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 : در حوزه های بانکی دستورکار

سازی و در گردش، قانون باز منابع تامین شده برای سرمایه گذاری ثابت، ،  اولویت های تسهیالتی در سه بخش اقتصادی،  تنگناهای استانی،  مصارف به منابع استانی -

 صنایعنوسازی 

موضوعات مرتبط با حوزه بانکی شامل نسبت مصارف به منابع استانی،  ،رضویوگوی دولت و بخش خصوصی خراسانودومین جلسه دبیرخانه شورای گفتدر سی

ثابت و در  سرمایهتسهیالت اقتصادی و منابع تامین شده برای  مختلف های دهی در بخشهای تسهیالتتنگناهای استان در حوزه اعتبارات و تسهیالت بانکی، اولویت

 گردش، قانون بازسازی و نوسازی صنایع و... مورد بررسی قرار گرفت.

ی دولت و گووجلسه آینده شورای گفتبا اشاره به برنامه ریزی به منظور طرح مسائل و مشکالت بانکی در رئیس این دبیرخانه در ابتدای جلسه  ،«اکبر لبافیعلی»

گری این حوزه به صورت اما رویکرد ما در مطالبه ؛شوندها به عنوان مشکالت ملی محسوب میهرچند که معضالت موجود در حوزه بانکاستان، گفت: بخش خصوصی 

ربط یای از جانب مسئوالن ذگیری ویژهترین مسائلی است که نیازمند بازنگری و تصمیمرضوی از شاخصباشد. مبحث مصارف و منابع بانکی در خراساناستانی می

 است.

رمایه ثابت از سو نیز، تامین منابع تسهیالت تجارت و صنعت  ارائه تسهیالت به صورت جداگانه در سه بخش اقتصادی کشاورزی،بندی لبافی خاطرنشان کرد: اولویت 

 سازیامکان نواست و این وضعیت، شوند به صورت سرمایه در گردش می زیرا درحال حاضر اغلب تسهیالتی که ارائه ؛باشددیگر مطالبات بخش خصوصی می
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 ؛شودوی عنوان کرد: بازسازی و نوسازی صنایع نیز یک تکلیف قانونی محسوب می، کند.های اقتصادی بخش خصوصی را فراهم نمیآالت و گسترش فعالیتماشین

 رقم مناسبی نیست.  ،شودنظر گرفته می ای که در استان برای این مهم درانه تخصیص بودجهفاما متاس

 خبرگان بانکی  تخصیص اختیاراتی مجزا از قوانین بانکی به هیئتضرورت    *

ها کبایست بر اساس قوانین و مقررات موجود در بانخبرگان بانکی میهیئت اظهار کرد: با توجه به این که  هدبیر کمیسیون هماهنگی بانکنیکو، سپس حمید صفایی

ه تعلق گیرد تا وظایف خود را به گون این اشخاصای به بایست اختیارات جداگانهها در بانک می شود، میکنند و این امر مانع تاثیرگذاری حقیقی آن تصمیم گیری

 با ریاست بانک مرکزی مطرح شود.در نشست بایست میدرخواست در این خصوص، ام دهند. جتری انمطلوب

اطرنشان کرد: کشور ما دارای یک اقتصاد تورمی است و این تورم تمام اجزای اقتصادی یک کشور را نسبت به منابع مالی خهای استان بانک دبیر کمیسیون هماهنگی

سهیالتی که های مختلف اقتصادی می پردازد. شایان ذکر است که به ازای هر مقدار تبنگاهکند و بانک در چنین شرایطی به ارائه تسهیالت به مردم و محتاج می

م نیز آن تورشود و در پیشود. خلق نقدینگی باعث افزایش تقاضای مردم میبرابر تسهیالت ارائه شده نقدینگی تولید می ۷/۹سیستم بانکی به مردم ارائه می دهد، 

 گیرد.روند افزایشی را در پی می

مازاد منابع  از طرفی،درصد نیز ظرفیت افزایش دارد.  ۸۵تا  خواند و گفت: این رقم درصد ۷۴بیش از را منابع بانکی خراسان رضوی  بهنسبت مصارف  صفایی نیکو،

 گویند، نیست.اما این آمار با شدت و حجمی که دیگران می واقعیت دارد؛رضوی موجود در خراسان

گری شود. این اتفاق باید موجبات مطالبهپرداخت می ختپایتدرصد از تسهیالت نیز در  ۶۰کشور واقع در تهران است و  بانکی درصد از منابع ۵۴وی عنوان کرد: 
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انی بایست به صورت استباشیم. منابع و مصارف هر استان می مرکزاستان ما را ایجاد کند و ما باید به دنبال چرایی استقرار و پرداخت این حجم گسترده از منابع در 

 درنظر گرفته شود و نه به صورت کشوری.

های همت از سیستم بانکی در بخش ۶۲.۵ مقرر شده بود رضویهای استان خاطرنشان کرد: در قرارگاه تامین مالی استانداری خراسانهماهنگی بانکدبیر کمیسیون 

 اند. همت تسهیالت جدید ارائه داده ۳۷تا به امروز  استانهای بانک ؛شود هزینه مختلف استان

درصد  ۱۱.۲استان  از تسهیالتبایست صرف بخش کشاورزی شود اما سهم کشاورزی درصد از منابع بانکی می ۱۵کزی صفایی نیکو توضیح داد: طبق مصوبات بانک مر

 ی است.درصد ۴ دچار محرومیتباشد و بخش کشاورزی خراسان رضوی در خصوص دریافت تسهیالت می

 کنند.رمایه ثابت اجتناب میسارائه تسهیالت  از ها نیزبانکگذاری در کشور منفی است، وی افزود: باتوجه به این که درحال حاضر آمار سرمایه

 

 وگوی استان* پیشنهادات بانکی دبیرخانه شورای گفت

دبیرخانه در حوزه مسائل بانکی پرداخت و گفت: موضوعات  این به بیان پیشنهادات وگوی استاندبیرخانه شورای گفت مسئولزبان، خوشنرجس در ادامه این جلسه 

بند اول پیشنهادات مربوط به اولویت بخشی تامین تسهیالت مورد درخواست واردکنندگان . چند سال اخیر در جلسات دبیرخانه شورای گفتگو ارائه شده است بانکی طی

 باشد.های دامی و کارخانجات خوراک دام و طیور مینهاده
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 ال،گذاری طبه منظور ارزش (های استاندبیر کمیسیون هماهنگی بانک)ه مستقر در استان ادامه داد: تفویض اختیار و اعطای اختیار تام بانک مرکزی به نمایندوی 

 شود.حسوب میاستان موی گوشورای گفت دبیرخانه های قیمتی و زینتی در گمرکات استان نیز از دیگر پیشنهاداتنقره و سنگ

به دو برابر  ۱۴۰۱برای پرداخت تسهیالت سرمایه ثابت و در گردش در هر بانک برای سال های استان تاکید کرد: ما همچنین افزایش سقف اختیارات بانکخوش زبان 

