالطبع آن به مشتریان جهت استفاده از -6

 97انون بودجه سال ق 16تبصره ” ط"

جاه هزار میلیارد ) ( به پن 1396( قانون بودجه سال  16تبصره )  "و"مصرح در بند )با توجه به سقف بخشودگی سود تسهیالت  -7

ستانها در سال ا( و با توجه به سهم بندی  97قانون بودجه سال  16تبصره  "ط"( ریال ) مصرح در بند  50،000،000،000،000

  رد.پذی ورتبه منظور افزایش سهم استان صت الزم توسط استانداری محترم و شورای محترم هماهنگی بانکها گذشته اقداما

نظر به اینکه در شرایط حاضر موضوع چک برگشتی برای بسیاری از فعاالن اقتصادی ابهاماتی را ایجاد نموده است وبا عنایت به -8

برای شرکت های کوچک و متوسط)طرح رونق تولید(  96مل بانک مرکزی در سال و دستورالع 95مصوبه هیات محترم وزیران در سال 
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دستورالعمل بانک مرکزی برای برخورداری فعاالن اقتصادی از مزایایی  29و با توجه به رای هیات عمومی دیوان مبنی بر ابطال ماده  

شورای هماهنگی بانکها ابالغ نماید تا در صورت وجود همچون دریافت تسهیالت، ضمانت نامه و .... پیشنهاد می گردد بانک مرکزی به 

چک برگشتی تنها محدودیت در زمینه افتتاح حساب جاری و دریافت دسته چک وجود خواهد داشت و وجود تعداد محدودی از چک 

  برگشتی دلیلی بر عدم پرداخت تسهیالت و ضمانت نامه توسط سیستم بانکی نمی باشد.

ا بق طرفین و ز توافاخواست صدور اجرائیه توسط متعهدله)بستانکار( اسناد رسمی الزم االجرا، حتی پس نظر به اینکه پس از در-9

یک سند  ی تواند برایدرصد)ربع عشر( نیز مشکل باقی خواهد ماند. چون متعهدله)بستانکار( تنها یکبار م 2.5پرداخت حقوق دولتی 

نده رائیه قبلی مختوم شده است در صورت ایجاد مشکل در آیرهنی درخواست اجرائیه کند و با پرداخت ربع عشر اج

مین، ابطه با تضد در رمتعهدله)بستانکار( دیگر نمی تواند برای همان سند رهنی درخواست صدور اجرائیه نماید لذا پیشنهاد می شو

یم بت، با تحکرای ثتومه شدن اجبانکها مجاز باشند وثایق قبلی را حتی در صورتی که اجرائیه صادر شده باشد بدون ضرورت به مخ

  .وثایق به رهن بپذیرند

امه د و جهت ادی باشنمنظر به اینکه برخی از فعاالن اقتصادی به دالیلی خارج از اختیار دارای چک برگشتی یا تسهیالت معوق -10

ه یط خاص و بر شرادد می گردد فعالیت تولیدی، صنعتی و ... و برای مبادالت مالی نیاز به دریافت دسته چک دارند، لذا پیشنها

ی معوق و بده تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید امکان دریافت دسته چک)با تایید این ستاد( حتی با وجود چک برگشتی

 وجود داشته باشد.

رای انکها ، شوهنگی ببا توجه به شرایط خاص اقتصادی پیشنهاد می شود از طریق بانک مرکزی ، استانداری محترم ، شورای هما -11

ین تقال ارز برجع انگفتگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری الزم انجام گیرد تا نسبت به شناسایی و معرفی صرافی معتبر به عنوان م

 . دو کشور ایران و افغانستان اقدام گردد

نظر به اینکه در معامالت و مبادالت مالی تفکیک شخص حقیقی از حقوقی ضرورت دارد و مطابق اظهار نظر اعضای دبیرخانه شورا -12

این مورد در خصوص بسیاری از مدیران ادارات، روسای تعاونی ها و اصناف و سایر شرکتها اتفاق افتاده است، لذا مقرر گردید تفکیک 



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 
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 صبح       8 ساعت شروع:                                           24/03/1397    تاریخ جلسه:                       10شماره جلسه:      

 نفر 15  تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

ص حقیقی و حقوقی در خصوص دریافت دسته چک و تسهیالت طی دستورالعملی شفاف توسط بانک موضوع مبادالت مالی اشخا 

 مرکزی به بانکها ابالغ گردد. 

( در فرآیند 23/3/97مورخ  10633نظر به اینکه براساس اعالم دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانکهای استان ) نامه شماره  -13

درصد بدون  60از  ی جهت بهره مندی از تسهیالت بانکی، طرح های با پیشرفت فیزیکی بیشاولویت بندی طرح های نیمه تمام صنعت

ا و ز شهرستانهابرخی  در نظر گرفتن مناطق و شهرستانهای محل اجرا تعیین گردیده است لذا پیشنهاد می گردد با توجه به محرومیت

استانداری  در شهرستانهای محروم و دورافتاده توسطدرصد  40موضوع پیگیری تخصیص تسهیالت برای پروژه های با پیشرفت 

 محترم، شورای گفت و گوی استان انجام پذیرد.

ی شود رش واقع نمرد پذیبا عنایت به اینکه فعاالن حوزه معدن معتقدند پروانه بهره برداری همچون صنایع جهت مبادالت مالی مو-14

بانکی  ی به سیستمک مرکزوان وثیقه در بانکها طی دستورالعمل شفاف توسط بانلذا مقرر گردید پروانه های بهره برداری معادن به عن

 ابالغ گردد.

تی اعالم نموده اند، سال را برای رفع سوء اثر چکهای برگش 3قانون اصالح چک به صراحت مدت زمان  21نظر به اینکه در ماده -15

صالحات نیز که در خصوص ا 23/03/1397مورخ  93898/97این در حالی است که در بخشنامه اخیر بانک مرکزی به شماره 

را نقض می  21 سال( آورده نشده است و این مورد صراحت ماده 3دستورالعمل حساب جاری می باشد موضوع اتقضا مدت سوء اثر)

  کند لذا مقرر گردید موضوع از طریق بانک مرکزی در جهت اصالح بخشنامه مذکور صورت پذیرد.
 

 


