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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

  ت و گوی آن مصوبات شورای گف واستاندار محترم آذربایجان شرقی به عنوان رئیس محترم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  25/11/96مورخ  310680بررسی نامه شماره

 و تطبیق با تنگناههای استان  استان در رابطه با موضوعات بانکی

  کل کشور 139٧سال قانون بودجه  16تبصره  «و»بررسی چگونگی استفاده از ظرفیت بند 

  و ارائه پیشنهاد در خصوص تدوین آیین نامه های مرتبط  کل کشور 139٧سال قانون بودجه  5تبصره  مفادبررسی چگونگی استفاده از ظرفیت 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 در خصوص موضوعات حوزه بانکی مطالب زیر در جسله طرح شد:

و  های مالیی صورتتی و گواهگواهی مالیااستعالم تعهدات بانکی و چک برگشتی، در حال حاضر یکی از شرایط پرداخت تسهیالت توسط سیستم بانکی رعایت الزامات دایره اعتبارات همچون 

 ل هستندجدید دچار مشک فت تسهیالتبسیاری از واحدهای تولیدی و اقتصادی دریافت کننده تسهیالت به دلیل شرایط رکود اقتصادی دارای بدهی معوق می باشند و لذا جهت دریا. ... می باشد 

 اهی مالیاتی را دارا نمی باشندو برخی از الزامات همچون عدم وجود چک برگشتی و یا گو

ا به منظور بهره مندی از ر، شرکت ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی 95/2/19هـ مورخ  53097ت/18549هیأت وزیران طبق تصویب نامه شماره  95در سال 

یرجاری و چک م بدهی غردش به اشخاص حقیقی وحقوقی توسط بانک ها، رعایت نسبت مالکانه و نیز شرط عدتسهیالت وتعهدات از شمول رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیالت در گ

 برگشتی مستثنی نمود و بانک مرکزی نیز بخشنامه جهت اجرای آن، به بانک ها ابالغ کرد. 

 د.فعاالن اقتصادی معتقدند علیرغم صراحت تصویب نامه هیات وزیران ولی این مهم رعایت نمی گرد

درصد تعهدات  25بانک ها دراعطای تسهیالت، باید سقف نبود مبلغ بدهی غیر جاری بیش از تعهدات وتسهیالت و نبود سقف چک برگشتی بیشتر از  بانک مرکزی، 96سال براساس دستورالعمل 
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 وتسهیالت رارعایت نمایند.  

است و  الت رونق تولیدط به تسهیکه با شرایط مصوبه هیات محترم وزیران پرداخت می شود مربورییس محترم انجمن صنفی کارفرمایی قالبسازی، تراشکاری و ریخته گری معتقد است تسهیالتی 

 بانکها این مصوبه را شامل همه تسهیالت قرار نمی دهند.

من درصد چک میلیارد توا 1باالی  ن از قاعده دستورالعمل بانک مرکزی مستثنی باشد)بدهی معوق و چک برگشتی( و برای تسهیالتمامیلیارد تو 1ر پیشنهاد این انجمن آن است که تسهیالت زی

 درصد کاهش یابد. 10درصد می باشد به  25که در دستورالعمل بانک مرکزی  تیبرگش

اجرا گردد.  وت بررسی موضوع چک برگشتی در کشور موضوعی بسیار پیچیده شده است و می بایست قوانین در این حوزه به دق دبیر محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان معتقدند

وق و چک مع رای بدهیان مشخصی داهمچنین دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط به درستی تدوین شده است و فعاالن اقتصادی که بیشتر از میز

 برگشتی هستند نباید مورد حمایت بانکها قرار گیرند.

ای برخورد  ا به صورت ویژهخشنامه هبالعمل ها و رییس محترم اتاق تعاون معتقدند در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور با بحرانهایی مواجه است و می بایست با فعاالن اقتصادی جدای از دستور

 بنگاههای اقتصادی جلوگیری گردد. شود تا از تعطیلی و عدم فعالیت

متوسط مرتبط با طرح رونق  و دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص تامین مالی بنگاههای کوچک و 19/02/1395نماینده محترم بانک کشاورزی معتقدند که مصوبه هیات محترم وزیران مورخ 

 تولید و بنگاههایی است که در سامانه بهین یاب ثبت نام نموده اند

صوبات مستورالعملها و دبا این  در برخورد شاور محترم بانکی اتاق بازرگانی معتقد است علیرغم صدور مصوبات هیات دولت و دستورالعملهای بانک مرکزی، بعضاً دیده می شود که بانکهام

رخی این با مشمول بخشودگی سود قرار داده و که برخی بانکها در سال گذشته بعضی قراردادها ر قانون بودجه اشاره نمود 16تفسیر سلیقه ای انجام داده که به عنوان مثال می توان به بند و تبصره 

 اقدام را انجام ندادند.

