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 08/07/1400 تهیه گزارشتاریخ   شناسه

 ادیدر سامانه ص  دیبنفش جد  یهاشده در خصوص ضرورت ثبت چک  جادیبه مشکالت ا  یدیتول  یمراتب اعتراض واحدها  یبررس موضوع عنوان

 انجمن مدیران صنایع استان  مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

  از صادور چک برای  اصاال  گردید  در این اصاالحیهاین قانون  مکرر    1(21ماده )قانون جدید چک،    1397بر اساا  اصاالحیه ساا   

جلوگیری شاده اسات  بر اساا  این    رفع ساوااثر نشاده  یچک برگشات  یدارا ایاشاخاص ورشاکساته، م سار از خرداخت م کو  به  

می باشد  همچنین امکان    در سامانه صیاد  مندرج در چک خیردارنده، مبلغ و تا  تیمستلز  ثبت هو  ،صدور هر برگه چکاصالحیه،  

 صدور چک در وجه حامل امکانپذیر نمی باشد و بایستی اطالعات گیرنده چک نیز در این سامانه ثبت گردد 

با اسات ال  از ساامانه نما    یاز صا ت مشاخصاات مت اضا   نانیها مکلفند خس از اطمبانکاین قانون    2(6)همچنین بر اساا  ماده  

  یاعتبارسنج   یاز سامانه مل  یگزارش اعتبار  افتیبه در  بتحسب مورد نس  ،یقانون  تیو نبود ممنوع  یبانک  یکیالکترون  یسنجتیهو

و مدت اعتبار    کتایرا م اساابه و به هر برگه چک شااناسااه    یساا ا اعتبار مجاز مت اضاا  ،یافتیدر  جیاقدا  نموده و متناسااب با نتا

 در این خصوص عملیاتی نشده است دهند  لیکن زیرساخت های الز   اختصاص  

  یبر شافا  سااز  یمبن  یاد م اومتاقتصا   یها  اساتیسا   19بند    یاجرا  یدر راساتابا عنایت به اینکه اصاالحات صاورت گرفته شاده  

تدویتن  و        یارز  ،یتجار  ،یخول  یفسااد زا در حوزه ها  یها  نهیو زم  ها  تیاز اقدامات، ف ال  یریآن و جلوگ  یاقتصااد و ساالس سااز

  و  ینیرزمیاقتصااد زهای    تیف ال  شیاعث افزاب  شارای  موجودعد  توجه به زیرسااخت ها و  مشااهده می گردد    ، لیکنشاده اسات

 شده است کنند   یم  تیف ال  یکه از راه قانون  ییمشکالت کسب و کارها

 
  یدارا   ایقانون در مورد اشخاص ورشکسته، م سر از خرداخت م کو  به   نیاالجراا شدن امکلا است ظر  مدت دو سا  خس از الز  یبانک مرکز  :1397قانون چک اصالحی سا   مکرر  21ماده  -1

صاادر کننده چک   تیوضا  نیامکان اسات ال  آخر نیکرده و همچن یریجلوگ یو اساتفاده از چک مورد ادیدر ساامانه صا  دیدساته چک و صادور چک جد  افتیرفع ساوااثر نشاده، از در یچک برگشات

خواهد  ی  سامانه مذکور به ن ودیچک را دارند، فراهس نما  افتیکه قصد در یکسان یرا صرفاً برا  نشده هیتسو  یهات هدات چک زانیو م  ریسا  اخدر سه  یشتشامل س ا اعتبار مجاز، ساب ه چک برگ

توسا  دارنده تا قبل    گریو امکان انت ا  چک به شاخ  دبرگه چک توسا  صاادرکننده بوده   یکتایشاناساه  یمندرج در چک برا خیردارنده، مبلغ و تا تیبود که صادور هر برگه چک مساتلز  ثبت هو

 باشد  شترینشده ب هیتسو یهااز اختال  س ا اعتبار مجاز و ت هدات چک دیباشد  مبلغ چک نبا ریخذچک امکان یکتایهمان شناسه  یبرا دیشخ  جد تیآن، با ثبت هو هیاز تسو

مندرج در ساامانه و در   خیچک )چکاوک( طبق مبلغ و تار  هیچک صارفاً در ساامانه تساو هیتساو  شاوند،یقانون صاادر م نیاالجراا شادن اکه خس از گذشات دو ساا  از الز   هاییچک مورد در -1  تبصاره 

ها مکلفند از خرداخت وجه  قانون نبوده و بانک نینشاده باشاد، مشامو  اثبت  ادیدر ساامانه صا  آنها  تیمالک  کهیانجا  خواهد شاد و در صاورت  ادیچک براساا  اسات ال  از ساامانه صا   یوجه دارنده نهائ

