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 08/05/1401 تهیه گزارشتاریخ  رویه اجرایی  -مقررات  -قانون شناسه

 عنوان موضوع
توسی  بان   ا و موسیسیات ادتیاری در  ناشیی از دد  تایید واای  امتک و ماشییآ ت ت صیی تی وااد ای تولیدی    مشیالتتبررسیی  

 بانالیتسهیتت    ادطای

 غذایی استانانجمآ صیایع   مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع 

مل     ریسییها الوصییو  ن    یواا  انیاز متقاضیی   ،یبانال  تتیتسییه   یگا  ادطایاغلب بان   ا،    ،عیبر اسییاا ادت  صییاایان صیییا

.  می شیوند درخواسیت بان   ا  به قیو     ، ناچارییگیبه نقد  دیشید  ازین  ایبه دل  یدیتول  یو وااد ا  یدینما  یدرخواسیت م  یمسیالون

  موسیسیات و شیرکت  ری ا و سیا   ا و دسیتگاه  به بان   یملال قهیقانون دد  الزا  سیرردن وا  1واادهماده    سیااکه بر ا  سیتیدر اال  آیا

  تیبدون رضیا  خارج از طرح  یملال  قهیاخذ وا  ؛1380مصیو  سیا     اشیتاا   جادیا  و  یگذار  هیامر سیرما  ایبه می ور تسیه  یدولت  ی ا

   باشد.  یم  یقانون  ریغ ای داما   توس  بان   یمتقاض

)با    یمختلف اقتصیاد  یدر بخشیها  یمتیاسیب با نرخ بازد   یبانال  تتیکردن نرخ سیود تسیه  یقانون میطق  ( ماده وااده1)تیصیره  

نرخ سیود   آیی ا ماللفید بدون ت   بان   ر،یمتا  یدرباره دقود با بازد "  نیز اشی ار می دارد:  بدون ربا(  یبانال  اتیبر قانون دمل دیتأک

شیوند، در دقود امور     یمورد قرارداد شیر  یاقتصیاد  تیف ال  صیابدون ربا، در اا  یبانال  اتیمورد انت ار، براسیاا مفاد قانون دمل

   یاز شیر  تواندیبان  نم،1362بدون ربا مصیو     یبانال  اتی( قانون دمل3مذکور در تیصیره بید ) ( ماده )  د،یتول  یمشیارکت برا

 "خوا د.خارج از طرح ب  قهیوا

 ای تولیدی     ای طرح و تسیریع در اجرا  طرحقانون تسیهیا ادطا  تسیهیتت بانالی و کا ش  زییه  2(1 مچییآ بر اسیاا ماده )

  درییافیت وایقیه خیارج از ارزر دارایی و دوایید تتی طرح، از گیرنیدگیان تسیییهیتت کیه توان،   یا  و افزایش مییابع میالی و کیارتیی بیانی 

    ای داما ممیوع است.  رسد، توس  بان   اقتصادی، فیی و مالی و قابا تر یآ طرح تنها به تأیید بان  میمجری و توجیه  

محا طرح ت ییآ کرده  وایقه  را با  اولویت  وااد ای تولیدی،  بانالی به  تسیهیتت  ادطای  در    گذاربا دیایت به موارد فوق الذکر، قانون

درییافیت وایقیه خیارج از ارزر طرح از گیرنیدگیان تسیییهیتت وااید ای    ع نموده ومیو بیانی   یا را از درخواسیییت وایقیه خیارج طرح  

 کرده است.تولیدی را ممیوع  

 
 ا یذ   یبازپرداخت ادتیارات خود نسییت به اخذ واا آیموظفید به می ور تضیم یدولت  یموسیسیات و شیرکتها  ریسیا  بانالها و دسیتگا ها و  :به بان   ا  یملال قهیقانون دد  الزا  سیرردن وا وااده   ماده   - 1

 .یدینما یخارج از طرح خوددار  یملال قهیادتیار از اخذ وا رنده یگ تیاقدا  کیید و بدون رضا

