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 :دستوركار جلسه 

  نظرخواهي از فعاالن اقتصادي جهت تهيه و تبيين محورهايي كاربردي براي نشست تخصصي بانكداري
 اسالمي در آذرماه سال جاري

 

موضوعات اصلي و مورد نظر فعاالن بخش خصوصي طرح بررسي و با محوريت  گذاري و تأمين ماليبيست و هشتمين جلسه كميسيون سرمايه

با حضور  در حوزه مسائل پولي و بانكي و تهيه و تبيين محورهاي نشست تخصصي بانكداري اسالمي كه در آذرماه سال جاري برگزار خواهد شد،
صبح در محل ساختمان شماره دو اتاق  7:30ساعت  06/06/97شنبه سهروز  فعاالن اقتصاديجمعي از اعضاي اصلي كميسيون و 

گذاري و تأمين مالي ضمن خوشامدگويي به در ابتداي جلسه آقاي مهندس باقري رئيس محترم كميسيون سرمايه. بازرگاني برگزار شد
ودند هركدام از سه قوه بر ترين مباحث ياد كردند و فرممهمانان جلسه، از موضوع نظام پولي و بانكي كشور به عنوان يكي از پرچالش

اند و در حد بضاعت خود نيز اقداماتي را جهت تسهيل امور ها و موانع موجود در اين حوزه تمركز كردهاصالح نظام پولي و بانكي و چالش
با مالي نيز گذاري و تأمين بخش خصوصي نيز از اين قائده مستثني نبوده و در اين راستا كميسيون سرمايه. اندمربوطه انجام داده

هاي تأمين مالي، هاي قانوني نظام بانكي، روشبرگزاري جلساتي در كميته تخصصي پول و سرمايه با ورود به مباحثي از قبيل جنبه
اما آنچه در اين نشست بايستي بدان بپردازيم، دستيابي به . هاي زيادي انجام داده استفعاليت... گري در حوزه تسهيالت و تسهيل

با توجه به وضعيت خاصي كه از آبان . ماه آينده در خصوص بانكداري اسالمي برگزار خواهد شد 2-3همايشي است كه ظرف محورهاي 
. رسد كه فشار زيادي بر سيستم بانكي وارد خواهد آمدهاي اياالت متحده امريكا ايجاد خواهد شد، به نظر ميماه و با بازگشت تحريم

ايشان در ادامه خاطرنشان . رسدگير نظام بانكي است ضروري به نظر ميهايي كه گريبانموانع و چالش هاي مختلفبنابراين بررسي جنبه
-ضمن اينكه بهتر است از كالن. ساختند بايستي محورهاي پيشنهادي كاربردي بوده و وضعيت فعلي اقتصاد كشور را مد نظر قرار دهد

هايي كه در استان براي حل يا تسهيل مشكالت فعاالن اقتصادي در حوزه و فرصت هانگري پرهيز كرده و عمده تمركز خود را بر ظرفيت
 . مسائل پولي و بانكي وجود دارد قرار دهيم

دهد كه نسبت ها نشان ميبررسي :استان اشاره كردند و فرمودند بانكي هاي خود به عدم تناسب منابع و مصارفايشان در ادامه صحبت
متأسفانه استان خراسان رضوي با وجود جذب استان هيچ سنخيتي با ساختار اقتصادي استان ندارد و مصارف به منابع بانكي در 

-بايد به گونه. ه دهدنتوانسته تسهيالت متناسبي را ارائهاي اقتصادي كه منابع درآمدي مطلوبي را به دست داده است، گردشگر و فعاليت

ايشان همچنين ابراز اميدواري . گذاري استفاده كنيماز منابع استان در جهت سرمايهريزي كنيم كه بتوانيم به شكل مطلوبي اي برنامه
 . كردند كه بتوانيم از نشست پيش رو براي رفع موانع بانكي در سطح استاني و ملي بهره ببريم
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، بر ضرورت گردآوري لسهين مالي، با اشاره به دستور جگذاري و تأمادامه خانم مهندس بصيري دبير محترم كميسيون سرمايه  در 
اي نه چندان دور، اطالعات به ي كاربردي جهت طرح در همايش آذرماه اشاره كردند و فرمودند امروز در مقايسه با گذشتهيمحورها