 قانون بودجه اشاره شده. 16و ط تبصره  "و"در ادامه جلسه به استفاده از ظرفیت بند 
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 ه تا پایان سالان بدهی معوق خود را کتولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریبه منظور تشویق آمده است که  97قانون بودجه سال  16و تبصره  بنددر  

جریمه  ه و بدون احتسابرارداد اولیقتسویه نمایند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق  1397سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه  1396

 دریافت و تسویه نمایند.

 1395ن اصالح بودجه سال ( قانو35موضوع تنفیذ تبصره ) 1395/12/24مصوب  1396( قانون بودجه سال 16بند )و( تبصره )- 1قانون بودجه ذکر شده است:  16همچنین در بند ط تبصره 

در ذیل « باشد(ریال می100.000.000.000.000افزایش سرمایه بانک مسکن حداکثر یکصدهزار میلیارد )»عبارت  -1-1 گردد:ذ میتنفی 1397با قیود ذیل برای سال  1395/6/3کشور مصوب کل

ط به یال )منو(ر۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ميليارد )سقف بخشودگی سود تسهيالت تا سقف یك -۲-۱  شود.کل کشور درج می 1395( قانون اصالح قانون بودجه سال 35( تبصره )1جدول شماره )

مانده حساب مازاد حاصل از قیشود که از محل بابه دولت اجازه داده می 2  ( ریال است.۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰هاي متعلقه( پنجاه هزار ميليارد )بازپرداخت اصل تسهيالت و بخشش جریمه

یلیارد مست هزار هوری اسالمی ایران از بانکهای توسعه صادرات و مسکن به ترتیب بیهای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، مطالبات بانک مرکزی جمارزیابی خالص دارایی

( ریال به حساب افزایش سرمایه این 50.000.000.000.000( ریال تسویه نموده و حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد )30.000.000.000.000( ریال و سی هزار میلیارد )20.000.000.000.000)

  گردد.( ریال تعیین می50.000.000.000.000ر نماید. در اجرای مفاد این قانون، افزایش سرمایه بانک مسکن حداقل مبلغ پنجاه هزار میلیارد )بانکها منظو

  گردد.بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه میماه یکگزارش این بند توسط بانک مرکزی هر سه

میلیون تومان مشمول بخشش سود تسهیالت می شد ولی تنها هفت بانک ملی، سپه، کشاورزی، رفاه، صادرات،  100در سالهای پیشین کلیه تسهیالت دریافتی تا سقف تصادی معتقدند فعاالن اق

برخورد متفاوت بانکهای مذکور در مشمول نمودن انواع وامها در همچنین  د.ملت و تجارت مشمول این قانون در آیین نامه های صادره شده اند و بانکهای خصوصی از شمول این ماده خارج بودن

دانسته و تنها برخی از برخی بانکها اکثر تسهیالت پرداختی در هر قالبی را مشمول نموده ولی برخی بانکها با سختگیری بیشتری اکثر تسهیالت پرداختی را مشمول ن بارز است.سالهای گذشته 

 دادند.تسهیالت را شامل بخشودگی قرار 
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بانکها با تعیین کردند. از طرفی مان اجرا میلیون تو 50میلیون تومان بود ولی بانکها تنها این مصوبه را برای وامهای حداکثر تا  100در سال گذشته بخشودگی مربوط به تسهیالت تا سقف همچنین  

به رقم تسهیالت، ضرب االجلی  میلیون تومان رسیدند و برای هر مرحله نسبت 50میلیون تومان شروع و به تسهیالت  10از تسهیالت زیر مرحله ای و پلکانی رقم تسهیالت برای بخشودگی، 

 تعیین نموده که در صورت عدم مراجعه و تامین وجه مورد نیاز توسط متقاضی، امکان استفاده از بخشودگی از بین می رفت.