سفته   ایچ    -ییروستا  عیامور دا  وصیا  یکشاورز  یدر طراها  ژه یروستا به و  یا ال  ایاشخاص م تیر و   یا  ره یزنج  یضمانت نامه  ا -یاسیاد زراد -: ر آ گرفتآ اصا طرحیدیتول  یدر طراها -1

ر آ مشیترک   -ارزر دار یکا  -شیده در بورا رفتهیم تیر وپا پذ یموسیسیات و شیرکتها یتضیم -شیارکتاسییاد اوراق بهادار وم  - ز  ا جرا   یشیدن در قرارداد ا یفعیذ  -ضیامآ م تیر یسی ینو اظهری

 ی هااسیاب  -اموا  میقو  -وسیی   آیت ت سییگ  آیماشی   -(انهیما  یایبرابر اقوق ومزا  سیتیداکثر تابم تیر)ا یو موسیسیات و شیرکتها یضیمانت و ت هدنامه کارکیان دولت -یبانال  یضیمانت نامه  ا -

تواند   یکه م  یگریفوق و ر نوع ت هدنامه و قرارداد د  یاز واا یییترک ایو  رانیضیمانت نامه صییدوق ضیمانت صیادرات ا -یارز خارج  ایطت و    -مهیب  یت هد شیرکتها -سیررده اابت یو گوا  یبانال

 برگشت میابع بان  باشد. آیموجب تضم

، که مراجع مذکور موظفید فق  با اخذ سفته از رانیصیدوق ضمانت صادرات ا ایو  یگذار هیصادرات و سرما مهیصیادره توسی  شیرکت ب  یضیمانت نامه ادتیار اینامه و  مهی: بیصیادرات یدر طراها  -2

( مورد قیو   یالیر  -ی)ارز  ینامه ادتیار مهیب  ایخود، ضیمانت نامه و   صیو اداکثر به تشیخ  یمتقاضی  انهیسیال  یمتوسی  دملالرد صیادرات زانیاداقا به م  یادر کییدگان کا  وخدمات تا سیقف ادتیارصی 

وشیر،، صیرا ادت   دیگذاران ، بانالها موظفید بدون ق  هیبه جهت جلب ادتماد سیرما  یخارج  ی ا  هیجذ  سیرما  یکشیور در راسیتا یمال  سیت یدر سی   یرا صیادر کیید و به می ور اد   ما یگ یفعیذ

 کیید. آیشده را تضم ادی  یصادر کییده، واا یکتی
گذاری در طراهای تولیدی )اد  از کا  یا خدمت( دریافت وایقه خارج از ارزر دارایی و دواید تتی   به می ور تسیریع، تسیهیا و تقویت سیرمایه  :قانون تسیهیا ادطا  تسیهیتت بانالی  ی ماده   -2

 ا ممیوع است.رسد، توس  بانالهای دام طرح، از گیرندگان تسهیتت که توان مجری و توجیه اقتصادی، فیی و مالی و قابا تر یآ طرح تنها به تأیید بان  می

در صیورت تأیید توسی  خود و یا مسسیسیات م تمد بانالها موظفید صیورت مدارک مورد نیاز را به متقاضیی ادت  و پا از تالمیا پرونده اداکثر ظرا مدت چها و پیر روز طرح را بررسیی نموده و 

 پرداخت تسهیتت طی دوران مشارکت اقدا  نمایید.  ماه می قد کرده و نسیت بهبان ، با اضور متقاضی قرارداد را اداکثر ظرا مدت ی  

 برداری طرح تا تسویه اسا  کاما با مشتری اقدا  نمایید.  بانالها موظفید مستقیماً یا از طری  مسسسات م تمد خود نسیت به ادما  ن ارت مستمر بر اجرا  و بهره 
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ت هدات خود به شییاله    یفایف ا  و راکد که در ا مهین  یدیتول  ی ابازگشیت بیگاه ایتسیه  یدر راسیتا  یبان  مرکزاز طرفی دیگر  

شده توس   تمل  یا تمل   جریان ای وااد تولیدی در  دستورال ما ت ییآ تاللیف دارایی  ،کشور با مشالا مواجه شده بودند  یبانال

