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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 

ا توجه به حوزه جلسه شورا ب 4دعوت از مسئولین ملی مرتبط در یکی از برنامه هایی که در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال جاری مصوب گردید 

 تخصصی شورا می باشد.

وی استان با دعوت از جلسه شورای گفتگ 31/03/1397اریخ با عنایت به اینکه مطابق تقویم زمان بندی جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مقرر است در ت

 رد.ت می پذیرمسئولین ملی مرتبط با موضوعات بانکی برگزار شود لذا در این جلسه جمع بندی در خصوص موضوعات بانکی مطروحه در جلسات دبیرخانه شورا صو

الح مواردی که نیاز به اص-2   ودمواردی که قانون و بخشنامه وجود دارد اما بعضاً اجرا نمی ش-1 اصوالً موضوعات قابل طرح در جلسه شورا در سه دسته تقسیم بندی می شوند:

 .مواردی که سابقه نداشته و پیشنهاد می گردد-3  قوانین، مقررات و دستورالعملها دارد

ک مرکزی موضوع یکنواخت سازی فرم عقود تسهیالت بانکی و بخشنامه های بان1395/10/05مورخ  313238/95تاکید بر اجرای بخشنامه شماره  از جمله مورد اول می توان به 

در این  1394/09/02مورخ  94/249601و شماره  1393/12/23مورخ  93/346055شماره  1393/05/02مورخ  93/120285و شماره  1392/07/11مورخ  92/206546شماره 

بانک مرکزی برای  96هیأت محترم وزیران و دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط سال  95/2/19هـ مورخ  53097ت/18549اجرای تصویب نامه شماره خصوص و 
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 اشاره کرد. های متعدد بانک مرکزیممنوعیت سپرده گذاری به عنوان وثیقه، ابالغ شده طی بخشنامه و  شرایط دریافت تسهیالت بنگاههای دارای بدهی معوق و چک برگشتی 

 پیشنهادات مرتبط با مدت زمان بازپرداخت تسهیالت:

 2از یک دوره  بانکها اییکی از مهمترین مشکالت صنایع خصوصاً صنایع کوچک، مدت زمان بازپرداخت تسهیالت سرمایه درگردش است که مطابق آیین نامه ها و بخشنامه ه

ان پذیر ه واحدها امکود برای همکه واحد تولید در این مدت می بایست عالوه بر اصل تسهیالت، سود آن را نیز تسویه نماید که در شرایط موجحداکثر یکسال می باشد ماهه تا 

 د.ذیر باشن پمی بایست سازو کاری اندیشیده شود تا امکان تمدید تسهیالت صرفاً با پرداخت سود و بدون دریافت اصل امکافعاالن اقتصادی معتقدند  نیست.

یط تسهیل و تقس نی امکانودر سالهای اخیر معوقات بانکی یکی از اصلی ترین معظالت واحدهای تولیدی خصوصاً در حوزه صنعت می باشد. دولت و مجلس نیز طی مصوبات قان

ندین بار چط حتی پس از داخت اقسابانکی خارج نشده و توان بازپر کماکان برخی از  مجموعه های تولیدی از بحران بدهی و معوقاتمجدد این بدهی ها را فراهم نموده اند، اما 

  استمهال و تقسیط، مجدداً را ندارند

ند که در ذشته می نمایدهیهای گب بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی، با هدف تحول و رونق اقتصادی در کسب و کار، اقدام به استمهال و عقد قراردادهای بانکی برای تسویه

 این موارد به دلیل شرایط اقتصادی بر حجم بدهیها افزوده شده است.اغلب 

ذا لرت می گیرد و صور یکساله قرارداد فروش اقساطی حداکث در قابلسیستم بانکی  درپرداخت تسهیالت سرمایه در گردش نماینده محترم شورای هماهنگی بانکها معتقدند اکثر 