صادور آنها   خیکه تار  ییهاچک خواهد بود  چک یسا یخشات نو نیگزیجا  ادیچک در وجه حامل ممنوع اسات و ثبت انت ا  چک در ساامانه صا   یسا ینوموارد، صادور و خشات نی  در اندینما  یآنها خوددار

  باشدیاز زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور م بلق

از طر  صااحب حسااا اعس از شاخ     یندگینما  ایرفع ساوااثر نشاده که به وکالت   یچک برگشات یدارا  ایماده در مورد اشاخاص ورشاکساته، م سار از خرداخت م کو  به   نیا یهاتممنوعی -2  تبصاره 

 .است یمجر  زین کنندیاقدا  م یح وق ای  ی یح 
 یاز ص ت مشخصات مت اض نانیسامانه خس از اطم نی  اندیاقدا  نما ی( نزد بانک مرکزادیچک )ص کپارچهیسامانه صدور  قیخود، صرفاً از طر انیارائه دسته چک به مشتر یها مکلفند برابانک -2

  ی اعطا  لی( »قانون تسه۵موضوع ماده )  یاعتبارسنج  یاز سامانه مل  یگزارش اعتبار  افتیبه در  بترد نسحسب مو  ،یقانون  تی و نبود ممنوع  یبانک  یکیالکترون   یسنجتیبا است ال  از سامانه نما  هو

(  1( ماده )21از مؤسسات موضوع بند )  یاعتبار   یبندرتبه   ای«  1386/  4/  ۵ها مصوا  بانک   ییو کارا   یمنابع مال  شیو افزا  ید یتول  یهاطر    یدر اجرا  ع یطر  و تسر  یها  نهیو کاهش هز  التیتسه

و مدت اعتبار   کتایرا م اسبه و به هر برگه چک شناسه  یس ا اعتبار مجاز مت اض ،یافتی در جی« اقدا  نموده و متناسب با نتا1384/ 09/ 01مصوا  رانیا یاسالم یبازار اوراق بهادار جمهور  »قانون

ماده از    نی  ضواب  اشوندیقانون نم ن یمندرج در آنها خس از مدت اعتبار باشد، مشمو  ا خیکه تار ییها سا  است و چکدسته چک سه افتیدر  حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دهدیاختصاص م

  نیاالجراا شدن اخس از الز  سا کیاست که ظر  مدت  یصاحب حساا مطابق دستورال مل تیدسته چک، ن وه م اسبه س ا اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هو افتیدر  یجمله شرا

  رسدیخو  و اعتبار م یشورا بیو به تصو شودیم هیته یتوس  بانک مرکز نونقا

  ح یمکلا به ارائه اطالعات ص   دهند،یمؤسسات مربوط قرار م  اریرا در اخت  یتبار اع  یبندرتبه  ای  یاعتبارسنج  ازیم ررات مربوط، اطالعات مورد ن  ای  نیکه طبق قوان  یاشخاص  رسای  و  هابانک  –1  تبصره 

  باشندیو کامل م

 رساخت یقانون، ضواب  و ز  نیاالجراا شدن اسا  خس از الز   کیمکلا است ظر  مدت    یدار، بانک مرکزاشخاص به ابزار خرداخت وعده   ازیدسته چک و رفع ن  برای  ت اضا  کاهش  منمور  به  –2  تبصره 

و    یاعتبار یبندرتبه  ،یبه اعتبارسنج ازیتا بدون ن دینما  یاندازو راه  نیتدو یدر نما  بانک کپارچهیکه دسته چک ندارند، به صورت  یاشخاص یبرا یرا به صورت چک مورد سیخدمات برداشت مست 

مشمو     ن،یصاحب حساا تا زمان خرداخت د  ،یخرداخت چک مورد  یبرا  یکاف  یفراهس شود  در صورت عد  موجود  نی م   نف انیذ  یاشخاص برا  نیرداشت از حساا ااستفاده از دسته چک، امکان ب 

  باشدی م یو استفاده از چک مورد دیدسته چک، صدور چک جد افتیاز در تیم روم زی قانون و ن نی( مکرر ا۵)الا( تا )د( ماده ) یموارد مندرج در بندها
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متاسافانه آموزش و زیرسااخت های الز  در اساتفاده از این ساامانه مورد توجه قرار نگرفته اسات که باعث ایجاد مشاکالت عدیده ای  

همانند ب ث ارزش افزوده به یکی از مشاکالت  برای واحدهای تولیدی شاده اسات  صادور چک های بنفش و ثبت در ساامانه صایاد  

بزرگ واحدهای تولیدی تبدیل شاده اسات  با عنایت به اینکه تمامی م امالت کشاور به صاورت رسامی صاورت نمی گیرد و الزامی  