موظفید در    ی ا و مسسیسیات ادتیاربان "ابتغ نمود. بر اسیاا ایآ دسیتور ال ما    05/11/1400را در مورخ    مسسیسیات ادتیاری

مسسییسییه ادتیاری     ای ای وااد تولیدی که به تمل  بان   بر واگذاری دارایی صییورت ارایه درخواسییت مالتو  مال  قیلی مییی

  یمذاکره به صیورت نقد    ی ای تمل  شیده را از طراسیت، میو، به تحق  شیرای   مقرر در دسیتورال ما، دارایی  درتمده  یربانالیغ

درصید    10پرداخت اداقا    ،یبه رور اقسیاط  یر. در واگذایدیواگذار نما  یبه و  یدر قالب قرارداد اجاره به شیر، تمل  یاقسیاط  ای

سییا    5سییا  دوره تیفا، اداکثر    یمدت بازپرداخت با ااتسییا    آیاسییت.  مچی  یالزام  یبه صییورت نقد یمال  قیل  یبد 

 ".باشدیم

 ای وااد  دسیتورال ما ت ییآ تاللیف داراییابتغ  ناشیی از    ،درخواسیت وایقه خارج از طرح توسی  بان   امهمتریآ دلیا    ظا را

و موسسات ادتیاری برای جلوگیری از    بان   ابرخی از   چرا که  می باشید.شیده توس  مسسسات  تولیدی در جریان تمل  یا تمل 

  یرا ط  طرح    قهیوایا مجیورند واای  خارج از طرح درخواسیت نمایید و یا  ،  یدیتول  یوصیو  مطالیات م وق وااد اخروج میابع و  

کیه در ایآ ایالیت نیز بیه دلییا بخش نیامیه  یای امیاییت از تولیید بیا مشیییالیا مواجیه    خود درتورنید  تیی بیه میالال یقیانون  ییید یایفرا

ه صیورت دسیتوری به بان   ا  و بد ی  ای م وق برخی از تسیهیتت گیرنده که بدولت  در واقع دو سییاسیت متیاق   گردند.   می

 رویه  ای سخت گیرانه ای از سوی بان   ا برای بازپرداخت تسهیتت ادما  گردد.  شده،بادث  تحمیا می گردد  

  یبانکهااز    یبرخبان   ا به تی ی  وکالتیامه بتدز  می باشید.  د ای تولیدی را با مشیالا مواجه نموده، الزا   امورد دیگری که وا

را بر ختا    تتیتسیه  رندهیمیاسیب، گ   یاخذ واا  یخود، بجا  ییادطا  تتیبازپرداخت ادتیارات و تسیه آیبه می ور تضیم  یخصیوصی 

که در صورت    یدینما  یرارداد مشش دانگ پتک موضوع ق  یواگذار  و  وکالت نامه بتدز   یملز  به تی   ،یقانون مدن  3(190ماده )

و فاقد    یبرختا اصو  بانالدار  یاقدامات  آیچی  آیا  الآی. لدینما  آیمیابع خود را تام   یطر  آیاز ا  ،تتیدد  بازپرداخت بموقع تسه

 مواجه می نماید.  خارج از طرح با مشالا  یا  و وااد ای تولیدی را در ارائه وایقه طرح و  باشد  یم  یوجا ت قانون

اداره مطتدات و مقررات بانالی    10/3/1391مورخ    62668/91موسیسیات بانالی به بخشییامه شیماره    توجه برخی از بان   ا ودد   

نیز یالی دیگر از مشیالتت در اا  ااضیر وااد ای    بان  مرکزی با موضیوع ممیودیت بلوکه نمودن بخشیی از تسیهیتت ادطای

 روبرو گردند.تسیب  ای جدی  سرمایه در گردر دارند با  تولیدی می باشد که بادث شده، وااد ایی که مشالا  

کمیود میابع بان   ا و افزایش تسیهیتت تاللیفی از سیوی دیگر بادث شیده  سییاسیت  ای متیاق  دولت از سیویی و  متاسیفانه  

با کمیود    صییایعدشیوار و    دریافت تسیهیتت برای وااد ا  و  نماید  بخش غیر مولد سیوق پیدا  ویبه سی از سیوی بخش مولد  نقدییگی  

امالان پذیر اسیت و ایآ رون  مسیتلز  تزری   اشیتاا   و  با رون  تولید    یتوسی ه اقتصیاد ایآ دراالیسیت کهنقدییگی مواجه گردند.  