نکرده و با  زاد سازی وثایقمانتی و آبانکهای تعیین شده در اجرای این قانون، پس از دریافت اصل تسهیالت، اقدام به ارائه مفاصا حساب و بازگشت اسناد ضند همچنین فعاالن اقتصادی معتقد

  واهد نمود.خی وثایق اقدام آزاد ساز وبه استرداد اسناد ضمانتی دریافت موافقت نامه از متقاضی، عنوان میدارند چنانچه دولت اقدام به پرداخت مبالغ سود و جریمه تعیین شده نماید، بانک 

طابق قرارداد اولیه می باشد. این ذکر شده است که نرخ سود م 97قانون بودجه سال   16مطابق بند و تبصره رییس محترم انجمن صنفی کارفرمایی قالبسازی، تراشکاری و ریخته گری معتقدند 

بایست توسط  ررسید میابهام است و می بایست در دستورالعمل  مربوطه شفاف سازی گردد. مطابق نظر بخش خصوصی یعنی وجه التزام و سود پس از س مورد از نظر بخش خصوصی دارای

 بانکها بخشیده شود.

ذشته در ر طی چند سال گین مورد داار هیات رییسه بانکها بود که در سالیان گذشته در صورت اصل و پرداخت سود تسهیالت بخشودگی جرایم در اختیدبیر محترم انجمن مدیران صنایع معتقدند 

 قوانین بودجه لحاظ شده و سبب شفافیت موضوع شده است.

ن تومان مدنظر قرار گرفت لذا می میلیو 50در سال گذشته به دلیل بودجه ای که در قانون مشخص شده بود سقف پرداخت سود تسهیالت تا  مشاور محترم اتاق بازرگانی خراسان رضوی معتقدند 

 میلیون تومان در سیست بانکی ارائه گردد. 100بایست آمار دقیقی از کل تسهیالت تا سقف 

معرفی ضامن با ویژگی هایی همچون عدم وجود چک برگشتی و ... جهت ثبت در سب و کار فعاالن اقتصادی است این می باشد که همچنین از موارد دیگر که در سیستم بانکی مانع فعالیت و ک
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برگشتی می باشند لذا این با توجه به شرایط و وضعیت اقتصادی بسیاری از فعاالن اقتصادی بعضاً ناخواسته دارای محدودی چک ضروری می باشد. این در حالی است که سامانه سیستم بانکی  

 .افراد در سیستم بانکی به عنوان ضامن مورد پذیرش واقع نمی شوند

 به شرح زیر است: 97ودجه سال بقانون  5مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به عنوان مثال برخی بندهای تبصره  97قانون بودجه سال  5در ادامه جلسه موضوع استفاده از ظرفیت های تبصره 

عالی و  اهها و مؤسسات آموزشهای دولتی و همچنین دانشگها و سازمانشرکتهای دولتی و وابسته وزارتخانه -الف با رعایت قوانین و مقررات: 1397شود در سال اجازه داده می -5تبصره 

اجرای طرحهای دارای توجیه رای اوراق مالی اسالمی ریالی ب (ریال45.000.000.000.000مؤسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری با تصویب هیأت امنا تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد )

 رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.تصویب شورای اقتصاد میفنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به

( این قانون 5جدول شماره ) 310108ارزی( منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره  -ال اوراق مالی اسالمی )ریالی( ری260.000.000.000.000هزار میلیارد )شصتتا مبلغ دویست و  دولت -ب

های داراییت طرحهای تملک ( و همچنین اعتبارا1طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره )و  تمامای نیمههای سرمایهواریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی

( این 9دول شماره )راق مذکور در جنتشار اوهای مربوط به ایابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینهای استانی این قانون اختصاص میسرمایه

 باشد.بینی و قابل پرداخت میقانون پیش

 و........

یین نامه ها و تنظیم آ ارد زیر درمونفی شرکتهای ساختمان و تاسیساتی خراسان رضوی و دبیر محترم انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی معتقدند ضرورت دارد دبیر محترم انجمن ص

 قانون بودجه لحاظ گردد. 5دستورالعملهای مربوط به بندهای تبصره 
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 د خزانه اسالمی لحاظ نشده است که می بایست این موضوع در نظر گرفته شودا اسناقانون بودجه مرتبط ب 5بصره حفظ قدرت خرید در بند ز ت-الف 

کی در ساالنه بانسود برابر با نرخ   97ل درصد در نظر گرفته شده بود، لذا پیشنهاد می گردد در سا 8برابر با  96درصد در سال  15برابر با  1395حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسالمی درسال -ب

 ته شود.نظر گرف

 لحاظ گردد. 5سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده در آیین نامه های بند ه و ز تبصره  %3تهاتر -ج