ا رو می  برای واساطه ها نیز وجود ندارد ،لیکن واحدهای تولیدی جهت ادامه ف الیت خود و تامین مواد اولیه به خرید از واساطه ه

آورند و با توجه به اینکه اغلب این واسااطه تمایلی برای ثبت اطالعات خود ندارند، لذا امکان اسااتفاده از این چک ها برای واحدها  

 میسر نمی گردد و واحدها را با کمبود سرمایه در گردش مضاعا روبرو می کند 

داری می کنناد و این  دخواطالعاات فردی از ارائاه  در کاارهاای م ولاه و مراج اه باه بااناک هاا  همچنین کاارخردازان واحادهاای تولیادی

 ت واحدها اضافه کرده است به مشکال  دیگر  موضوع نیز یک مشکل

علیرغس اینکه بانک مرکزی در ثبت اطالعات تسااهیالتی ایجاد کرده اساات و می توان از طریق برنامه های گوشاای، اینترنت بانک  

 مربوط به صدور چک را انجا  داد، لیکن ایرادات اساسی به این چک ها وارد می باشد   اقدامات  

چک او  که   دیتا ساررسا صااحب چک  رصادی وصاو  چک وجود ندارد  به این صاورت که ددر چک های بنفش امکان تضامین صاد

چک ها وجود دارد  این درحالیسات  و امکان برگشات هرکدا  از    دتواند به دف ات چک صاادرکن  یم  ،باشاد  یماه ب د م  6  ،به فرض

که دریافت کننده چک از برگشات چک های احتمالی در عرض شاش ماه بی خبر می باشاد  در نتیجه تضامینی برای چک های  

 صادره وجود ندارد 

د  که در چک های بنفش وجود دارد در انت ا  چک می باشااد  به این صااورت که تا ثبت چک در سااامانه اتفاق نیفت  دیگریایراد  

امکان انت ا  به چندین فرد وجود دارد  ی نی صااادرکننده چک می تواند چک را به چندین نفر انت ا  دهد در حالیکه بدون ثبت  

در ساامانه م امالت انجا  شاده در جایی ثبت نمی شاود و امکان فرار مالیاتی به بهترین ن و ممکن می گردد  این در حالیسات که 

 ی هس تضمین چک ها بیشتر بود هس م امالت مشخ  می شد در چک های قدیمی با ظهر نویس

با انتخاا نادرسات  لیکن    ،بود  یبرگشاات  یو کاهش چک ها  یاعتبارساانج  با عنایت به اینکه هد  از اصااال  این قانون   ا یا  یعل

   مشکالتی برای واحدهای صن تی ایجاد شده است حل ه ها،  

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 مشکالت:رئو  ایرادات و  

  اغلب تامین کنندگان مواداولیه که به عنوان واساطه در بازار عمل می کنند به دلیل ثبت اطالعات فردی در ساامانه خوداری از  1

 و این موضوع باعث ایجاد کمبود ن دینگی مضاعا برای واحدهای صن تی می شود   دریافت چک های بنفش اجتناا می کنند

های تولیدی به ارائه اطالعات فردی در مراج ه به بانک ها برای صااحبان صانایع مشاکل ایجاد کرده    عد  تمایل کارخردازان واحد2

 است 

  عد  تضامین چک صاادر شاده علیرغس اسات ال  اولیه، تا فردی چک برگشاتی نداشاته باشاد می تواند چک های مت ددی صاادر  3

زمان   تا  که اساات ال  در زمان ثبت صااورت می گیرد وکند و هیچ تضاامینی بر وصااو  چک در زمان ساارسااید وجود ندارد  چرا  

 احتما  برگشت یکی از چک ها وجود دارد   سررسید چک
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  هیچ تضامینی برای ثبت م امله قبل ثبت چک در ساامانه وجود ندارد  به این صاورت که امکان دارد فردی چک را به فرد دیگر  3

تا در سااامانه ثبت نگردد امکان انت ا  چک وجود دارد و در واقع چندین    ارائه دهد و آن فرد بدون ثبت در سااامانه به فرد دیگر و

 م امله بدون ثبت در امور مالیاتی انجا  شده و فرار مالیاتی صورت می گیرد 

 عد  توجه به زیرساخت ها و آموزش های جامع نیز یکی از دالیل ایجاد مشکل در استفاده از چک ها می باشد    4

ضارورت تدوین قوانین و م ررات جهت جلوگیری از فرار مالیاتی واساطه ها و اقدا  به ایجاد مشاکالت   عد  توجه به ۵