 .  می باشد  لدبخش موبه   نقدییگی

کشییور    ین ا  مال  یو ارتقا  ریرقابت پذ  دیقانون رفع موانع تول  4(19)ماده  قوانیآ امایتی ن یر    راسییتای امایت از بخش تولیددر  

 .  شده است تا وااد ای تولیدی امالان ادامه ف الیت داشته باشیدتصویب  از سوی قانونگذار    1394مصو   

 
 جهت م امله  تی( مشرود4؛ که مورد م امله باشد آیموضوع م    (3؛ آیطرف تیا ل( 2؛ تنها یو رضا  آی( قصد طرف1 است: یاساس ایذ  یصحت  ر م امله شرا یبرا ی:قانون مدن  190ماده  -3
در وصیییو  مطالیات   ایتسیییه یو برا  یو خدمات  یدیتول  یاز وااد ا تیامیا یبرا ییگینقید  آیبه می ور کمی  به تأم :کشیییور ین یا  مال یو ارتقیا ریرقابت پذ دیی قانون رفع موانع تول  (19)ماده   -4

 ورت داما، در صی   یو خصیوصی  یدولت  یبان   ا و مسسیسیات ادتیار هیکل   یماللف اسیت از طر رانیا یاسیتم  یجمهور یمجوز، بان  مرکز  یدارا  یو ادتیار یگذشیته بان   ا و مسسیسیات مال  دیسیررسی 

اقدا    تتیتسیه مانده یباق زانیمتیاسیب با م  قهیوا ایتید  ایمازاد و    ی ا  قهیوا  ینسییت به تزادسیاز  ،یدیتول  یبه وااد ا یپرداخت تتیمتیاسیب با بازپرداخت  ر بخش از تسیه ،یدرخواسیت متقاضی 

 .دینما
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ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئوا ایرادات و مشالتت:

... که به خودداری بان   ا از  قانون دد  الزا  سیرردن وایقه ملالی به بان   ا و دسیتگاه  ا و  ماده وااده  دد  توجه بان   ا به   .1

تاکید نموده اسیت. متاسیفانه بان   ا برای پرداخت تسیهیتت، وایقه  ادتیار    رندهیگ  تیبدون رضیااخذ وایقه ملالی خارج از طرح  

در اولویت خود قرار داده اند و وااد ای تولیدی به دلیا نیاز میر  به نقدییگی، مجیور به قیو   نی  سیها الوصیو  ن یر مل  مسیالو

دسیتورال ما ت ییآ تاللیف  تضیمیآ بازپرداخت تسیهیتت و  الیته ایآ موضیوع ناشیی از  تمامی درخواسیت  ای بان   ا می شیوند.  

 نشات گرفته است.  توس  مسسسات ادتیاریشده   ای وااد تولیدی در جریان تمل  یا تمل دارایی

کید و ایآ   بان   ا با کمیود میابع مواجه  سیتید فشیار مضیادفی به بان   ا وارد میمتاسیفانه تسیهیتت تاللیفی در شیرایطی که .  2

ری نیاز  در االیاله وااد ای تولیدی به دلیا افزایش نرخ ارز . اذا ارز ترجیهی به نقدییدگی بیشییتبادث می گردد  نیز  موضییوع  

وااد ای  شیدید  کمیود نقدییگی   که نتیجه تن  به بخش غیر مولد تزری  گرددبان کها و موسیسیات ادتیاری  میابع  داشیته باشیید،  

مشیالتت اقتصیادی و اجتمادی به کشیور  خوا د بود که تولیدی، کا ش تولید، کا ش اشیتاا ، ت طیلی وااد ا و افزایش بیالاری  