استفاده از توان با از يك سو مي. اين اطالعات از دو منظر قابل بررسي است. سرعت و با حجم بسيار بااليي در حال مبادله و بازنشر است
و توجه به و اخبار اما از سوي ديگر با تحليل اين اطالعات . بيني دست يافتاين حجم از اطالعات، ذهن را آماده كرده و به قدرت پيش

. آيددست نميبه انگيزگي نا اميدي و بي جزحاصلي دهند، جامعه و متوليان امر هيچ حركتي جهت بهبود شرايط انجام نمياين نكته كه 
-كرد اما اين نا اميدي و بي كنند را كتمانهاي اقتصادي با آن دست و پنجه نرم ميتوان مشكالتي را كه بنگاهيقت اين است كه نميحق

تواند افراد را از انجام تر از مشكالت اقتصادي به همراه خواهد داشت و حتي ميگير جامعه شده اثري به مراتب مخربانگيزگي كه گريبان
 . ت در اين مسير بازدارداقدامات مثب

-گذاري و تأمين مالي با باور به اين نكته كه سرمايهنزديك به سه سال است كه كميسيون سرمايه :خاطرنشان كردندايشان در ادامه 

يكي كميته . شاهرگ حياتي اقتصادي و اجتماعي جامعه است، اقدام به تشكيل دو كميته تخصصي در اين حوزه نموده است گذاري
بانكي به احصاء مشكالت بانكي فعالين -در كميته تخصصي حقوقي. بانكي و ديگري كميته تخصصي پول و سرمايه-تخصصي حقوقي

گذاري، نوع هاي برگشتي، نحوه وثيقهدر زمينه چكهاي مثبتي را ايم مشاورهاقتصادي پرداخته شده است به طوري كه تاكنون توانسته
طرح پژوهشي و ارائه توان به هاي صورت گرفته در كميته تخصصي پول و سرمايه نيز مياز فعاليت. دهيم ارائه ...قراردادهاي بانكي و 

الساداتي انجام گرفته اشاره كرد مديريت جناب آقاي دكتر ملك كه با "و چگونگي كاهش آن هاي تأمين مالي در صنايعهزينه"كاربردي 
 . دانشگاه و بانك تهيه و ارائه شده است كه اطالعات بسيار مفيدي توسط متخصصين صنعت،

خانم مهندس بصيري سپس به وضعيت نامطلوب دسترسي به تسهيالت بانكي اشاره كردند و فرمودند ميانگين موزون نرخ مؤثر 
ي ها به تسهيالت بانكرسيده است و اين در حالي است كه دسترسي شركت 95درصد در سال  23به  84درصد در سال  8تسهيالت از 

آنچه در اين ميان اهميت دارد، وضعيت استان خراسان رضوي در مقايسه با . رسيده است 96در سال  75به  85در سال  90از نسبت 
تقليل  75از  52به نسبت  96بوده و در سال  90از  82، 85به اين صورت كه سهم دسترسي به تسهيالت استان در سال . كشور است

اميد است بتوان در . كندآمار و اطالعات، لزوم بررسي چرايي وقوع اين شرايط را بيش از پيش روشن مي بنابراين اين. پيدا كرده است
 . اين جلسه با راهنمايي فعاالن اقتصادي، به بهترين بسته پيشنهادي در حوزه مسائل بانكي دست يافت

آقاي دكتر صفاي نيكو معاونت محترم سرپرستي بانك ملي خراسان رضوي با اشاره به سمينارهاي متعددي كه تاكنون در سطح ملي و 
هاي قبلي، در توجه بخش خصوصي و بانك مركزي انجام شده خاطر نشان كردند تفاوت همايش پيش رو در مقايسه با همايشتوسط 