 کنیم.را پیشنهاد می ۱۴۰۰ارقام سال 

خاذ نماید بایست تدابیری اتبانک مرکزی می ،ینی بود که خوش زبان به آن اشاره کرد و گفت: همچناز دیگر پیشنهادات تقلیل یافتن اختالف نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد

، دالر ما به ازای صادرات در همان کشور و توسط بانک ایرانی از استقرار دارندها های ایرانی در آنکه در کشورهایی مثل روسیه، تاجیکستان و ازبکستان که بانک

 از این طریق توسط خود بانک و به شیوه صحیح و قانونی صورت گیرد.ع تعهد ارزی رفواردکننده دریافت شود و در ایران به صادرکننده ریال پرداخت گردد تا 

 * راهکارهایی در خصوص رفع تعهدات ارزی

درصد ارز حاصل از صادرات برای برخی از کاالها  ۹۰نظر به اینکه رفع تعهد ارزی با بازگشت شود پیشنهاد میاضافه کرد: وگوی استان دبیرخانه شورای گفت مسئول

، لذا منطبق با شرایط بعضا غیرممکن است و از طرفی این امکان وجود دارد تا فعالیت و تجارت مورد نظر را تحت الشعاع قرار داده و با مشکالت جدی مواجه نماید

ادرات با توجه به نوع کاالی صادراتی، درصد ارز حاصل از ص ۷۹تا  ۵۰های اقتصادی بانک مرکزی تغییراتی مبنی بر بازگشت در سیاست ها و دستورالعمل، صادرکننده

 بینی گردد.پیش
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زام النیز، عراق و تاجیکستان و  های صادرات به کشورهای افغانستان،ترین روشعدم پذیرش روش صادرات ریالی به عنوان یکی از رایجخاطرنشان کرد: خوش زبان 

موجب کاهش صادرات به این کشورها شده و صادرات به این کشورها را از  ،اندهکرددریافت ن ایفای تعهد ارزی و برگشت ارز در صورتی که اصوال صادرکنندگان ارزی

شود بانک مرکزی تدابیری اتخاذ نماید تا صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کاالهای صادراتی خود به لذا پیشنهاد می .توجیه اقتصادی خارج نموده است

با تایید کمیته و ثبت اطالعات فروش ریالی خود در  ،پس از ارائه مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی ،اندراق اقدام نمودهکشورهای افغانستان، تاجیکستان و ع

 بتوانند نسبت به رفع تعهدات ارزی مربوطه اقدام کنند. ،سامانه جامع تجارت

، از دیگر پیشنهادات ماست؛ این نامه تسهیالت ریالی صندوق توسعه ملینظام ۹ج( بخش های اجرایی الزم به منظور اجرای بند )وی اضافه کرد: فراهم نمودن ضمانت

های عامل و به منظور رفع مشکالت زمانبندی قانون( با درخواست بانک ۱۶بند ت اساسنامه )موضوع ماده  ۳تاکید دارد هیات عامل مجاز است در اجرای جز  بند

 برداری اضافه نماید.حداکثر چهار سال به زمان طرح اجرا، تنفس و بهره ،هاندوقهای تامین مالی شده از محل منابع صطرح

 های بزرگ در مرکز استانهای بانکتعدادی از صرافی* پیشنهاد تاسیس 

یور ط تخصیص استانی ارز نیمایی به منظور تکمیل ظرفیت خالی کارخانجات خوراک دام، ،تعیین و ابالغ سهم و نرخ تسهیالت بر اساس بخش های مختلف اقتصادی

های بزرگ در مرکز استان جهت تسهیل در امر خرید ارز و انتقال آن و تمرکز زدائی در امور مربوط به بحث های بانکایجاد و تاسیس تعدادی از صرافی، و آبزیان

 .ی بود که خوش زبان به آن اشاره کرداز دیگر پیشنهادات ،هابه مراکز استان و انتقال ارز از پایتخت خرید خصیص،ت
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های استان و صدور مجوز اعطای تسهیالت برای ها به کلیه بانکهای ارزی در مراکز استاننامهصدور ضمانت وگوی استان، ارائه مجوزدبیرخانه شورای گفت مسئول

نکی جهت بهبود وضعیت مباحث بای استان در پیشنهادات دبیرخانه شورای گفتگو دیگر از، های اجرایینی دستگاهماشین آالت دست دوم با تشخیص کارشناسان ف

 .خراسان رضوی است

از  ها در قالب عقد اجاره به شرط تملیکو تغییر وضعیت موجود در واگذاری واحدهای تحت تملک بانک ۱۳۸۶نامه سال زبان در ادامه اظهار کرد: اصالح آئینخوش

 ،درصد به قیمت کارشناسی روز و نه بر مبنای قیمت تمام شده ۱۰الی  ۵پرداخت ساله و پیش ۱۵تا  ۱۰درصد به سنوات  ۲۰پرداخت و پیش هسال ۱۰سنوات کمتر از 

 شود.از دیگر مطالبات ما محسوب می

های ابالغی در رابطه با اعطای ها و بازنگری و اصالح ضوابط و دستورالعملتانهای ارزی و ریالی اتباع خارجی در اسوی افزود: فراهم شدن مجوز صدور افتتاح حساب

، استانداردهای حسابداری برای کمک به رونق تولید در شرایط اقتصادی و تحریمی کشور ۱۴۱درصد، ماده  ۱۵درصد فروش، نسبت مالکانه  ۹۰تسهیالت نظیر رعایت 

 جه قرار گیرد. بایست مورد توو... نیز از مواردی است که می

 میلیارد تومانی کارخانجات خوراک دام استان 250تا  200* گردش مالی روزانه 
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جات تامین تسهیالت کارخان در زمینه پیشنهادات اول این به تشریح و تکمیل بند، رضویسپس فریدون کافی، رئیس اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور خراسان

 ۲۰۰کارخانجات خوراک دام دارد و گردش مالی این کارخانجات روزانه حداقل  رضوی ظرفیت بسیار خوبی جهت فعالیتراسانخخوراک دام و طیور پرداخت و گفت: 

 اما آزادسازی ارز بدون ارائه هیچ تسهیالتی، ضربه مهلکی به کارخانجات خوراک دام و طیور خراسان رضوی وارد کرد. ؛باشدن میامیلیارد توم ۲۵۰تا 

اد قتصاها نیز در این راستا از کارخانجات حمایت نکرده و در ارائه تسهیالت و پشتیبانی از این کارخانجات عملکرد مطلوبی ندارند. درحال حاضر کافی ادامه داد: بانک

بایست هرچه زودتر به اهمیت این مسئله پی ربط نیز میدهد لذا مسئوالن ذیهای کوچک و متوسط به تداوم و رشد خود ادامه میکشور و استان ما توسط مجموعه