 کرد.  یا خوا دمتح

متقاضیییان تسییهیتت بانالی به دلیا سییفارشییات نهاد ای مختلف بادث می گردد، میابع بانالی از  کافی به ا لیت  . دد  توجه  3

 ت گردد.خسرمایه گذاران واق ی دریغ شده و به افرادی که صتایت سرمایه گذاری ندارند، پردا

سیییاسییت  ای متیاق  دولت بادث شییده اسییت بان   ا و موسییسییات ادتیاری به می ور بازگشییت میابع خود از رویه  ای  .  4

تی ی  وکالتیامه  درخواسیت واای  مازاد از تسیهیتت ارائه شیده،  سیختگیرانه و سیلیقه ای ن یر، درخواسیت واای  سیها و الوصیو ،  

 اد ای تولیدی را با مشالتت دریافت تسهیتت مواجه سازند.مسدودی اسا  و ... استفاده نمایید و وابتدز ،  

بندی جلسه  جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1401/ 05/ 05مورخ 

اسیتان، اداره    یبان   ا  ی ما یگ ونیسی یکماز    ییدگانیبا اضیور نما  یدولت و بخش خصیوصی   یگفتگو  یجلسیه کارگروه شیورا

اسیتان، انجمآ    عیصییا  رانیشی ب بان  تجارت اسیتان، انجمآ مد  تیریشی ب بان  ملت اسیتان، مد  تیریاسیتان، مد  ییاقتصیاد و دارا

  دییاز دد  تا  یمشیالتت ناشی   یبه می ور بررسی   اتاق  یاسیتان، مشیاور اقوق  دیو رفع موانع تول  ایاسیتان، سیتاد تسیه  ییغذا  عیصییا

 برگزار شد:  ایبه شرح ذ  داما  یتوس  بان   ا  تتیتسه  افتیدر  یبرا  یدیتول  یوااد ا  یت ت صی ت  آیامتک و ماش   یواا

و    یملال   یواا  یبانال  تتی یگا  اخذ تسیه  یاقتصیاد  آیبر اسیاا ادت  ف ال:  نسیریآ درخشیانی، مسی و  دبیرخانه شیورای گفتگو  

ارائه    تتیهبازپرداخت تسیی  آیباشیید و بان   ا به می ور به می ور تضییم  یبان   ا نم  دییمورد تا  یدیتول  یت ت وااد ا  آیماشیی 

اسیاا    یاقتصیاد   یدر شیرا  دهیردامر بادث گ  آیکیید و متاسیفانه ا  یدرخواسیت م  یمل  مسیالون  ریسیها الوصیو  ن    یشیده واا

  یقانون دد  الزا  سیرردن ملال   که بر اسیاا ماده وااده  سیتیدر اال  آیمواجه گردند. ا  ییگیبا مشیالا نقد  یدیتول  یامروزه وااد ا

به می ور بازپرداخت    یموسیسیات دولت  ریبان   ا و سیا  ؛یو صیادرات  یدیتول  یموسیسیات و شیرکت  ا  ریبه بان   ا و دسیتگاه  ا و سیا

 .  یدینما  یخارج از طرح خوددار  یملال  قهیاز اخذ وا  یستیادتیار؛ با  رندهیگ  تیخود بدون رضا  دتیاراتا

  یاز طرا بان   ا، محا اجرا :  مهدی امییی، مسی و  سیتاد تسیهیا و رفع موانع تولید اسیتان ) یات مدیره خانه صیی ت و م دن(  

بان   ا بخصوص بان     یباشد. از طرف  یاصت مورد قیو  نم  زیت ت ن  آیشود. در مورد ماش  یمورد قیو  واقع م  یطرح  ا به سخت

،ابتغ شیده،  27/01/1401  خیدر تار  یکیید. طی  بخشییامه ا  یادت  م  یدرصید مسیدود 25  یال 20دتوه بر واائ ،    یخصیوصی   ی ا

شیود. با توجه به    یمتاسیفانه به تن دما نم  الآیرا ندارند. ل  تتیدیوان اجازه اخذ وجه قیا و ب د از پرداخت تسیه چی  بهبان   ا  