 بیشتر برای واحدهای تولیدی که به صورت شفا  ف الیت می نمایند 

جلسه  بندی جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1400/ 07/ 08مورخ 

  رانیاساتان، انجمن مد  یاتیاساتان، اداره امور مال  یهماهنگ بانک ها  ونیسا یکم  ندگانیبا حضاور نما  کارشاناسایجلساه کارگروه  

 به شر  ذیل برگزار شد:  صن ت و م دن استان  ونیسیکم  سیو رئ  عیصنا

به گره کور شاده اسات و اکثرا   لیبنفش در صانا ما تبد  یچک ها  عوموضا   صان ت و م دن اتاق:  ونیسا یکم  سیرئ  ان،یبناب  مسا ود

 ولی با توجه به اینکه   سیبرگزار کرددر این خصاوص    یجلساه آموزشا   نیساا  چند  یخصاوص ندارند، در ابتدا  نیدر ا یکاف  یآشانائ

جلسااات    نیفرصاات شاارکت در ا  ،شااده اند  یو جانب  یا  هیگرفتار مسااائل حاشاا   یاقتصاااد  یبنگاه ها  ایو    یدیتول  یواحد هااکثر  

ندارند و    زین  یحسااا بانکحتی  و    ساتیمشاخ  ن  زینامشاان ن یکه حتاسات    یکساان  اریدر اخت  رانی  اقتصااد بازار اندندارآموزشای را  

  یاد یز  اتیخودشان استفاده کنند ساالنه مال  یو حساا بانک  یاگر از کدمل به این دلیل کهدارند    اریدر اخت  یکارت مل  یادیت داد ز

  یما چطور مکند،    یعمل م ینیرزمیبه صاورت ز  رانیاقتصااد ا  %80هس ندارند     یاتیخرونده مال یحت  کهیخرداخت کنند درصاورت  دیبا

 ؟قرار گیرد  یاتیاداره امور مال  دییتا مورد تا  سیموارد را در دفاتر خود ثبت کن  نیا  سیتوان

که بدون در نمر گرفتن    یالبداهه ا یف  ماتیتصااام  براساااا   اساااتان:  عیصااانا  رانیانجمن مد  سیزاده، رئ  ایشااار  باقر  دیسااا 

مجبور به    یدیتول  ی  بنگاه هاسیشاو یمواجه م  یبا مشاکالت جد  می شاودگرفته  ح،یصا   یو آموزش ها  یاسااسا   یها رسااختیز

  ید یلتو  یبنگاه ها  ازیموجود بودن اقال  مورد نهمینطور  و    یداخل "یا  سااا "وجود  خود بوده و با توجه به عد     هیمواد اول  نیتام

بنگاه ها فاقد    نیکه ا  یسهسات  یررسامیغ  یخود از بنگاه ها  ازیاقال  مورد ن هیالجر  مجبور به ته  ،یررسامیغ  و  خرد  یدر بنگاه ها

اساتفاده    گریافراد د  یاز کد مل  ،یو در مورد کد مل  نمی خذیرندبنفش را    یادیصا   یچک ها  یبوده و حت یصاندوق و فاکتور رسام

در خصوص ثبت    یآورد  از طرف  یرا بوجود م  یگریبه نوبه خود مشکالت د  نکاریکه ا  سیریبپذ  سیشو  یم  مجبورکنند و ما ب ضا    یم

  نیتا راهکار حل ا  سیگفتگو شاده ا  یدسات به دامن شاوراخصاوص مشاکالت موجود  ندارند  در   یاطالعات کافچک ها در ساامانه  

و کار مضااعا مواجه خواهد    یبا مشاکل اسااسا   یاتیشاده و اداره امور مال شاترید مشاکالت بساا  ب با این روا ،   ،سیکن  دایمشاکل را خ

با    یصان ت  یبنگاه ها  ،باشاد  یموضاوع م  نیاز ا  یناشا   زیتور  نکه در بازار   ینگیوفور ن د  رغسیکه عل  نساتیا  یشاد  مشاکل ب د

کمبود    لیو به دل  سیکن  یم  افتیدر  یادیبه شااارکت ها، چک صااا   ی خوددر م ابل فروش کاال   مواجه هساااتند  ینگیکمبود ن د

بوده و    یدیا تول یواحاد هاا  ینگیباه عنوان ن اد  هاا  چاک نیو ا  سیوصاااو  چاک صااابر کن  خیامکاان وجود نادارد تاا تاار  نیا  ینگین اد

اخیر  سا    کیدر طو     و  ستین  یکار شدن  نیمتاسفانه ا  یول  بدهیس،به فروشنده    هیمواد اول  دیدر قبا  خرچک را    نیهم  سیمجبور