 ند.نهای اقتصادی کوچک و متوسط اقدام کبرده و نسبت به پشتیبانی و حمایت از مجموعه

: متاسفانه تامین اعتبارات الزم از جانب بانک کشاورزی برای صنایع لبنی و خوراک دام داشت زمان جهاد کشاورزی نیز اظهارگذاری سامدیر سرمایه خاکی، حسین

ما متاسفانه ا ؛صورت نگرفته است. منابع استان باید به صورت شفاف و واضح مشخص شده و تخصیص منابع باید برای هر بخش اقتصادی به طور کامل صورت بگیرد

 ها محرومند. نایع لبنی و خوراک دام از تخصیص منابع استانی و بانکبخش ص

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ارائه تسهیالت و حمایت از کارخانجات  نیز تصریح کرد: توفیق نداشتنرضوی اسانرپرست، رئیس گروه تولید استانداری خمهدی وطن

 بایست در جلسه شورای گفت وگو مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.ست که میخوراک دام و طیور در مرحله اجرایی، از جمله نکاتی ا
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اما  ؛تسهیالت تکمیلی زیادی داردتوان پرداخت این بانک  است. شعبهدارای رضوی های خراساننوی افزود: بانک کشاورزی تنها بانکی است که در بسیاری از شهرستا

های بانک مرکزی نسبت به بانک کشاورزی توجه و بایست در بخشنامهشود. در نتیجه میانگاری مشاهده میهلسنسبت به پرداخت این تسهیالت از جانب بانک 

 اعمال شود.های بیشتری حساسیت

 هادهی برخی بانکسامان خدمات* وضعیت نابه

اما این قوانین به  ؛وزه مسائل بانکی قوانین خوبی داریمرضوی به اظهار سخن پرداخت و گفت: ما در حامیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسانسپس 

را با اعمال  های بانک مرکزیهای مختلف دستورالعملبانکاز طرفی،  ، از قدرت اجرایی ضعیفی برخوردارند.یت ندارنددلیل این که کامل نیستند یا به انداره کافی شفاف

 کنند.قوانین داخلی خود نقض می

های معین شده از جانب بانک وبچهایشان طبق چهارمان بوده و دستورالعملاسهها نابدهی اکثر بانکرحال حاضر وضعیت فعالیت و خدماتوی افزود: متاسفانه د

 باشد.مرکزی نمی

خبرگان  نار قرار دادگیری خبرگان بانکی در خصوص صندوق توسعه نیز مبهم و ناهماهنگ است. شایان ذکر است تحت فشمرادی تاکید کرد: همچنین موضع تصمیم

 شود. هامیدر نهایت موجب از دست رفتن کارایی این افراد در بانک که بانکی از جمله دالیلی است
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در خصوص عملکرد خبرگان بانکی یک گزارش  پیشنهاد می شودجلسه اظهار کرد:  ندارایی خراسان رضوی نیز در ای اقتصاد وامور کل اداره سیدحامد حسینی، معاون 

 ربط قرار گیرد. شناسی و اصالحیه رویه کار خبرگان بانکی تهیه و ارائه شود تا مورد بررسی و تحلیل مسئوالن ذیآسیب

 * درخواست حمایت بانکی به منظور اجاره ماشین آالت معدنی از دیگر کشورها

ن تریو صنایع معدنی اتاق مشهد به اظهار سخن پرداخت و گفت: توجه ویژه به معادن کوچک مقیاس از مهمسپس احمدرضا صفارطبسی، رئیس کمیسیون معدن 

زیرا توسعه معادن کوچک مقیاس فوایدی همچون جلوگیری از افزایش مهاجرت روستاییان به شهر، رونق یافتن  ؛اقداماتی است که باید در دستور کار خود قرار دهیم

 رت معکوس دارد.روستاها و بعضا مهاج

عدن اتاق لذا کمیسیون م ؛آالت معدنی، راه اندازی معادن کوچک مقیاس هیچ توجیه اقتصادی نداردصفارطبسی عنوان کرد: متاسفانه به دلیل قیمت بسیار زیاد ماشین

های باشد که در این راستا نیازمند حمایت و پشتیبانیو... میاز کشورهایی چون امارات متحده عربی، ترکیه  آالت اجاره ماشینتحقق امکان  رایزنی برای مشهد به دنبال

 اجاره ماشین آالت به صورت دالری هستیم. تجهت پرداخ هاهای ارزی و حمایت مالی بانکبانکی در خصوص ضمانت نامه

اول  دهند که تنها به حلقهتولید تسهیالتی ارائه میهای تامین های دولتی در خصوص زنجیرهمخملی، رئیس اتاق اصناف مشهد نیز در این جلسه بیان کرد: بانک

 ربط قرار گرفته و نسبت به بهبود آن اقدام نمایند. گیرند که این مهم باید حتما مورد توجه مسئوالن ذیشود و سایر مراحل را در نظر نمیزنجیره محدود می

 دهند.ها نسبت به این موضوع تمایلی نشان نمیاما متاسفانه بانک ؛رمایه ثابت هستندد: فعاالن اقتصادی استان نیازمند پرداخت تسهیالت با سروی اضافه ک



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صبح       8     ساعت شروع:                                       18/08/1401         تاریخ جلسه                     32     شماره جلسه

                                                              نفر         31اعضای حاضر در جلسه :                               اتاق بازرگانی     2ساختمان شماره  -بین هنرستان و سامانیه -بلواروکیل آباد    )دبیرخانه شورای گفت و گو (  کیل جلسه:محل تش

 نفر 12 اد اعضا حاضر در جلسه: عدت

ابع با تقویت و افزایش اختیارات مسئوالن استانی، مبحث منرسد به نظر میعضو هیات مدیره شرکت نیان الکترونیک نیز پشت تریبون قرار گرفت و گفت:  پرهیزگار،

 بایست تاکید و توجه بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشیم.لذا میو مصارف نیز تحت کنترل قرار گیرد 

در  ای پیش برود که منابع. اگر شرایط به گونهها در خراسان رضوی با مازاد منابع رو به رو هستند و برخی دیگر با کسری منابعپرهیزگار عنوان کرد: برخی از بانک

 ها جلوگیری نمود.توان از عواقب این نابرابریمی ،ه باشندجایی داشتهای استان قابلیت جابهسطح بانک

های سازی پیشرفتاظهار کرد: ما در حوزه صنعت ماشیندر بخش پایانی این نشست صنعت، معدت و تجارت خراسان رضوی نیز مدیر روابط عمومی خانه  پرور،روحامیر 

 تواند اقدام بسیار مفیدی باشد. ماشین سازان داخل کشور می هارائه تسهیالت ب ،ایم و با توجه به شرایط کنونیگیری داشتهچشم

 

 :مصوباتجمع بندی و

 مسائل و مشکالت در قالب جدول زیر جهت طرح در جلسه شورای گفت و گو  پیشنهاد می گردد: ،با عنایت به جمیع موار