هاي محورهاي همايش نام بردن ازايشان با . گذاري اتاق بازرگاني در تالش جهت گردآوري محورهايي كاربردي استكميسيون سرمايه
فرمودند آنچه بايد بدان توجه كرد اين است كه در حقيقت چيزي به نام بانكداري اشاره كردند و  "بانكداري اسالمي"قبلي، به عنوان 

شود همگي برگرفته از كتب خارجي است و به هيچ عنوان در اقتصاد ر با اين عنوان مطرح مياسالمي وجود ندارد و آنچه در حال حاض
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هاست كه قانون آن در برانگيز اين همايشز از مباحث چالشهمچنين بحث عمليات بانكداري بدون ربا ني. سازي نشده استايران بومي 
. اما كامل نشده است ها تا حدودي برطرف شدهست و هرچند طي اين سالتصويب شده و از همان اوايل با نواقصي همراه بوده ا 63سال 

درصد مصوب شوراي پول و اعتبار است اما سؤال اينجاست  18، نرخ بهره بانكي است كه در حال حاضر  هاي سابقديگر محور همايش
هاي هايي را بايستي براي بخشينكه چه نرخهاي مختلف اقتصادي دارد؟ و اكه آيا اين نرخ مطلوب است؟ تغيير آن چه تأثيري بر بخش

همچنين بحث مربوط . توان به انتظارات بخش خصوصي از سيستم بانكي اشاره كردمختلف اقتصادي قائل شويم؟ از محورهاي ديگر مي
سؤال اين است . ستهابه منابع آزاد و مازاد جامعه و حجم نقدينگي افسارگسيخته موجود در جامعه نيز از مباحث مهم اينگونه همايش

اينكه آيا . بخش مولد جامعه سوق داد؟ بحث ديگر مربوط به قراردادهاي بانكي استسمت توان اين حجم نقدينگي را به كه چگونه مي
 بندد همان قرارداد مورد انتظار اوست يا اينكه قراردادها به صورت يك طرفه از طرف بانك بهقراردادي كه متقاضي تسهيالت با بانك مي

 گيرد؟و آيا قراردادهاي بانكي شفافيت الزم را دارد و تمامي مراتب و شرايط ممكن را در نظر مي شود؟متقاضي تسهيالت تحميل مي
در حال حاضر نظام اقتصادي ايران بانك محور بوده و شاهد اين هستيم كه . مورد ديگر نيز مربوط به ارتباط بازار پول و سرمايه است

اند و بدين ترتيب حجم نقدينگي را به شدت ها به جاي توزيع پول، مولد پول شدهبازار پول جايگزين بازار سرمايه شده است و بانك
سؤال اين است كه . رسدناپذير به نظر ميبا تغيير نقش بازار پول در اقتصاد، وقوع انحرافات در تخصيص پول اجتناب .اندافزايش داده

رود كه چه كارهايي انجام دهند؟ اند و انتظار ميها بعد از انقالب چه فعاليت مثبتي انجام دادهنقش بانك در اقتصاد ملي چيست و بانك
اي داشته و ختند سمينارهايي كه تاكنون در حوزه بانكداري اسالمي انجام شده جنبه علمي و كتابخانهايشان همچنين خاطرنشان سا

اكنون وقت آن رسيده كه رويكرد جديدي در سمينارهاي بانكداري اسالمي در پيش گرفته شود . خروجي عملي و كاربردي نداشته است
  .هاي عملي و كاربردي در اين حوزه ارائه گرددو خروجي

هاي دستگاه :اجرايي نشدن قوانين مصوب فرمودند ازانتقاد با ابراز زاده مدير عامل محترم شركت قند چناران، جناب آقاي مهندس زرين
براي مثال با وجود اينكه حدود شش ماه از تصويب . كننداي عمل ميكنند و در اين مورد سليقهاجرايي قوانين را به درستي اجرا نمي