به عنوان    یافراد  و شاارکت ها    سااازمان هاشااده اسااتمضاااعا    ینگیباعث کمبود ن د  که عمال سینشااده ا  ارک  نیقادر به انجا  ا

  نیاز ا  یدر هنگا  درخواساات کدمل  یدهند ول  یآنها قرار م  اریبه عنوان تن خواه در اخت یمبلغ  وو     دارند    دیکارخرداز و مامور خر

  یصن ت  یبنگاه ها  یبرا  یم ضل بزرگ  جادیا  ثکنند  تما  موارد مطر  شده باع  یم  یخودداراز ارائه کدملی  افراد، اعتراض کرده و  

 شده است     ینگیاز نمر گردش کار و ن د  یدیو تول

و اصاانا     عیبه نفع صاانا  شااتریب کهدارد    ییایمزا  دیبنفش جد  یها  چک  :اسااتان یبانک مل  انیارتباط با مشااتر  ،یمدرساا   فرزاد

صاادر شاده  چک    ایبودند که آ  ریموضاوع درگ  نیباشاند با اساتر  ا یچک م  رندهیبه عنوان گ  شاتریکه ب  یباشاد، اصانا  و افراد یم
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حل شاده اسات، با    شاکلم  نیبنفش ا  یبا ورود چک ها  لینه؟ آمار جرائس چک باال بوده و  ایم تبر بوده و قابل وصاو  خواهد بود  

قادر به افتتا     یرا نخواهد داشاات و حت  یبنفش، صاااحب چک اجازه صااادر کردن چک ب د  یاز چک ها  یکیبرگشاات خوردن  

 نخواهد بود   زین  گرید  یحساا در بانک ها

  دیم تبر هساتند، خس مصاوا کن  ینگیچک ها به عنوان ن د  نیا  اگر  اساتان:  عیصانا  رانیانجمن مد  سیزاده، رئ  ایشار  دباقریسا 

حسااااا ما را شاااار     در قبا  دریافت این چک ها  از ما قبو  کرده و ینگیچک ها را به عنوان ن د  نیو تما  بانک ها ا یبانک مل

  نیچک ها وجود ندارد و شاما هس در ا  نین د شادن ا  یبرا  ینیمتاسافانه تضام  یول  س،یخود را انجا  ده  یها  دیخر  سیکنند تا بتوان

  6چک او  که به فرض    دیتا ساررسا صااحب چک  کنس که   انیب  دیبا  زین یبرگشات  ی  درخصاوص چک هادیندار یکاف  نانیرد اطممو

توان چک    ینم  یو درخواسات مشاتر  یدر اکثر مواقع براساا  اخالق حرفه ا   دتواند به دف ات چک صاادرکن  یباشاد م  یماه ب د م

از مجلس و دولت    دیقانون درنمر گرفته نشده است و بازمان تصاویب  هساتند که در    یزیموارد نکات ر  نیاو  را برگشات زد، تما  ا

  یامکان ثبت انت ا  چک در ساامانه وجود ندارد، صاادر کننده اصال  نکهی  عالوه بر اسیرا داشاته باشا   راداتیا  نیدرخواسات اصاالحات ا

 باشد     یو نگران چک صادر شده  م  داشتهاز او ن  یشناخت  نکهیبه علت ارد،  ندا  را  گریانت ا  چک به فرد د به  یلیتما  زیچک ن

  ی یباشاد و اصانا  و صانا  یم  یاتیبانک ها عمل هیدر کل  ینترنتیا  یها  ساامانه  اساتان: یبانک مل  انیارتباط با مشاتر  ،یمدرسا   فرزاد

بانک ها انجا  دهند و   ینترنتیسااامانه ا  قیاز طرانت ا  وجه خود را  به جای صاادور چک می توانند  کنند   یکه چک روز صااادر م

شاود و شارکت ها    یصاادر م  رتدر خصاوص کارخردازان، تنخواه کا  یبانک ملشا بات  باشاد  در    یم  شیقابل افزا  زیسا ا انت ا  ن

با وارد     دارند داشته باشند  ازیکه ن  یدرخواست کارت تنخواه به هر ت داد یتوانند از بانک مل  یم  یو ح وق  ی یتما  افراد ح   یحت

نداشاته    زیوار  تیم دودشاود و    یباشاد، کارت صاادر م  شاانیخواهند کارت تنخواه به نا  ا  یکه م  یو مشاخصاات فرد یکردن کد مل

باشاد و امکان    یم  یاتیعمل ینترنتیا  دیکارت خوان و خرطریق    از  دیخر  یبه حسااا کارخرداز و شارکت ندارد و ف   برا  یو ارتباط