 پیشنهادات اصالحی طرح موضوع و بیان مسئله ردیف

 استان( در  ها بانک منابع به )مصارف 1
 پیشنهاد می گردد:

 مصارف به منایع بانکی استانی شود   -۱
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 یط استان منابع به مصارف میزان میدهد،  نشان مرکزی بانک آمارهای

 حدود و است بوده درصد68تا 50 حدود متوسط طور به  اخیر های سال

 در مرکزی بانک آمارهای  نمودن لحاظ با مطلوب شرایط در درصد 30

 کرد زینهه اولویت به ها بانک  به تکلیف شود، نمی گذاری سرمایه استان

 خواست در و پروژه که زمانی تا استان  مرکز و ها شهرستان در منابع

ا ب سپرده خروج که هایی بانک اغلب)   اینکه ضمن. دارد وجود استانی

توجه به اینکه استان خراسان رضوی به لحاظ سرانه های درآمدی مردم 

قرار دارد و از در مقایسه با سایر استانها در ردیف های استانهای آخر 

طرفی عموما واحد تولیدی بخش دولتی به عنوان پیشران توسعه که بتواند 

سبت ن کمتر وجود دارد و از طرفی منابع دولتی را در استان داشته باشد

درصد است  در حالی  65تا  55مصارف به منابع استان عموما بین عدد 

نکه ایکه بنگاههای بخش خصوصی به دنبال تسهیالت هستند ضمن 

بانکهای بخش خصوصی تکلیفی به ارائه امار و اطالعات بانکی ندارند در 

حالی که برای برنامه ریزان استانی داشتن امار و اطالعات بسیار ضروری 

 است.

منابع استانی  تاند تا بانکهای اسانکهای استان تاکید و تکلیف نمایبانک مرکزی به ب -۲

برساند و بانک مرکزی برای جبران فاصله مصارف به منابع  را در استان به مصرف

درصد مصارف به منابع استان  85با اختصاص خط ویژه ای تا رسیدن به حدود 

 رفمصا نسبت ارتقاء و استان در ها سپرده ))مصرف خراسان رضوی  مساعدت نماید

 درصد( 85استان به  در بانکی منابع به

چنانچه بانکی منابع استانی را تبدیل به خرید اموال خاصی برای بانک و  زیر مجموعه  -۳

درصد مصارف به منابع  استان  طی سالهای  85های بانک نموده است به میزان 

 درصد جبران نماید  85درصد   به  65از  1402و  1401

وع استانی موض اطالعات ارائه برای به بانکهای غیر دولتی استان  نمودن تکلیف   -۴

    مصارف به منابع

 در و تثاب سرمایه تسهیالت پرداخت برای استان بانکهای اختیارات سقف افزایش -۵

  1400 سال ارقام برابر دو به 1401 سال برای بانک هر در گردش

 به وجهت با برابر سه به حداقل استان بانکهای اعتباری ارکان اختیارات حدود افزایش -۶

  استان، کل در یافته استقرار تولیدی واحدهای ، خاص اقتصادی شرایط

 استان های بانک کارشناسان به بزرگ و متوسط های طرح ارزیابی و بررسی تفویض -۷

 استان در تسهیالت اعطاء برای گیری تصمیم و

 :ابالغی العملهای دستور و ضوابط اصالح و بازنگری -۸
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 واحدهای گردش در سرمایه جهت پرداختی تسهیالت  سقف افزایش( الف

 حذف و زار نرخ افزایش با متناسب  اقتصادی واقعی متغیرهای براساس تولیدی

 "بخشی تورم نرخ+فروش %100 "گرفتن نظر در و  فروش % 90 محدودیت

 %10 به %15 از مالکانه نسبت کاهش( ب 

 %5 به %15 از سرمایه کفایت نسبت کاهش( ج

 یا ولیها قرارداد نرخ براساس بدهی، تقسیط زمان در تقسیط سود نرخ گرفتن نظر در -۹

 غالب نرخ جای به( باشد کمتر که کدام هر) اعتبار و پول شورای روز نرخ

 تولیدی واحدهای وثایق آزادسازی و وام اخذ مورد در «واحد نفع ذی» مقررات حذف -۱۰

 سرایت دیگر های شرکت به شرکت یک مشکالت که طوری به خصوصی بخش

 .نکند

 و مارآ ارائه و بانکها هماهنگی کمیسیون در دولتی غیر موسسات و بانکها عضویت -۱۱

 ها بانک هماهنگی کمیسیون درخواست مورد اطالعات

 اب کارشناسی، و دقیق های بررسی از پس تسهیالت بازپرداخت زمان مدت افزایش -۱۲

 بانک، مدیره هیات از مجوز با( عنداللزوم) خاص موارد در و تسهیل ستاد نظر اعالم

  سال10 به  سال5 سقف از
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 شدید شافزای به توجه با بانکها اختیار در ملکی غیر و ملکی ثائق و ارزیابی تجدید -۱۳

جاری به منظور فراهم نمودن امکان دریافت تسهیالت  سال در اموال و امالک قیمت

 جدید

 خاص شرایط به توجه با گردش در سرمایه تسهیالت پرداخت باز مدت افزایش -۱۴

 سال 3 به حداکثر عامل، بانک تشخیص به( رونق و رکود)  اقتصادی
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 در هسرمای جهت تولیدی واحدهای به بانکی تسهیالت  اختصاص  عدم

 زا پس دامی های نهاده قیمت چندبرابری افزایش به توجه با گردش

 مصوبات کامل اجرای عدم" و "ها یارانه نمودن هدفمند و ارز آزادسازی

 سپ دامی های نهاده واردکنندگان به تسهیالت پرداخت پیرامون دولت

 "دامی های نهاده ترجیحی ارز برداشت در دولت های سیاست اعمال از

 شکالتم بزرگترین از یکی گردش در سرمایه کمبود اینکه به توجه با

 می طیور و دام خوراک کارخانجات و تولیدی واحدهای و واردکنندگان

 وسطت کارخانجات این تولیدی محصوالت خرید توانایی عدم قطعاً و باشد

 همچنین و یکسو از قیمت شدید افزایش دلیل به گاوداران و مرغداران

 سوی از کارخانجات این آالت ماشین قطعات و خدمات قیمت افزایش

 پیشنهاد می گردد،

 تکارخانجا و دامی های نهاده واردکنندگان  درخواست مورد  تسهیالت تامین بخشی اولویت 

 آبزیان و طیور و دام خوراک کارخانجات به قیمت ارزان تسهیالت اعطای و طیور و دام خوراک

 نهاده قیمت افزایش و ارز نرخ آزادسازی دامی، های نهاده به دولتی یارانه حذف به توجه با

 دامی های
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 درصد 25 تا20 با تولید) آنها تولیدی ظرفیت کاهش منجربه دیگر