از طرف ديگر دولت بزرگترين بدهكار بخش خصوصي . گذشته اما هنوز اين قانون اجرا نشده است هابدهي دولت با بانك قانون تهاتر
-درصدي تسهيالت اشاره كردند و فرمودند چگونه مي 18ايشان به نرخ سود . است كه ريشه اين مسأله نيز در عدم اجراي قانون است

درصد بازده دارد، بتواند با اين نرخ تسهيالت دريافت كند؟ بايستي اين نرخ  در هر  7حالت توان انتظار داشت صنعتي كه در بهترين 
هاي ايران ضمن اينكه بانك. هاي اين حوزه استهاي بانكي نيز از ديگر چالشبحث ضمانت. صنعت به نرخ بازگشت سرمايه نزديك شود

 . كنندعمل مي ايها در اجراي قوانين سليقهبه شدت شخص محور بوده و بانك
جناب آقاي دكتر خوشرو مدير عامل محترم شركت سنباده آسيا، به پارادوكس عجيب بانكداري اسالمي اشاره كردند و فرمودند اولين 

هاي هاي دولتي و خصوصي با ارائه نرخشود، بانكداري بدون ربا است در حالي كه تمامي بانكبحثي كه در بانكداري اسالمي مطرح مي
كنند در حالي كه اين عمل به شدت با مفهوم بانكداري بدون ربا و با اين ابزار با يكديگر رقابت ميختلف، مشتري را وسوسه كرده بهره م
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ايشان همچنين بر لزوم تحليل علت اجرايي نشدن قوانين و بررسي اينكه راهكارهاي عملي ارائه شده جهت بحث در . در تعارض است 
 . سمينار به چه ميزان امكان تحقق و اجرا دارند تأكيد نمودند

-هزار ميليارد توماني بانك 100انباشته  با اشاره به زيانجناب آقاي دكتر غالمپور مدير محترم منطقه شرق شركت تأمين سرمايه نوين، 

نگيرد در آينده نزديك شاهد وقوع تورم  ها از اين بحران در پيشها خاطرنشان كردند در صورتي كه دولت راهكاري را براي خروج بانك
تر تر و حياتينيز مهم در مقطع كنوني اقتصاد كشور، اين مسأله حتي از پرداختن به بحث بانكداري اسالمي. بسيار شديدي خواهيم بود

يابد و درصد افزايش مي 30تا  25هزار ميليارد تومان است كه روز به روز با نرخ  1600همچنين در حال حاضر حجم نقدينگي . است
ايشان در ادامه به مسأله نرخ سود بانكي . سازي نرخ بهره، در جهت هدايت آن به بخش توليد گام برداشتبايستي از طريق متعادل

بايد اين . تر بيايددرصد پايين 20توان انتظار داشت كه اين نرخ از رداختند و فرمودند طبق روندي كه نرخ بهره تاكنون داشته است نميپ
-گذاري خود در حوزه نظام بانكي را اصالح نموده و در برنامهكرد كه سياست همايش قرار گرفته و دولت را مجاب بحث در دستور كار

 . اقتصادي ثبات ايجاد نمايدريزي و سيستم 
پرداختن به موضوع موانع و مشكالت بخش گذاري استانداري، پرست كارشناس محترم دفتر جذب و حمايت از سرمايهجناب آقاي وطن

بانكي از خصوصي با سيستم بانكي و تهيه محورهاي همايش بانكداري با رويكرد استاني را مورد انتقاد قرار دادند و فرمودند مسأله بحران 
توان با اين رويكرد نسبت به حل مشكالت اميدوار سطح اختيارات چند مدير استاني فراتر بوده و به بحثي ملي تبديل شده است و نمي

ايشان همچنين بر لزوم قرار دادن محوريت سمينار بر پايه جايگزيني بازار سرمايه به جاي بازار پول و بازگرداندن بازار سرمايه به . بود
يگاه واقعي خود كه همان تأمين مالي است تأكيد كردند و فرمودند بايستي جهت محول كردن وظيفه تأمين مالي به بازار سرمايه جا