بانک و در همراه بانک ها    یاصاال  تیدر سااا  ،باشااد یم  یاتیبانک ها عمل هیبرداشاات وجه ن د وجود ندارد  ب ث انت ا  چک در کل

شاا بات    یامکان ثبت انت ا  وجود دارد  در تمام  چکچک وجود دارد و در زمان انت ا     رندهیصااادرکننده و گ  دییامکان ثبت و تا

 هستند   انیدر خدمت مشتر  دییثبت و تا  نهیوجود دارد که در زم  یادیبا عنوان باجه ص  یتما  بانک ها باجه ا  یو حت  یبانک مل

صاادرکننده چک    تیاسات ال  اهل  با هد بنفش    یچک هابا عنایت به اینکه صادور    :شاورا  رخانهیمساوو  دب  ،یدرخشاان  نینسار

در    صارفا ب ث اعتبار سانجی مطر  بود، نیازی به ارائه اطالعات گیرنده چک نمی شاد   لیکن چنانچه  تصاویب و اجرایی شاده اسات

حا  حاضاار واحدهای تولیدی با مشااکالت ثبت اطالعات گیرنده چک مواجه می باشااند  چرا که برای تامین مواداولیه مجبور به  

گان غیر  فروشاانداغلب    لیوو با عنایت به کمبود ن دینگی از چک اسااتفاده می کنند  خرید از بنگاه های غیر رساامی می شااوند  

باشاد     یقابل اساتفاده نمواحدهای تولیدی    برایبنفش    یچک ها جهیدر نت   ندارد  العات فردیاطبه ارائه   یلیتما  مواد اولیه  رسامی

مالیات بر ارزش افزوده  ب ث  همانند    وجود ندارد و این موضاوعافراد    یتمام  ارائه اطالعات برای  الزا در قوانین و م ررات  متاسافانه  

 دارند، اضافه کرده است و کار    در کسب  شفافیتکه  واحدهای تولیدی    ی به مشکالتمشکالتف   

 موضوع عبور کنند     نیتوانند از کنار ا  یم  یواسطه ها به راحت  خود دارند و

وجه ن د که    ایحسااا به حسااا و    ،ابزار دارد از جمله چک  نیخو  چند  انت ا   اساتان: یبانک مل  انیارتباط با مشاتر  ،یمدرسا   فرزاد

که در    سیانتمار را دار  نیااز واحدهای تولیدی    لیشاود وو شاناساائی  نا  و مشاخصااتشاان مطر     ساتندین  لیما  یت داد  انیم  نیدر ا

 است   بوده  یگزارش عملکرد بانک  فوق  موارد مطر  شده  ی  تمامدنداشته باش  یمورد شناساندن آنها همکار

دارنده چک    یموجود در چک بنفش، اعتبارسانج  یادیوجود دارد که با وارد کردن شاناساه چک صا   ینکیل  یبانک مرکز  تیدر ساا

بنفش در مجلس    یم ررات چک ها  و  سیهساات  یتوان اساات ال  گرفت  ما تابع م ررات بانک مرکز  یم  یبه راحت  وشااود    یم  انجا 
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کننده چک مشخ     افتیو در  رندهیگ  دیکه باشاده است    یطراح  یطور ساتسیسا   ،باشاد  یما م  اریخارج از اختتصاویب شاده اسات و  

  سیکن  انیب  سیتوان  ینم  یگریشود و راه د

بیشاتر  موضاوع    نیندارد و ا  یضارورتدر اعتبارسانجی  چک    رندهیو نا  گ  یکد مل ثبت  شاورا:  رخانهیمساوو  دب  ،یدرخشاان  نینسار

و    تیبا هد  شااافاف  رندهیمشاااخ  شااادن گ  یبرا  نیوضاااع قوان ی نیشاااود،    یمطر  م  یاتیمال  برای ثبت م امالت و دریافت

    ردیگ  یصورت نم  یاعتبارسنج

شاد     بیتصاو  یاساالم  یتوسا  مجلس شاورا 97در ساا   صادور چک    جدید  قانون  :رانیا  یبانک مل  یکارشانا  ح وق  ،یقربان  احمد

اقتصااد  های    تیف ال  شیظاهرا باعث افزا  یشاده اسات ول  بیتصاو  یاتیاز فرار مال  یریو جلوگ  یمال  تیشافاف  جادیاحتماال با هد  ا

شود   یم  جادیا  یادیشده است که سامانه ص  ینیب  شی( قانون اصال  صدور چک خ21شده است  در ماده )  یاتیو فرار مال  ینیرزمیز

  )جهاتمنادرج در چاک   خیدارناده، مبلغ و تاار  تیا خواهاد بود کاه صااادور هرگوناه چاک، مساااتلز  ثبات هو  یساااامااناه باه ن و  نیو ا