 عطیلیت به تواند می نزدیک ای آینده در که است گردیده( اسمی ظرفیت

 شود. منجر آنها

3 

 از یکی عنوان به ریالی صادارت روش پذیرش عدم اینکه به عنایت با

 و عراق افغانستان، کشورهای به صادرات های روش ترین رایج

 صوالا صورتیکه در ارز برگشت و ارزی تعهد ایفای الزام و تاجیکستان

 این به صادارت کاهش موجب اند ننموده دریافت ارزی صادرکنندگان

 هنمود خارج اقتصادی توجیه از کشورها این به صادرات و شده کشورها

 است 

 پیشنهاد می گردد

 االهایک ریالی فروش به نسبت که صادرکنندگانی که نماید اتخاذ تدابیری مرکزی بانک،

 ستنداتم ارائه از پس اند نموده اقدام عراق و تاجیکستان افغانستان، کشورهای به خود صادراتی

 جامع سامانه در خود ریالی فروش اطالعات ثبت و کمیته تایید با ارزی اقدام کمیته دبیرخانه به

 .کنند اقدام مربوطه ارزی تعهدات رفع به نسبت بتوانند تجارت
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 بند باستناد)صادرات  از حاصل ارز درصد 90 بازگشت با ارزی تعهد رفع

 الهایس صادرات از حاصل ارز برگشت سیاستی بسته "ب" قسمت "5"

  ینا طرفی از و است ممکن غیر بعضا  کاالها برخی برای( 1400-1397

 قرار الشعاع تحت را  نظر مورد تجارت و فعالیت  تا دارد وجود امکان

 پیشنهاد می شود: 

 تا 50 تبازگش بر مبنی تغییراتی مرکزی بانک اقتصادی های العمل دستور و ها سیاست در 

 .گردد بینی پیش صادراتی، کاالی نوع به توجه با صادرات از حاصل ارز درصد 70
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 که هکنند صادر شرایط با  و منطبق نماید مواجه جدی مشکالت با و داده

 انجام درصد90 میزان با را تعهد رفع نتواند مختلف دالیل به است ممکن

  دهند

5 

 نندگانواردک به شده داده تخصیص نیمایی ارز با آزاد ارز نرخ زیاد فاصله 

 اتالف موجب ارزی تعهد ایفای به صادرکنندگان الزام دیگر سوی از و

 رد صادراتی و صنعتی واحدهای برای زیادی مشکالت بروز و ارزی منابع

 برای آزاد ارز و نیمایی ارز نرخ اختالف است شده سال چند این

 هزینه افزایش بر عالوه و است نموده مشکل ایجاد صادرکنندگان

 مابه پرداخت ادعای و صادرکنندگان اعتراض مورد همواره صادارات،

 وجبم همچنین و  بوده صادرکننده توسط واردات از حمایت برای التفاوت

 . است شده کشور از خارج به کاال قاچاق و داللی رانت، ایجاد

 

 پیشنهاد می شود:

 . یابد تقلیل ممکن حداقل به آزاد ارز و نیمایی ارز نرخ اختالف
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6 
 به ام دالر تحویل شرایط دارند حضور ایرانی های بانک که کشورهایی در

 وجود ندارد. کامل بصورت ایران در ریال تحویل و صادرات ازای

 پیشنهاد می شود،:

 که کستانازب و تاجیکستان روسیه، مثل کشورهایی در که نماید اتخاذ تدابیری مرکزی بانک 

 طتوس و کشور همان در صادرات ازای به ما دالر تحویل دارند، حضور آنها در ایرانی های بانک

 این از ات گردد پرداخت ریال صادرکننده به ایران در و شود دریافت واردکننده از ایرانی بانک

 .گیرد صورت  ارزی تعهد رفع قانونی و صحیح ی شیوه به و بانک خود توسط  طریق

7 

 موسسات جاری غیر مطالبات وصول نامه آیین 11ماده  4مطابق بند 

 که مقرر می دارد: (ارزی و ریالی) اعتباری

مؤسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان بدحسابی که ـ 11ماده

آنها در تمام مؤسسات اعتباری بیش از پانزده  مجموع بدهی غیرجاری

سود تسهیالت( باشد تا تسویه تمام  اصل ودرصد مانده بدهی )شامل 

 :بدهی غیرجاری موارد زیر را اعمال نماید

 .عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدیدـ  11-4

 

 موسسات های دارایی بندی طبقه دستورالعملدر  مطالبات سررسید گذشتهبا توجه به تعریف 

از تاریخ سر رسید اصل و سود تسهیالت و یا تاریخ قطع پرداخت  "به این شرح که : اعتباری

ماه تجاوز ننموده است.  6ماه گذشته است ،ولی تاخیر در بازپرداخت هنوز از  2اقساط بیش از 

نهاد می پیش "دتسهیالت به این طبقه منتقل می شواین صورت فقط مبلغ سررسید شده  در

 به این شرح اصالح شود:این آیین نامه  11ماده شود صدر 

فاقد مجوز فعالیت  که ـ مؤسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان بدحسابی11ماده"

ام آنها در تم مجموع بدهی غیرجاری  تولیدی از دستگاههای صادر کننده مجوز می باشند و
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پس از دو ماه معوق شدن مطالبات بانک ها ، واحدهای تولیدی از دریافت 

منجر به مشکالتی برای  محروم می شوند که این موضوع ،چکدسته 

علی واحدهای تولیدی در مواقعی فعاالن اقتصادی شده است.در شرایط ف

با کمبود نقدینگی مواجه می شوندکه در این شرایط اقساط تسهیالت این 

 واحدها نیز معوق می شود.

نیز  وسود تسهیالت( باشد  اصل ومؤسسات اعتباری بیش از پانزده درصد مانده بدهی )شامل 

دارای مجوز فعالیت تولیدی از دستگاههای صادر کننده که  مورد مشتریان بدحسابیدر 

آنها در تمام مؤسسات اعتباری  غیر جاری سررسید گذشتهموع بدهی مجمجوز می باشند و  

یف بدهی تکل ، تا تعیینسود تسهیالت( باشد  اصل وبیش از پانزده درصد مانده بدهی )شامل 

 ": ... و تعهدات سررسید گذشته موارد زیر را اعمال نماید
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معادن را با مشکالت  زیتجه ، واردات یهاتیمشکالت و محدود 