 هزینه های تنزیل اسناد خزانه اسالمی جزو هزینه های مالیاتی شرکت محسوب شود-د

 نگردد.ی های مالیاتی و تامین اجتماعی با اوراق خزانه مشمول بدهی دیرکرد هپرداخت بد-ه

 آیین نامه یکسان بانکی جهت تهاتر بدهی های بخش خصوصی به بانکها در قالب اسناد خزانه فراهم گردد.-ک

 پیش پرداخت به عنوان بدهی مسجل شده لحاظ گردد.-و

  باشد. عدم تعارض با نظام فنی و اجرایی و قوانین پیشین بر اساس 5تنظیم آیین نامه ی مرتبط با تبصره  -ی

 مصوبات:و جمع بندی

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف



 استان خراسان رضوی
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1 

 ودات بانکی الم تعهاستعیکی از شرایط پرداخت تسهیالت توسط سیستم بانکی رعایت الزامات دایره اعتبارات همچون نظر به آنکه 

ادی دی و اقتصواحدهای تولیبسیاری از و در حال حاضر های مالی و ... می باشد چک برگشتی، گواهی مالیاتی و گواهی صورت

دچار  ت جدیددریافت کننده تسهیالت به دلیل شرایط رکود اقتصادی دارای بدهی معوق می باشند و لذا جهت دریافت تسهیال

، شرکت ها 95/2/19هـ مورخ  53097ت/18549وزیران طبق تصویب نامه شماره محترم هیأت  95در سال از طرفی و  مشکل هستند

عایت رز شمول او متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی را به منظور بهره مندی از تسهیالت وتعهدات و واحدهای کوچک 

 یز شرطنشاخص های مالی در اعطای تسهیالت در گردش به اشخاص حقیقی وحقوقی توسط بانک ها، رعایت نسبت مالکانه و 

ط در و متوس در دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک عدم بدهی غیرجاری و چک برگشتی مستثنی نمود و بانک مرکزی نیز

 داده است، تی قرارکه بانکها ابالغ شده است، شرایطی را برای دریافت تسهیالت بنگاههای دارای بدهی معوق و چک برگش 96سال 

 ران بهمحترم وزی ه هیاتیب نامشورای هماهنگی بانکهای استان طی مکاتبه ای با بانکهای استان تاکید بر اجرای تصولذا مقرر گردید 

 . ط بانک مرکزی گرددسنگاههای کوچک و متوتورالعمل تامین مالی بو دس 95/2/19هـ مورخ  53097ت/18549شماره 

شورای هماهنگی 

 بانکها
 مستمر

2 

برای ذشته )گنظر به عدم خروج واحدهای تولیدی از بحران بدهی و معوقات بانکی با وجود مصوبات قانونی دولت طی سنوات 

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

تگوی دولت رای گفضمن طرح موضوع در شو بخشودگی جرایم به منظور تشویق تولید کنندگان و تسویه مطالبات بانکها مقرر گردید

 :و بخش خصوصی استان

شورای هماهنگی بانکهای استان  نظرات بخش خصوصی و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان را به بانک  -1

شورای هماهنگی 

 بانکهای استان،

استانداری خراسان 

 رضوی

 دو هفته



 استان خراسان رضوی
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 قانون بودجه منعکس نماید. 16مرکزی جهت تدوین آیین نامه و دستورالعمل های مربوط به بندهای تبصره  

ش . این مورد از نظر بخکه نرخ سود مطابق قرارداد اولیه می باشدذکر شده است  97قانون بودجه سال   16مطابق بند و تبصره  -الف

ت ا پرداخبمطابق نظر بخش خصوصی تنها خصوصی دارای ابهام است و می بایست در دستورالعمل  مربوطه شفاف سازی گردد. 

 اصل و سود قرارداد اولیه، جرایم و سودهای پس از سررسید بخشیده شود

بودجه سال  قانون 16با بخشودگی سود تسهیالت)بند ط تبصره  برخورد بانکهاسالهای پیشین بخش خصوصی معتقد است در  -ب

لی برخی ل نموده وبرخی بانکها اکثر تسهیالت پرداختی در هر قالبی را مشمو میلیون تومان متفاوت بوده است 100( تا سقف 97

 د.رار می دهنقشودگی و تنها برخی از تسهیالت را شامل بخ بانکها با سختگیری بیشتری اکثر تسهیالت پرداختی را مشمول ندانسته

 لذا یکسانی عمل در قراردادهای بانکی و شفاف سازی ضرورت دارد

فاصا حساب رائه مبخش خصوصی معتقد است بانکهای تعیین شده در اجرای این قانون، پس از دریافت اصل تسهیالت، اقدام به ا-ج

ه بولت اقدام دنانچه ی وثایق نکرده و با دریافت موافقت نامه از متقاضی، عنوان میدارند چو بازگشت اسناد ضمانتی و آزاد ساز

قرر گردید مود. لذا مواهد نپرداخت مبالغ سود و جریمه تعیین شده نماید، بانک به استرداد اسناد ضمانتی و آزاد سازی وثایق اقدام خ

 بانک مرکزی دراین خصوص شفاف سازی نماید.