محا     یبود. تقاضیا دار   ینخوا   تینالیید قادر به ادامه ف ال  ی مرا   یکه بان   ا با بخش خصیوصی   یتا زمان  ،ییگیدد  وجود نقد

  یملال  قهیتنها و درخواسییت وا  یدد  قیول اید  آیمورد قیو  بان   ا باشیید.  مچی قهیت ت، به دیوان وا  آیطرح و ماشیی   یاجرا

 ادت  کیید.  زیرا ن  یمسدود  ایخارج از طرح و  

  تتیسیقف تسیه  یبرابر شیده اسیت ول  4اداقا    ،یغذائ  عیدر صییا  هیمواد اول متیق:  یر انجمآ صییایع غذائی اسیتانرضیا ج فری، دب

اصیتح    ،یتومان  4200. اذا ارز   یخود ادامه د   تیبه ف ال  تیچهار  ظرف   یبا   یسیتیبا   ینشیده اسیت با شیرا  زیبرابر ن 2  یات
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بان   ا    یمال  ینهاده  ا، انقیاض پول متیق  دیدشیی   شیافزا  انه،یگمرک، با  بودن تور  ما   یمحاسیییات  ینرخ  ا رییتا  ارانه،ین ا   

  جادیرا محدود کیید و در صورت دد  ا  تتیتسه  دیبان   ا با  دیسا  جد  یبادث مشالتت روزافزون شده است. طی  بخشیامه  ا

  یمانیارمان    یما موجود  یاا  ااضییر گردر مال در  الهیدر اال  رندیدر ن ر بگ  یسییررده بصییورت مسییدود  یمقدار  ،یگردر مال

مرد  در بورا، ادتماد مرد  از    هیسیرما  ینابود  ایباشید و به دل  یم  ای ا ت ط  سیت یسی   یتمام  یاز سیو  یمال  آیباشید. متاسیفانه تام

  ،ی بانال  یبراسیاا دسیتورال ما  ا و بخشییامه  ا  یباشید. ول  یتیها مامآ ما بان   ا م   ،یشیرا  آیسیلب شیده اسیت. در ا  زیبورا ن

در    یاز دولت درخواست بازنگر  دیباشد. با  یدارند و مل  کارخانه مورد قیو  تنها نم قهیوا  دیواندرخواست مل  سها الوصو  به  

شیود.    جادیا  دیتول  یبرا  یو مال  یدولت، انیسیا، پول  یاصیتا  ی ا  اسیتیبا سی   دی. با یرا داشیته باشی  یفیتالل  تتیتسیه  ی ا  اسیتیسی 

در چرخ دنده    دیجز له شیدن تول  یا جهیموجود، نت  یاقتصیاد  تیبر بان   ا با وضی  یلیتحم  یمال-یپول  یانقیاضی   ی ا  اسیتیسی 

  ری وااد در دو ماه اخ  26 یلیشیده اسیت و بادث ت ط  رگذاریتاا  یغذائ  عیموضیوع به شیدت در صییا  آیتور  نخوا د داشیت. ا  آیسییگ

و    رخانجاتمانده کا  یو موجود  یدر دو محور گردر مال ید   تتیتسییه  یابتغ  ی ا  اسییتی   ا سیی شییده اسییت. در اغلب بان

 ادما  شده است.  یشتریب  یریو بحث واائ ، نسیت به پارسا  سختگ  یدیتول  یوااد ا

باشید و دلت    یم یشیدن به جام ه صیی ت ایجام ه ما در اا  توسی ه و تید:  فریدون مرندی، دبیر انجمآ مدیران صییایع اسیتان

مربوطه در    یمطالب توسی  بان   ا به سیازمان  ا  آیباشید. ان الاا ا یموضیوع م آیمشیالتت،  م  آیاز ا  یبوجود تمدن بخشی 

 قصد تقابا با دستورال ما  ا را نداشته و درخواست تفا   دارد.    یباشد. چرا که بخش خصوص  یم  رگذاری ا تاا  هیاصتح رو