سبک  یآالت معدن نیبا ورود ماش توانیمواجه کرده است، م یمتعدد

وسط کرد تا مت جادیا یطیمعادن استان به صورت گذرموقت شرا ازیمورد ن

 یمعدن تیفعال ازیآالت موجود در استان به سطح مورد ن نیتوان ماش

از  یریمعادن، جلوگ یامر موجب رونق اشتغال، فعالساز نیبرسد. ا

فعال شدن  نیهمچن شهرها و مهاجرت معکوس و هیبه حاش هاجرتم

 نی. در اگرددیمغفول مانده استان م یمعدن ریاز ذخا یبردارامکان بهره

ته صورت گرف یآالت خارج نیماش یدیتول یهاراستا مذاکرات با شرکت

آالت باال بوده و عمال صاحبان  نیماش دیخر متیکه ق ییاست، اما از آنجا

 نیا دیتوان خر شود،یشامل م رفعالیکه عمده معادن غ وچک،معادن ک

 یابه صورت اجاره آالتنیماش نیآالت را ندارند، الزم است تا ا نیماش

 . ردیاستان قرار گ یمعدن نیفعال اریدر اخت

رد سبک مو یآالت معدن نیماش واردات فراهم نمودن شرایطپیشنهاد می شود به منظور 

 الیر اردیلیم 10000 التیتسه یمنابع مال نیتام، معادن استان به صورت گذرموقت ازین

 دییمورد تا ینامه ارزصدور ضمانتهه و امکان ماهه و تنفس دو ما 12ازپرداخت با ب

 کشورهای مبدا در استان فراهم گردد.
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 سپس و تولید خراسان استانهای در کشور زعفران درصد 90 از بیش

 در گمرکی امور قانون 16 ماده کارگروه  طرفی از و. گردد می صادر

 و حمل و باربری هزینه اضافه به صدوری کاالی گمرکی ارزش تهران

 می لقتع گمرکی قلمرو از خروج تا کاال آن به که هایی هزینه سایر و نقل

 صدوری کاالی ارزش مواقع از بسیاری در که نماید، می تعیین گیرد

 رددگ می موجب موضوع این و است بازار متداول ارزش از بیشتر بسیار

 صادر قاچاق صورت به و گردیده خارج قانونی مسیرهای از صادراتتا 

 گردد

 :پیشنهاد می شود 

ک و لیکن به لحاظ تاثیر گذاری بان اگر چه در حوزه مسئولیت بانک مرکزی قرار نمی گیرد 

 ارزش بر تاکید با 16 ماده کارگروه اختیارات تفویض موضوع،مرکزی در حوزه تصمیمات ارزی 

 صورت رضوی خراسان استان به بانک مرکزی پیگیری کند  ( زعفران)صادراتی کاالی گذاری

 پذیرد

10 
 سیرم طرفی از و بوده بر هزینه صادرکنندگان برای ارزی تعهد تسویه

 دهد. می افزایش پیش از بیش را زعفران قاچاق

 : شود می پیشنهاد

  شارز با بانک یا و آزاد بازار در  را صادرات از برگشت ارز  تا شود داده اجازه صادرکننده هب

 مایدن تعهد  توافقی صورت به فوق کاالی واردکنندگان با اینکه یا و برساند بفروش روز

11   

 

 پیشنهاد می شود :
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بخش های مختلف اقتصادی دارای حاشیه های سود متفاوتی هستند و 

نحوه مواجهه در اعطای تسهیالت با نرخ های یکسان، ریسک سرمایه 

 افزایش می دهد.گذاری در هر بخش را 

 قبل هایسال همانند)اقتصادی مختلف های بخش اساس بر تسهیالت نرخ و سهم ابالغ و تعیین

 (1384 سال از

12 

اختیارات هیئت خبرگان بانکی در حد قوانین و مقررات با توجه به شرایط 

اقتصادی موجود، مشکالت واحدهای تولیدی را رفع نمی کند و در 

مواردی نیاز به اختیارات فراتر از مقررات و دستورالعمل های موجود ولی 

 منطبق بر قانون نیاز هست.

 پیشنهاد می شود:

 موجود مقررات از فراتر قوانین و حد در بانکی خبرگان هیئت اختیارات افزایش

13 

 با توجه به سطح کارشناسی بانک های استان و زمان بر بودن ارزش

در مرکز، نیاز به تقویض  زینتی و قیمتی های سنگ و نقره طال گذاری

 اختیار در این حوزه احساس می شود.

 پیشنهاد می شود 

 کمیسیون بیرد یا و استان در مستقر نماینده به مرکزی بانک تام اختیار اعطای و اختیار تفویض 

 رد زینتی و قیمتی های سنگ و نقره طال گذاری ارزش منظور به استان های بانک هماهنگی

  استان گمرکات

فقدان صرافی بانکهای بزرگ در استان و تمرکز کلیه صرافی ها در تهران  14

موجب گردیده است درخواست کلیه بنگاه های اقتصادی متقاضی بهره 
 :شود می پیشنهاد
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مندی ازتسهیالت ارزی به مرکز ارسال گردد و مسیر طوالنی تهیه و 

فتن موجب عدم تنظیم مدارک و مستندات مربوطه و در نوبت قرارگر

 تخصیص ارز بموقع و بالتکلیف ماندن تقاضا می گردد.

 امر در تسهیل جهت استان مرکز در بزرگ های بانک های صرافی از تعدادی تأسیس و ایجاد

 از رزا انتقال و خرید ، تخصیص بحث به مربوط امور در زدائی تمرکز و آن انتقال و ارز خرید

 استانها مراکز به پایتخت

15 

 سنوات تولیدی در واحدهای غیرمنقول و منقول اموال توجه قابل تعداد

 ماده در و درآمده تملک بانکها به تعهدات،  ایفای عدم دالیل به گذشته

 مکلف بانکها ، کشور مالی نظام و ارتقای تولید موانع رفع قانون 17 و 16

حیاتی  و اساسی موانع از یکی لیکن .شده اند اموال از این دسته واگذاری به

بانکهاشرایط واگذاری این واحدها و برداشت  تملیکی اموال واگذاری در

(  می 1354قانون تامین اجتماعی )مصوب سال  37سلیقه ای از ماده 

باشد. با توجه به اینکه شرایط واگذاری  بنگاه های اقتصادی در تملک 

صدی)با نظر متفاوت در 30الی  20بانکها از جمله پیش پرداخت حداقل 

سال متقاضی و صرفا از طریق  5هر بانک( و بازپرداخت تسهیالت کمتر از 

اقاله و مزایده ، موجب عدم تمایل سرمایه گذاران به دلیل ناتوانی در 

 :شود می پیشنهاد

 تحت واحدهای واگذاری در موجود وضعیت تغییر و 1386 سال نامه آئین اصالح -1

  عهدات،ت ایفای عدم دالیل به گذشته سنوات در که تولیدی واحدهای)  ها بانک تملک

 مالی نظام ارتقای و تولید موانع رفع قانون 17 و 16 ماده در و درآمده بانکها تملک به

 هب اجاره عقد قالب در.( اند شده اموال از دسته این واگذاری به مکلف بانکها کشور،

 15 تا 10 سنوات  به %20 پرداخت پیش و سال ده از کمتر سنوات از تملیک شرط

 قیمت مبنای بر نه)  روز کارشناسی قیمت به درصد 10 الی 5 پرداخت پیش و ساله

 شده( تمام

 واحدهای که مواردی در که باینصورت اجتماعی تامین قانون 37 ماده اصالح پیگیری -2

 انمتقاضی به آن اندازی راه جهت است نظر در و شده تملک ها بانک توسط تولیدی

 را دهش تملک کارگاه بدهی منحصرا است مکلف اجتماعی تامین ،سازمان شود واگذار

 در. نماید اعالم کارگاه آن انتقال با را خود موافقت ، مطالبات وصول از پس و اعالم

 وافقتم ،با مطالبات تشخیص برای مالیاتی امور اداره اطالعات به سازمان نیاز صورت
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تامین شرایط مالی و اقتصادی گردیده و سرمایه عظیم کشور در استانها 

 متوقف و روز به روز فرسوده تر می شود.