با  چک  توس  دارنده    گریبه شخ  دآن،    هیتا قبل از تسوبوده و امکان انت ا  چک    صادرکنندهتوس     (برگه چک  یکتای  یسائشانا

از اختال  سا ا اعتبار مجاز و    دیباشاد  مبلغ چک نبا یم  ریچک امکان خذ  یکتایهمان شاناساه    یبراو    دیشاخ  جد  تیثبت هو

از اصاال  قانون صادور    ریبه غ  یوجود دارد و راه حل  تیم دودباشاد  در قانون صادور چک    شاترینشاده ب  هیتساو  یت هدات چک ها

  یهماهنگ  یدر شاورا  ایگفتگو و    یمساائل هساتند در شاورا  نیا  ریکه درگ  یکساان  نساتیا  ازمندیموضاوع ن  نیو ا  وجود ندارد  چک

موارد    یسااازمان صاامت، به وزارت اعال  کنند  در برخ  قیاز طرخود را    شاانهادیخمشااکالت خرداخته تا    یبانک ها به جمع بند

  نیتام  یباشاند، از طر  شاورا  یم  یچک برگشات  یکه دارا  دکنندگانیتول  یبرخ  یبرا  نکهیوجود دارد از جمله ا  ییها  تورال ملدسا 

 شوند   یم  یشامل بخشودگ

در زمان اخذ    یاعال  شاده که صادور ضامانت نامه انجا  شاود ول  دیدر قانون رفع موانع تول  شاورا:  رخانهیمشااور دب  ا،یبهن  یمصاطف

ضاامانت نامه ارائه    اشاادداشااته ب  یکد اگر چک برگشاات  نیشااود که براسااا  ا  یم  افتیدر  یکد  یضاامانت نامه، از بانک مرکز

  یچک برگشات  ایشاده خرداخت نشاده باشاند و    دیسا ، اقسااط ساررسا کوچک و متو  یچنانچه در بنگاه ها  بر این اساا ،  شاود ینم

با    یباشاد ول یم  یبرگشات  یو کاهش چک ها  یقانون اعتبارسانج  نیهد  از ا   ضامانت نامه برایشاان صاادر نمی شاود  داشاته باشاند،

انجا     یاتیاسات که فرار مال  یبه دسات افراد  ییو فروش نها  هیمواد اول  دیچون تول  سیانتخاا نادرسات حل ه ها، به مشاکل برخورد

  نیشاده اسات و در ا  جادی  با حذ  چک حامل، اصال مفساده اسیشاناسا   یم  یصاادافراد را به عنوان جهادگران اقت  نیداده اند و ما ا

در    یچک  یوقت  ،مورد او   :بنده  شانهاداتیشاود  خ  ایجاد  یاعتبارسانجمشاکل    برای حل  یحداقل خوشاشا بهتر اسات    یاقتصااد   یشارا

به نا  خودش ثبت کند نه به نا  صاادر    شاته باشاد باید در ساامانهقصاد انت ا  چک را دا  یشاود، اگر مشاتر  یصاادر م  یوجه مشاتر

  یباشد ب الوه ب ث اعتبارسنج  یگردش چک م  لیتسه  دو ،کننده، مورد  

به دلخواه    ، اینکهکال اجرا نشود  ایبه طور کامل اجرا شود و    دیبا  ایقانون    نیا  :صن ت و م دن اتاق  ونیسیکم  سیرئ  ان،یبناب  مس ود

امکان    کهیتا زمان  :گفتگو ارائه شاود  یشاورا  یقاز طر  شانهادیخ  نیا  صا یح نمی باشاد   کنار گذاشاته شاود  یاجرا و موارد  یموارد

  نیکه اگر در ا  دیکن  انیبه صاراحت ب  شانهاداتیخاصاال  شاود  در    نکهیا ایوجود ندارد مسا وط بماند و    به طور کامل  قانون  یاجرا

  یباشااد و ن ل و انت االت بدون ثبت انجا  م  رگذاریتاث نهیزم  نیقانون عمال نتوانسااته در ا  نیمطر  بود ا  یاتیقانون ب ث فرار مال

 شود 

شاده از طر  ساازمان   ینیب  شیخ  یکه در اصاال  قانون و برنامه ها یراتییتغ  اساتان:  یاتیکل امور مال  ریم اون مد  ،یچراغ  یغالم ل

با توجه به    دیدان  یباشااد و همانطور که م  یم  یاتیفرار مال  یو بسااتن راه ها  یاتیمال  یبابت شاافا  ساااز  یشااود، همگ  یم  جادیا

مواجه  مشاکل    اب  قانون  بیب د از تصاوشاود، در عمل   ینم  جادیا  هیاول  یها  رسااختیکه در کشاور ما وجود دارد و ز  یمشاکل اسااسا 