و بند  "و"ع رسانی شورای هماهنگی بانکها به بانکهای استان و بالطبع آن به مشتریان جهت استفاده از ظرفیتهای بند ضرورت اطال-2



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 خصوصیگوی دولت و بخش و  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

9 
 

 صبح       7:30 اعت شروع:س                                           27/01/1397    تاریخ جلسه:                                    2شماره جلسه:      

 نفر 27  تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

 97قانون بودجه سال  16تبصره  "ط" 

ثر ا برای وامهای حداکمیلیون تومان بود ولی بانکها تنها این مصوبه ر 100در سال گذشته بخشودگی مربوط به تسهیالت تا سقف -3 

ین اتباتی تامرم طی مکمیلیون تومان اجرا شد و دلیل آن نبود بودجه کافی ذکر گردیده است لذا مقرر گردید استانداری محت 50تا 

 قانون بودجه را پیگیری نماید. 16ندهای تبصره بودجه الزم جهت اجرای ب

3 

بت در ... جهت ث معرفی ضامن با ویژگی هایی همچون عدم وجود چک برگشتی و موانع کسیب و کار  یکی ازهمچنین نظر به اینکه 

ه اً ناخواستدی بعضبا توجه به شرایط و وضعیت اقتصادی بسیاری از فعاالن اقتصا و در حال حاضر سامانه سیستم بانکی می باشد

قرر گردید م، لذا داین افراد در سیستم بانکی به عنوان ضامن مورد پذیرش واقع نمی شون ودارای محدودی چک برگشتی می باشند 

ن مالی تامی ورالعملت)مطابق دسرای تعداد محدودی چک برگشتیدر مواردی که متقاضی و یا ضامنین در سیستم بانک مرکزی دا

سرپرست شخیص باشند که ناشی از وضعیت نامناسب اقتصادی باشد، با ت می (96بنگاههای کوچک و متوسط بانک مرکزی در سال 

 باشدهیئت مدیره هر بانک قابل بررسی و تجدید نظر و پرداخت تسهیالت شعب بانک در استان و یا 

هماهنگی شورای 

 بانکها
 مستمر

4 

ی ا نظرات بخش خصوصقانون بودجه می بایست آیین نامه بندهای مربوطه ابالغ گردد. لذ 5نظر به آنکه جهت اجرای بندهای تبصره 

 به شرح زیر می باشد: 97قانون بودجه  5تبصره  یپیرامون تنظیم آیین نامه های بندها

در  ایست این موضوعد خزانه اسالمی لحاظ نشده است که می ببودجه مرتبط با اسنا قانون 5صره حفظ قدرت خرید در بند ز تب-الف

 نظر گرفته شود

سازمان استانداری، 

اقتصاد و دارایی، 

سازمان مدیرت و 

 ، یبرنامه ریز

 دو هفته



 استان خراسان رضوی
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رفته شده بود، لذا گدرصد در نظر  8برابر با  96درصد در سال  15برابر با  1395حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسالمی درسال -ب 

 ساالنه بانکی در نظر گرفته شود. سودبرابر با نرخ   97پیشنهاد می گردد در سال 

 لحاظ گردد.ودجه قانون ب 5تبصره  "ز"و  "ه"سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده در آیین نامه های بند  %3تهاتر -ج

 هزینه های تنزیل اسناد خزانه اسالمی جزو هزینه های مالیاتی شرکت محسوب شود-د

 ماعی با اوراق خزانه مشمول بدهی دیرکرد نگردد.ی های مالیاتی و تامین اجتهپرداخت بد-ه

 آیین نامه یکسان بانکی جهت تهاتر بدهی های بخش خصوصی به بانکها در قالب اسناد خزانه فراهم گردد.-ک

 پیش پرداخت به عنوان بدهی مسجل شده لحاظ گردد.-و

 .باشد بر اساس عدم تعارض با نظام فنی و اجرایی و قوانین پیشین  5تنظیم آیین نامه ی مرتبط با تبصره  -ی
 

 