 درخواستی اطالعات روز15 مدت در حداکثر است مکلف مالیاتی امور ،اداره دادستان

 .دهد قرار اجتماعی تامین سازمان اختیار در را

16 

 تاخیر بخشودگی جرائم از ناشی حسابی بد فرهنگ ترویج به توجه با

 به و حسابان خوش تضیع حقوق به منجر اخیر سنوات در بانکی تسهیالت

 اقتصاد برای آن لطمات و صدمات که بدحسابی شده دامنه افزایش تدریج

 . باشد می قابل جبران غیر کشور

 :شود می پیشنهاد

 خود اتتعهد به که کسانی برای سود کاهش نظیر تشویقی ابزارهای گرفتن نظر در -1

 و یحساب خوش فرهنگ ترویج جهت به کنند می تسویه زودتر یا و نمایند می عمل

 موقع به بدهی بازپرداخت به بانکها مدیونین تشویق

 دتمساع و مالی توان علیرغم دلیلی هر به که واحدهایی با رابطه در گیری تصمیم -2

 بانکی نظام حقوق ء استیفا بمنظور باشند، نمی خود تعهدات انجام به حاضر مکرر های
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 : زیر شرح به استان اشتغال و تعاون حوزه مشکالت

  استان به کشاورزی بانک در خانگی مشاغل اعتبارات تخصیص عدم(الف

 رایب ماهیانه بندی سهیمه تعاون توسعه و کارگران رفاه بانکهای در( ب

 .شود می انجام کندی به پرداخت و شده انجام تخصیصی اعتبارات

 بودجه قانون 16 تبصره ب بند 2 جزء منابع ابالغ عدم( ج

 :شود می پیشنهاد

  استان به کشاورزی بانک در خانگی مشاغل اعتبارات تخصیص( لفا

  تعاون توسعه و کارگران رفاه بانکهای در تخصیصی اعتبارات افزایش سرعت (ب

 بودجه قانون 16 تبصره ب بند 2 جزء منابع ابالغ( ج
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 بانک) عشایری و روستایی اشتغال قانون پرداختی باز منابع ابالغ عدم( د

 ( تعاون توسعه و کشاورزی های

 مشاغل 1400 سال منابع از که هایی ،پرداختی تعاون توسعه بانک در( ه

 1401 سال اعتبارات حساب به است شده انجام 1401 سال در خانگی

 .است شده کسر 1401 اعتبارات از و شده محسوب

 قانون 18 تبصره الف بند اعتبارات از ریال میلیارد 150 پرداخت عدم( و

 توسعه بانک در اجتماعی رفاه و ،کار تعاون وزارت 1400 سال بودجه

 تعاون(

 موجب ایجاد مشکالت در این حوزه شده است.

 توسعه و کشاورزی های بانک) عشایری و روستایی اشتغال قانون پرداختی باز منابع ابالغ( د

 ( تعاون

 شده انجام 1401 سال در خانگی مشاغل 1400 سال منابع از که هایی پرداختیمحاسبه ( ه

  1400 سال اعتبارات حساب به است

 وزارت 1400 سال بودجه قانون 18 تبصره الف بند اعتبارات از ریال میلیارد 150 پرداخت( و

 تعاون( توسعه بانک در اجتماعی رفاه و ،کار تعاون
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 به مصارف نسبت مطلوب حد به رسیدن برای تالش اینکه به توجه با

 با رابطه در و است ناپذیر اجتناب ضرورت یک ها استان در منابع

 به منوط تسهیالت پرداخت و هستند 141 ماده مشمول که واحدهایی

 پیشنهاد می شود:

 با مجموعه رب مازاد ارزش با رابطه در ها بانک سنجی اعتبار با ملکی وثیقه دریافت جایگزینی، 

 ای و تعهد اخذ با صالح شخص راهن عنوان به و شرکاء از خارج وثیقه جمله از دیگر های روش
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 هیالتتس جذب در را مشکالتی موضوع این باشد، می ملکی وثیقه  ارائه

 است. نموده ایجاد

 به منوط تسهیالت پرداخت و هستند 141 ماده مشمول که واحدهایی با رابطه در دیگر عقدی

 باشد. می ملکی وثیقه  ارائه

19 

در  سرمایه تسهیالت محل از پرداختی اقالم از بخشی اینکه به توجه با

بمرور  تولید فرآیند طی در که می باشد اولیه مواد به مربوط گردش

 از سرمایه بخشی یا و می شود خریداری بورس بازار از یا و بازار از مستقیما

 یا و پیش فاکتور ارائه امکان که میشود پرداخت پیمانکاران به گردش در

 باشد. نمی میسر تولیدی واحد برای فاکتور

 پیشنهاد می شود:

 ایه خرید و گردش در سرمایه جهت فاکتور ارائه به الزام  بجای شرکت، مدیران از تعهد اخذ

 بورسی

20 
 توسعه صندوق ریالی تسهیالت نامه نظام 9 بخش( ج)بند اجرایعدم 

 به خصوص در حوزه کشاورزی مشکالتی را ایجاد نموده است. ملی

 

 پیشنهاد می شود:

 تسهیالت نامه نظام 9 بخش( ج)بند اجرای منظور به الزم اجرایی ها ضمانت نمودن فراهم

(  ت)  بند(  3) جز اجرای در است مجاز عامل هیات دارد تاکید که ملی توسعه صندوق ریالی

 مشکالت رفع منظور به و عامل های بانک درخواست با(  قانون 16 ماده موضوع)  اساسنامه
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 نفر 12 اد اعضا حاضر در جلسه: عدت

 طرح زمان به سال 4 حداکثر ها صندوق منابع محل از شده مالی تامین های طرح زمانبندی

 .نماید اضافه برداری بهره و تنفس ، اجرا
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یکی از شرایط اعطای تسهیالت گردش نقدینگی در بانک های تسهیالت 

شرایط اقتصادی خاص و در موارد ضروری هم  دهنده می باشد که در

 امکان اعطاء تسهیالت را متوقف می نماید.