  بدون دریافت اصل امکان پذیر نیست.در این نوع قرارداد امکان دریافت سود صرفاً

ماه و در  4مواد اولیه: در صورتی که داخلی باشد -1   مورد اساسی می شود: 4سرمایه در گردش شامل مشاور محترم بانکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی معتقدند 

نوع  4در سرمایه در گردش از و همچنین    تنخواه-4   مطالبات-3   ته شده و در جریان ساختکاالهای ساخ-2  ماه سرمایه در گردش تعلق می گیرد.  6صورت خارجی بودن 
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 استفاده می شود که اکثر قابل آن فروش اقساطی می باشد.عقد مشارکت مدنی، فروش اقساطی، سلف و خرید دین  

 ین مدت زمانیاکنندگان  بازه زمانی یکساله است و بهتر است جهت حمایت از تولیدمعاونت محترم شعب بانک ملی خراسان رضوی معتقدند یکی از مشکالت سرمایه در گردش 

 سال تعریف شود. 2

 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

قرر ردش، مپیرامون پیشنهادات دبیرخانه در حوزه تسهیالت سرمایه در گپس از بحث و بررسی و تبادل نظر 

گردید موارد زیر به عنوان مصوبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 

 با حضور مسئولین ملی حوزه بانکی طرح گردد. 31/03/1397

 

با توجه اینکه پس از یک دوره حداکثر یکساله امکان پرداخت اصل و سود سرمایه در گردش در شرایط -1

فعلی برای برخی از واحدهای تولیدی میسر نمی باشد، لذا مصوب گردید دبیر محترم شورای هماهنگی بانکهای 

 تسویهیری نمایند تا امکان استان در صورت وجود موانع استانی مراتب را از طریق مبادی ذیربط مرکز پیگ

اصل و سود سرمایه در گردش با اصالح دستورالعمل های سیستم بانکی صورت پذیرد. همچنین مقرر گردید 

استانداری محترم و شورای محترم هماهنگی بانکها ظرف مدت یک هفته با انجام مکاتبات الزم با بانک مرکزی 

 مستمر دبیرخانه شورا
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ید قراردادهای بانکی مرتبط با تسهیالت که در قرارداد اولیه موضوع عدم دریافت فاکتور به عنوان اسناد تمد 

دریافت شده است، با توجه به شرایط اقتصادی و حذف آن از لیست مدارك دریافتی، تمدید تسهیالت بدون 

 نیاز به دریافت فاکتور را مورد پیگیری قرار دهند.

 قرر شدمی استان مطرح و نگی بانکهاموضوع عضویت بانکها و موسسات مالی غیر عضو در کمیسیون هماه -2

ا و موسسات غیر تاثیر گذار این بانکها و موسسات، بانکه شنهاد گردد با توجه به ظرفیتهاییبه بانک مرکزی پ

 کمیسیون هماهنگی بانکهای استان پذیرفته شوند.عضو به عضویت 

صاً در گردش پرداختی، خصوبه اینکه مدت زمان تعیین شده برای بازپرداخت تسهیالت سرمایه در نظر -3

ولیدی احد توحوزه صنعت مطابق آیین نامه ها و بخشنامه های بانکی حداکثر یکسال می باشد که در این مدت 

کود یا ر می بایست عالوه بر اصل تسهیالت، سود آن را نیز پرداخت نماید و این مدت در شرایط بهبود و

اعتبار  پول و به مبادی ذیربط قانونی و بانک مرکزی، شورایاقتصادی تفاوتی وجود ندارد، لذا توافق گردید 

و  رکود پیشنهاد گردد تا مدت باز پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش با توجه به شرایط خاص اقتصادی )

 .سال افزایش یابد 3رونق( به تشخیص بانک عامل، حداکثر به 

انک مرکزی، شناسایی و تایید توجیه فنی، نظر به اینکه بر اساس ضوابط و مقررات ابالغی از سوی ب -4

اقتصادی، 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 
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ی اقتصادی با کمیته مربوطه متفاوت است و عمالً توجیه فنی و اقتصادی و مبلغ مورد نیاز تسهیالت بنگاهها 

لذا به اتفاق آرا توافق گردید در مواقعی که پیش بینی اولیه طرح با مالی طرحها را با مشکالتی مواجه می نماید، 

رایی مربوطه بررسی سیستم بانکی متفاوت باشد، بانک مربوطه مراتب را به کمیته تخصصی ذیربط و دستگاه اج

  منعکس نموده تا در جلسه بعدی کمیته اصالح گردد.