راهكارهايي كاربردي و دائمي ارائه كرده و از استفاده دولت از راهكارهاي موقتي و مقطعي مانند تعيين نرخ بهره دستوري جلوگيري 
 . نمود

غفارنيا مدير عامل محترم شركت خانه شكالت، به موارد متعددي در خصوص مشكالتي كه بخش خصوصي در  سركار خانم مهندس
ايشان فرمودند در حال حاضر سيستم بانكي رقيب بازار . كند اشاره كردندهاي سيستم بانكي با آن دست و پنجه نرم ميحوزه چالش

بايد بازار سرمايه را به جايگاه اصلي آن كه همان . آيدزار سرمايه بر نميهاي باسرمايه شده در حالي كه از پس وظايف و مسئوليت
به . بحث ديگر مربوط به كوتاه بودن طول دوره تنفس تسهيالت اخذ شده از بانك است. تخصيص پول و تأمين مالي است برگرداند

وام دريافتي است كه فشار مضاعفي را بر واحد  طوري كه بنگاه اقتصادي تنها پس از گذشت چند ماه از اخذ وام مكلف به بازپرداخت
نامه و وثيقه بانكي و مباحث مربوط به ضمانت دركنار آنضمن اينكه فرآيند اداري اخذ وام بسيار طوالني بوده و . كندتوليدي وارد مي

ايشان بر لزوم . دهدفشار قرار مي ها بر ارائه وثايق ملكي توسط متقاضي تسهيالت نيز به شدت بنگاه متقاضي وام را تحتپافشاري بانك
شناور شدن نرخ بهره بر حسب نوع صنعت تأكيد كردند و فرمودند چرا بايد صنايع مختلف با نرخ سود متفاوت، نرخ بهره يكساني را 

هاي يگر كاستيايشان از د. پرداخت نمايند؟ بايستي اين نرخ متناسب با نوع صنعت و نرخ بازگشت سرمايه، به شكل متفاوتي ارائه گردد
تعيين شرايط قرارداد توسط بانك و تحميل قراردادهاي كامال ، الحسنه توسط سيستم بانكيعدم ارائه وام قرضموجود در اين حوزه به 
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اشاره  ها تنها در سود و عدم تقبل مشاركت در سود و زيان در قالب عقود مشاركتيمشاركت بانكو  يك طرفه به متقاضي تسهيالت 
پرداختند و فرمودند  استفاده از مشاوران خارجي و متخصص در حوزه مسائل بانكييشان در پايان سخنان خود به بحث لزوم ا. كردند

هاي موجود در اين حوزه را نظر هستند، چالششايد بتوان با كمك افراد متخصصي كه در خارج از كشور در حوزه مسائل بانكي صاحب
 . حل نمود

ايشان فرمودند الزم . به سه موضوع در حوزه سيستم بانكي اشاره كردندناب آقاي دكتر كاللي مشاور عالي محترم شركت خوشگوار، ج
... ب مانند دوره بازپرداخت طوالني وو اين تسهيالت با شرايط مناس دادهاست برآورد دقيقي از ميزان نياز صنايع استان به نقدينگي انجام 

ها قبل از ورود به يك پروژه اي كه بانكهاي تخصصي ايجاد گردند به گونههاي تجاري، بانكبه جاي بانك چنين بايستيهم. تأمين گردد
ضمن اينكه بايد راهكارهايي جهت ايجاد . از طريق متخصصين خود برآورد دقيقي از وضعيت درگير كردن پول در آن پروژه داشته باشند

با اشاره به از ايشان . در دستور كار قرار گيرد و نيز محول كردن وظيفه تأمين سرمايه به بازار سرمايهتعامل بين صنايع و سيستم بانكي 
بين رفتن انگيزه صنايع كوچك و متوسط در شرايط فعلي اقتصاد كشور، خواستار ارائه راه حل جهت بازگرداندن اميد و انگيزه به اين 