و   سیمشاکالت ت ر  لیبه دل) سیانجا  ده  یکارها را از کانا  اصال  سیتوان  یشاود که نم  یشاروع م  نجایاز ا  یمشاکل اصال  ،   می شاویس
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  یفروش جزو برنامه ها   یها  صاندوقب ث    می باشاد( به خصاوص در مورد ارز که تما  موارد وابساته به ارز    ،یعد  ثبات اقتصااد

امساا     ماهیتا درا  فروش    یده اسات تا ب ث صاندوق هاشا مکلا    از ساوی مجلس  یاتیباشاد و ساازمان امور مال یساازمان م یآت

ارزش افزوده در اصال    اتیمال  بوده اسات، از مصار  کننده  اتیاز اصاال  قانون ارزش افزوده مربوط به وصاو  مال  ید  بخشا کن  یاجرائ

خواهد شاااد و    یاجرائ  12/10/1400  خیاز تار  دیقانون جد   باشاااد  یم  یو خرداخت آن برعهده حل ه نهائ  هبود  بر مصااار   اتیمال

خرد و کالن به    یاقتصااد  یبنگاه ها  یو چون تمام  ه، ب ث فراخوان ها بودمی باشادارزش افزوده مطر     یکه در قانون ف ل  یمشاکل

بر  ارزش    اتیمال  افتیدر  ایمکلا به خرداخت    یاقتصااد  االناز ف   یت داد جهیدر نت  ،ه انددینرسا   تیطور همزمان به مرحله مشامول

جهت  ها    یریبرنامه ها و ساختگ  یتمام  ند،نشاو یعمل  بودند،  شاده ایت ر  ی که به صاورت تووریید و باعث شاد حل ه هاافزوده شادن

  یم  یاتیساازمان امور مال  یها  تیاولواز    یبانک  یبه تراکنش ها  یدگیب ث رسا   ریدو ساا  اخ  یکیحل ه ها بوده اسات  در  سیتنم

از تما  منابع موجود    یاطالعات ف االن اقتصااد  یجمع آور  ،یاتیساازمان امور مال  یطر  جامع اجرا شاده از ساو  یباشاد، هد  اصال

حسااا ها    یبررسا   یمثال برا  سیشاو  یروبرو م  یادیعمال با م اومت ز  یشاود ول  یریگ  سیدر واحد مشاخ  بوده تا براساا  آنها تصام

کار راه فرار نشاان    نید و عمال با انندار  یبه بررسا   ازین  ا یر  اردیلیم  ۵  ریز  یحسااا ها  دشاو  یشاود و اعال  م  یمشاخ  م  یسا ف

 ارزش افزوده از مصر  کننده اخذ خواهد شد     اتیمالاز این طریق  فروش،    یصندوق ها  یشود  با اجرا  یداده م

توان اقدا  کرد،    یبانک ها م  یهماهنگ  یشاااورا ایگفتگو و    یشاااورا  قیطر  از  :رانیا یبانک مل  یکارشااانا  ح وق  ،یقربان  احمد

صااورت که    نیبه اقانون  اصااال     شاانهادیتا مشااکالت را طر  کرده و خ  دیمجموعه ما دعوت کن یا  و  یاز بانک مرکز  یا  ندهینما

 ندارد   وجود  یگریراه حل د  این،  ، داشته باشیس، غیر ازصدور چک اعما  شود  یم ررات قبل

اجازه انت ا  چک ها  درخواسات    کامل  یها  رسااختیدن زشا تا آماده    :اساتان عیصانا  رانیانجمن مد  سیزاده، رئ  ایشار  دباقریسا 

کنند   یم  یخوددار  یدر سااطح شااهر که از ارائه کد ملف ا     یتجار  یفروشااگاه ها  یساار  کیو    یساا یطبق روا  قبل با ظهر نو

 کنند     جادیخود ا  ستسیدر سدر این خصوص    یداتیتمه

 در خایان نشست م رر گردید خیشنهادات در جلسه اصلی شورا طر  و به دبیرخانه مرکز ارائه گردد 

 پیشنهادات 

ایرادات و نواق  در ب ث اعتبار سانجی، آموزش و زیرسااخت ها دارد و ف الین   1397با عنایت به اینکه قانون چک مصاوا ساا   

واق ی کسااب وکار را با مشااکالت بساایاری روبرو کرده اساات، لذا خیشاانهاد می گردد: تا رفع ایرادات و نواق  و عملیاتی شاادن  

    اجرا گردد  1382قانون چک  اصالحیه    ،زیرساخت ها و فرهنگ سازی الز 

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 
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