 

 پیشنهاد می گردد:

 گردش بدون واحدهای به تسهیل ستاد مصوبات براساس ضروری تسهیالت اعطای امکان

 نقدینگی

22 

شرایط موجود کشور، وجود تحریم ها و عدم امکان تامین نقدینگی ارزی 

صاحبان سرمایه و افزایش شدید قیمت ها برای خرید و مورد تقاضای 

واردات ماشین آالت نو خرید ماشین آالت دست دوم و استوک را بدلیل 

نموده است که در حال حاضر امکان  شرایط اضطراری ، اجتناب ناپذیر

 آن وجود ندارد.

 

 پیشنهاد می شود:

 اسانکارشن تشخیص با(  کاستو) دوم دست آالت ماشین برای تسهیالت اعطای مجوز صدور

 اجرایی دستگاههای فنی

عدم امکان افتتاح حساب جاری ارزی و ریالی برای اتباع خارجی با توجه  23

به قوانین و مقررات پولشویی کشور موجب گردیده است تا کشور نتواند 
 پیشنهاد می شود
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از مزایای سرمایه عظیم هزاران نفر از اتباع خارجی بویژه اتباع کشورهای 

 .عراق که در کشور هستند ، استفاده نمایندافغانستان و 

 استانها در خارجی اتباع ریالی و ارزی حسابهای افتتاح صدور مجوز  شدن فراهم

 

 استان  بانکهای کلیه به استانها مراکز در ارزی های ضمانتنامه صدور مجوز امکان ندارد. استانها مراکز در ارزی های ضمانتنامه صدور 24

25 

بانکـها و موسسات مالی و اعتباری در اعطاء تسهیالت بانکی به طرحهای 

اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زراعی زارعین  ،کشاورزی و منابع طبیعی

و اشخاص و قراردادهای اجاره و یا بهره برداری و یا حق انتفاع از اراضی 

ضمین و ت ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه

 نمی پذیرند.برای اعطاء تسهیالت 

 

 پیشنهاد می شود:

 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 10ماده اجرای 

 :قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 10 ماده متن

ـها   و شاورزیک طرحهای به بانکی تسهیالت اعطاء در مکلفند اعتباری و مالی موسسات و بانک

سناد  طبیعی منابع شاعی  ا سقهای  و مالکین م شخاص  و زارعین زراعی ن سبت  به را ا  همس  ن

شاع  شاع  کل روز قیمت از م  زا انتفاع حق یا و برداری بهره یا و اجاره قراردادهای و ارزیابی م

ــی ــند و دولتی و ملی اراض ــمین و وثیقه عنوان به را احداثی اعیانی مالکیت س  عطاءا برای تض

سهیالت  سناد  دفاتر. بپذیرند ت سمی  ا ست  به بنا موظفند ر سات    و بانکها درخوا س  ذکورم مو

 بیمه ویقتش  طریق از است  مکلف دولت. نمایند اقدام اساس  این بر رهن سند  تنظیم به نسبت 

 .نماید تضمین را امر این تحقق ای بیمه ابزارهای سایر و گذاری سرمایه
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 ضمینت منظور به دولتی شرکتهای و مؤسسات سایر و دستگاهها و بانکها

 خارج لکیم وثیقه ،اعتبار گیرنده رضایت بدون، خود اعتبارات پرداخت باز

 را اخذ می نمایند. طرح از

 رکتهایش و مؤسسات سایر و دستگاهها و بانکها به ملکی وثیقه سپردن الزام عدم قانوناجرای 

 صادراتی و تولیدی طرحهای در بیشتر اشتغال ایجاد و گذاریسرمایهامر تسهیل منظور به دولتی

 متن قانون:

 ضمینت منظور به موظفند دولتی شرکتهای و مؤسسات سایر و دستگاهها و بانکها - واحده ماده 

 اعتبار هگیرند رضایت بدون و کنند اقدام ذیلوثایق اخذ به نسبت خود اعتبارات پرداخت باز

 .نمایند خودداری طرح از خارج ملکی وثیقه اخذ از

 ایزنجیره هاینامهضمانت - زراعی اسناد - طرح اصل گرفتن رهن:  تولیدی طرحهای در - 1

 - روستایی صنایع و دام امور کشاورزی طرحهایدر ویژه به روستا اهالی یا و معتبر اشخاص

 اداسن - االجراءالزم قراردادهای در شدن نفعذی - معتبر ضامن ظهرنویسی با سفته یا چک

 - ورسب در شده پذیرفته یا و معتبر شرکتهای و مؤسسات تضمین - مشارکت و بهاداراوراق

 دولتی کارکنان نامه تعهد و ضمانت-بانکی هاینامهضمانت - مشترک رهن - دار ارزش کاالی

 تآالماشین -( ماهیانه مزایای و حقوق برابر بیست تا حداکثر) معتبر شرکتهای و مؤسسات و

 - یمهب شرکتهای تعهد - ثابت سپرده گواهی و بانکی حسابهای - منقول اموال- سبک و سنگین

 و وقف وثایق از ترکیبییا و ایران صادرات ضمانت صندوق نامهضمانت - خارجی ارز یا و طال

 .اشدب بانک منابع برگشت تضمین موجب تواندمی که دیگری قرارداد و نامه تعهد نوع هر
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 بیمه شرکت توسط صادره اعتباری نامه ضمانت یا و نامهبیمه: صادراتی طرحهای در - 2

 با فقط موظفند مذکور مراجعکه ایران،صادرات ضمانت صندوق یا و گذاریسرمایه و صادرات

 ملکردع متوسط میزان به حداقل اعتباری سقف تا خدمات و کاال کنندگان صادر از سفته اخذ

 -ارزی) باریاعت نامه بیمه یا و نامهضمانت خود، تشخیص به حداکثر و متقاضیسالیانه صادراتی

 در ورکش مالی سیستمدر هماهنگی اعالم منظور به و کنند صادر را نفعذی قبول مورد( ریالی

 بدون موظفند بانکها گذاران،سرمایه اعتماد جلب جهت به خارجی هایسرمایه جذب راستای

 .کنند تضمین را شده یاد وثایق کننده، صادرکتبی اعالم صرف شرط، و قید

 نیاز بخش کشاورزی به تسهیالت تامین نشده است. 27

 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران 33ماده  "ذ"اجرای بند 

 تیمقاوم اقتصاد کلی هایسیاست ششم و سوم بندهای اجرای در است مکلف دولت -33 ماده

  و هتوسع منابع، تجهیز و تأمین کشاورزی، بخش از حمایت ابزارهای سازیمتنوع منظوربه و

 یرهزنج تکمیل و افزاییارزش و کشاورزی محصوالت صادرات افزایش گذاری،سرمایه امنیت

 :برساند انجام به را ذیل اقدامات کشاورزی محصوالت ارزش

 عامل بانکهای  اعطایی تسهیالت متوسط از( %15) درصد پانزده حداقل اختصاص -ذ

 کشاورزی بخش به کشور غیرتخصصی
 

 