 . صنايع شدند
عضو محترم هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد، مشكالت بخش خصوصي با سيستم بانكي را به سه الساداتي جناب آقاي دكتر ملك

بخشي ديگر در ارتباط با . در حال حاضر بخشي از اين مشكالت مربوط به سود باالي تسهيالت است: بخش تقسيم كردند و فرمودند
دهد دسترسي به تسهيالت در استان بسيار پايين بوده و در ها نشان ميبررسي. هاستهاي جانبي و بخش سوم مسأله دسترسيهزينه

 56اند، درصد موفق به اخذ كامل وام شده 38واحد درخواستي كه براي تسهيالت داده شده تنها  100يكي از صنايع مورد مطالعه، از هر 
ايشان بر بررسي علل پايين بودن . اندت نشدهدرصد هم موفق به دريافت تسهيال 6اند بخشي از وام خود را دريافت كنند و درصد توانسته

درصد در  52به  85درصد در سال  82ها در مقايسه با كل كشور و نيز سير نزولي آن، به طوري كه از تسهيالت اعطايي از محل سپرده
توان به عدم مله مينرخ پايين دسترسي به تسهيالت داليل مختلفي دارد كه از آن جرسيده است، تأكيد كردند و فرمودند  96سال 

هاي نامشهود اي واحدها به عنوان وثيقه مانند طرح توليدي، موجودي انبار، داراييترازنامه هاياستفاده سيستم بانكي از تمامي ظرفيت
بازارهاي  بروكراسي اداري كه گاه متقاضي را مجبور به دريافت تسهيالت ازهمچنين بحث مربوط به طوالني بودن فرآيند . اشاره كرد ...و

ايشان در ادامه به كوتاه شدن دوره پرداخت وام اشاره . كند، از ديگر داليل كاهش دسترسي به تسهيالت استديگر و با نرخ باالتر مي
شود كه اين امر با افزايش نرخ، هزينه مضاعفي ماهه شكسته مي 3وام  4كه يك وام يك ساله به شود گاه مشاهده مي كردند و فرمودند

 . ضمن اينكه بايستي دوره تنفس وام نيز متناسب با دوره بازگشت سرمايه تعيين گردد. كندواحد متقاضي وام تحميل مي را به
ايشان از مسأله باال بودن نرخ سود تسهيالت نيز به عنوان يكي از موانع سيستم بانكي بر سر راه توليد ياد كردند و فرمودند راه حل 

كند و با يك تلنگر مانند افزايش آوري نقدينگي كامال موقتي است و اينكار تنها پول را در بانك حبس ميافزايش نرخ سود جهت جمع
ضمن اينكه متأسفانه اقتصاد كشور به سمت اقتصاد . نرخ دالر، پول مجددا از بانك خارج شده و تورم شديدي را در پي خواهد داشت

آنچه در مقطع كنوني اقتصاد كشور به شدت بدان نياز است، . انت به همراه ندارداي جز فساد و راي حركت كرده كه نتيجهبخشنامه
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هاي خود سه محور اصلي را جهت طرح ايشان در پايان صحبت. باشدميسازي در سيستم بانكي جهت بازگرداندن اميد به توليد شفاف 
گري در جهت رفع مشكل پرداخت هاي جانبي و تسهيلها، پرداختن به بحث هزينهدر همايش عنوان كردند كه شامل افزايش دسترسي

برند و در انتها، پيگيري جدي بحث مفاصا حساب واحدهاي توليدي كه اكنون در شرايط ركود به سر مي 186هاي موضوع ماده بدهي
 . نرخ سود بانكي توسط دولت است

ت مديره اتحاديه صنعت چاپ، با اشاره به عدم تغيير جناب آقاي مهندس توسلي مدير عامل محترم شركت ليتوگرافي رضا و عضو هيئ
قوانين با وجود تغيير شرايط اقتصادي خاطرنشان كردند بايستي قوانين ارزي متناسب با تحوالت اخير نرخ ارز اصالح شده و اجراي اين 