  جادیباشیید. ا یم  آیقوان  یریادگیدد  وجود مشییاوران مربوطه و دد  دتقه به   ایبه دل  یضیی ف بخش خصییوصیی  اید از    یالی

  ینفر خیرگان بانال   5در قانون کسیب و کار مطرح شیده اسیت که در  ر اسیتان با اال  و ن ارت اسیتاندار    یخیرگان بانال  ونیسی یکم

  آیمتاسیفانه ا  یباشید ول  یبان   ا م  ی ز  ا طاده برا ونیسی یکم  آیو اال  ا  باشیدانتخا  شیود و به امور بان   ا ن ارت داشیته  

 شود.  ینم  ا  یاا  ونیسیکم

: ادضیای خیرگان بانالی: تقای  ا و رفع موانع تولید اسیتان ) یات مدیره خانه صیی ت و م دن(  مهدی امییی، مسی و  سیتاد تسیهی

غتمی، تقای راای، تقای نوری زاده )از بان  صادرات( و تقای دکتر کتمی می باشید. در ایآ انجمآ نماییده ای از بخش خصوصی،  

 ست.وصی در ایآ انجمآ ضروریاتاق، صی ت و م دن و ... اضور ندارد. در االیاله اضور بخش خص

بازپرداخت ادتیارات خود    یبراتضیمییی میطقا    زین  یبان   ا و موسیسیات بانال:  نسیریآ درخشیانی، مسی و  دبیرخانه شیورای گفتگو

  ت یا ل  تتیتسه  یچیانچه زمان ادطا  می باشد.  ریامالانرذ  یگذار واق   هیبه سرما  تتیتسیه  یادطا  اموضیوع صیرفا ب  آیو ا   ز  دارند

 ر نخوا ید شد.رمتض  زیبرد و بان   ا ن  وا یدبهره خ  تتیاز تسه  یگذاران واق   هیشود، سرما  یبررس  یمتقاض

در جهت اخذ    یدیتول  یبان   ا تا اد امالان از وااد ا:  کمیسیون  ما یگی بان   ا-داود واوقیان، کارشیاا ادتیاری بان  ملی

واائ  در    یو بررس  یمال  یو توانائ  یمشتر  تیاو  ما شخص  تیاولو  یات،یکیید. در رابطه با بحث واائ  و تضم  یم  تیاما  تتیتسه

پوشش    یمواقع برا  یبرخ  ونیاشد    یکاف ییاتیشود که واائ  تضم  یدرن ر گرفته م  رمیقو یواائ  غ  یچهار  قرار دارد. زمان  تیاولو

  یم  یما م رف  یبرا قهیدارد و تنرا به دیوان وا  تیدرتن ف ال  یدیکه وااد تول یییشیود. قط ه زم  یاسیتفاده م  یتن از واائ  مسیالون

  ی ز  صیورت م  یابیبه نا  شیهرک باشید. با توجه به ضیواب  و مقررات، ارز  ایو    یبه نا  وااد اقتصیاد  تیسیید مالال  یدارا  دیکید با

طرح فاقد    یشیود که محا اجرا  یم  جادیمشیالا ا  یزمان  زیت ت ن  آی. در مورد ماشی ردیگ  یو براسیاا تن در ر آ بان  قرار م  ردیگ

  یم  یصیورتیرایدر غ  یکی  ید د دما م  یما اجازه ورود م  یباشید که بخشییامه  ا  یسیید بوده و در ر آ بان  نیاشید. اگر مورد

 .   یخود را مطرح کی  شیهاداتیپو    دهموضوع را به تهران می الا کر   یتوان
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میابع    دیشید  تیبان   ا با محدود یسیود سیها  داران را پرداخت کیید از طرف  دیباشیید و با  یم  ی ا به دیوان بیگاه اقتصیاد  بان 

که در    یدیتوانید اسییتفاده نما  یم  یو میابع بان  مرکز  یبانال  آیمیابع از دو مییع بازار ب  یجیران کسییر  یمواجه  سییتید که برا