گردش  سرمایه ثابت و درعلیرغم اینکه سیستم بانکی معتقد است در بررسی طرحهای توجیهی، اختصاص -5

ی محذف  لحاظ می شود ولی برخی تشکلهای کارفرمایی استان اعالم می دارند، سرمایه در گردش در طرحها

گردش  یه درن خصوص مقرر گردید موضوع مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و اگر چنانچه سرماگردد، لذا در ای

  لحاظ نشده است اقدام الزم بعمل آید به صورت دقیق در طرحهای اولیه

ما اماید، اقتصادی در پرداخت تسهیالت بانکی را تعیین می نهرچند بانک مرکزی سهم هر یک از بخشهای -6

 د بانکشد. لذا پشنهاد و مقرر حاکی است در تخصیص تسهیالت این مهم رعایت نمی گردبررسی های اولیه 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران ضمن تعیین و ابالغ سهم و نرخ تسهیالت بر اساس بخش های مختلف 

اجرایی ای اقدامات الزم در این خصوص بعمل آورند و ضمانت ه (1384همانند سالهای قبل از سال اقتصادی)

 زم نیز فراهم گردد.ال

زمان بازپرداخت تسهیالت را مدت های زیرمجموعه اعالم نماید که ای به بانک مرکزی، طی بخشنامهبانک -7

پس از بررسی های دقیق و کارشناسی، با اعالم نظر ستاد تسهیل و در موارد خاص )عنداللزوم( با مجوز از 
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  .سال افزایش دهند10به  5هیات مدیره بانک، از سقف  

رداد رخ قرانمرکزی طی بخشنامه ای اعالم نماید تا در زمان تقسیط بدهی، نرخ سود تقسیط، براساس بانک -8

 ود. شرفته اولیه یا نرخ روز شورای پول و اعتبار) هر کدام که کمتر باشد( به جای نرخ غالب، در نظر گ

نگاه های یران باطالع و آگاهی دقیق مد عنایت به اینکه در حال حاضر قوانین و مقرراتی وجود دارند کهبا -9

لذا مقرر  ماید.ناقتصادی از آن ها، می تواند به روند دریافت و پرداخت تسهیالت از بنگاه های اقتصادی کمک 

عریف را ت گردید تا مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی دورههای آموزشی

ل گردد و منتق مقررات بانکی با مشارکت کارشناسان خبره این حوزه به متقاضیان نماید تا در آن ها ضوابط و

  افراد از حقوق خود در این حوزه آگاه شوند

2 

 جمع بندی کلیه مباحث مطرح شده در دبیرخانه شورا در حوزه مسائل بانکی

سائل ارزی می با آن مواجه هستند، م 1397در سال نظر به اینکه یکی از موضوعات بانکی که فعاالن اقتصادی 

 31/03/1397باشد و با عنایت به اینکه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 

 مسئولین ملی مرتبط با حوزه مسائل بانکی حضور دارند لذا مقرر گردید:

ت و مشکال کلیه موانعکه  درخواست نمایداقتصادی  محترم فعاالن ازدبیرخانه شورای گفتگو طی نامه ای -1

وز کاری به ر 4دت ممسائل ارزی)نقل و انتقال، سامانه نیما، صندوق ذخیره ارزی و.......( را حداکثر ظرف حوزه 

 دبیرخانه منعکس نمایندتا اقدامات الزم جهت طرح موضوع در جلسه شورا صورت پذیرد.

 محترم فعالین

 اقتصادی
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