ات تمام شده و واردات مواد اوليه هاي توليدي جهت واردهمچنين در حال حاضر نقدينگي شركت. قوانين جديد در دستور كار قرار گيرد
 . شودشود و با توجه به اتمام منابع دالر و يورو، از روبل استفاده ميتنها به شكل حواله و برات انجام مي

جناب آقاي مهندس دانشور عضو محترم اتاق فكر شوراي مشاوران اتاق بازرگاني، مسأله مهم اقتصاد كشور را آموزش تخصصي و به روز 
اي عنوان كردند و فرمودند بايد رويه هاگذاران و مجريان قانون و جلوگيري از سليقه محوري در دستگاهگيرندگان، قانون، تصميممديران

تر نزديكتنوع رفتار مديران و مسئولين اجرايي از بين رفته و بخش خصوصي و دولتي به يكديگر طبق آن، در پيش گرفته شود كه 
  .گردند

محور اصلي قابل طرح در همايش را به شكل  6 ،بندي محورهاي پيشنهادي خودجناب آقاي دكتر صفاي نيكو در جمعدر پايان جلسه 
 : نمودند ارائهذيل 

 بررسي تغيير رويكرد بانكي از سود محوري به كارمزد محوري -1
 هاي متفاوت اقتصاديهاي بهره مختلف بانكي به بخشبررسي تأثير نرخ -2
 هاي عملي جهت جذب نقدينگي خرد توسط بازار سرمايهارائه راهكار -3
 سازي قراردادهاي بانكي و يكنواخت كردن آنها در كل سيستم بانكيبررسي چگونگي شفاف -4
 گيري دولتيها بر نقدينگي بخش خصوصي و راهكارهاي عملياتي مبتني بر تصميمبررسي اثرات وصول مطالبات بانك -5
 دي از منابع هر استان به همان استانبررسي اثرات اختصاص درص -6

ها و نيز بازگشت بندي بحث فرمودند در مقطع كنوني با توجه به محدود شدن فعاليت صرافيجناب آقاي مهندس باقري نيز در جمع
المللي بر سيستم بانكي تحميل خواهد شد و الزم است قوانين متناسب با شرايط ها از آبان ماه، فشار تمامي مراودات بينشديد تحريم

ايشان ضمن تشكر از . جديد اصالح شود و گرنه در آينده نزديك به شدت با كمبود مواد اوليه و مشكل صادرات مواجه خواهيم شد
مايش پيش رو، گامي هرچند كوچك در جهت بهبود پيشنهادات كاربردي مطرح شده ابراز اميدواري كردند كه با طرح اين مباحث در ه

 . اوضاع اقتصادي و رفع موانع سيستم بانكي برداشته شود
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 : مصوبات جلسه

 طرح محورهاي 

 هاي تأمين مالي از سيستم بانكيارائه راهكار در خصوص روش 
 اي از قوانين در سيستم بانكيسليقه هاي مختلف و جلوگيري از برداشت و اجراي چند وجهي واجراي يكنواخت قانون در بانك 
  از مجموع تسهيالت بانكي...) صنعت، كشاورزي و (رعايت سهم هر بخش 
 هاي بانكي واحدهاي توليدي و صنعتي در شرايط سخت كنونيهاي كارشناسي در جهت امهال بدهيارائه روش 

 در همايش تخصصي بانكداري اسالمي
 
 

 : حاضرين جلسه

زاده، سزاواربندي، سلطاني، صالحي، پور، احد خوشرو، دانشور، رضايي ميالني، زرينباقري شيرواني، پردره، توسلي، خالقي آشوري،: آقايان

 پرستالساداتي، وطنصفاي نيكو، غفارنيا، غالمپور، كاللي، معصومي، ملك

 آشفته، افكاري، آقايي، بصيري، صفدري: هاخانم

 

 

 

 

  

 