به دد  فشیار    یمقا  ر یر  دیتاک  رغ یبان   ا لحاظ خوا د شید. دل  یبرا  یدرصید  34سیود    ؛یمرکزصیورت اسیتفاده از میابع بان   

 .  . یبان   ا  ست  یبرا  یفیتالل  تتیتسه  شی؛ شا د افزا1401متاسفانه در قانون بودجه    ،یبه شیاله بانال

درصیید تن به دیوان وجه    34: در خصییوص اخذ میابع از بان  مرکزی، با جیار باید  تیاری بان  ملتبهمآ امییی، کارشیییاا اد

 التزا  لحاظ شود. در مورد بازار بیآ بانالی متایر می باشد و اتی برخی بان   ا راضی به ادطای ایآ میابع نمی شوند.  

  24بحث ممیودیت اخذ سیررده بانالی از    ؛مطرح شید  : در خصیوص سییاسیت انقیاضیی کهجواد د قان، مسی و  اقوقی بان  تجارت

فایده را ردایت کیید ) مان گردر اسیا   ا( از ایآ تاریخ به ب د در  -اسیفید ابتغ شید و مت اقب تن بان   ا ماللف شیدند  زییه

شیته تملیالی از  سیا  گذ  7یا    6بان  ما وایقه نقدی اخذ نمی شیود. در بحث  ای اجرائی اخذ مطالیات م وق وااد ای تولیدی در 

سیوی بان  تجارت صیورت نگرفته اسیت مگر در مواردی که خیلی جزئی می باشید. از سیوی بان  ما  مالاری و امایت  ز  برای  

 ادطای تسهیتت برای وااد ای تولیدی صورت می گیرد.  

واائ   دد  کافی بودن  ر مورد  : دمهدی امییی، مسی و  سیتاد تسیهیا و رفع موانع تولید اسیتان ) یات مدیره خانه صیی ت و م دن(  

درصید مل  را به دیوان وایقه قیو  می کیید. اتی ن ر کارشییاا رسیمی دادگسیتری را برای    60باید بیان کی  که بان   ا تیها  

به چه دلت    . ای خصیوصیی( مورد قیو  می باشید )مخصیوصیا در بان   بان ن ر کارشییاا    صیرفاو   نمی کیید  قیمت گذاری قیو 

درصیید ارزر مل  به دیوان وایقه مورد قیو  می     60تن    به شییاللی که   مل  مسییالونی را به دیوان مالما قیو  می کیید   

طی  قانونی که امسیا  ادت  شیده اسیت قیا و ب د از پرداخت وا  به  یچ دیوان نیاید میلای اخذ و مسیدود شیود ولی اییالار  باشید.  

قای غتمی بیان کردند که مسییدودی  ا ختا بان  مرکزی می باشیید و تمامی مسییدودی  ا باید تزاد  را انجا  می د ید. اتی ت

 شود.  

: در کشیور ای دیگر، بان  مرکزی مسی و  سییاسیت  ای پولی می  نسیی  اصیتنی، کارشییاا اقتصیادی اداره امور اقتصیادی و دارائی

حسیو  شیده و برای کسیب درتمد خودشیان به ادطای تسیهیتت  تجاری م  موسیسیهباشید و مسیتقا از دولت می بار. ولی بان   ا  

شیود،  مان بخشییامه ایسیت که به بان   ا دسیتور داده   می پردازند. دلیا اییاله محا طرح به دیوان وایقه مورد قیو  واقع نمی

پا    .ررده گذاران باشییداسیت تا برای امایت از تولید، وااد ای تولیدی را تملی  نالیید. از طرفی بان   ا نیز باید پاسیخگوی سی 

که    خودشیان متضیرر نشیوند و    اییاله ختا بخشییامه  ا دما نالیید. برای ایآ می ور باید    گرفته شیودباید را الاری در ن ر  

 مطال اتی زیادی صورت گیرد.  

  یبانال   سیت یاز سی   یریتوان با الگو گ  یکشیور م  یاا مشیالتت بانال  یبرا:  نسیریآ درخشیانی، مسی و  دبیرخانه شیورای گفتگو

در    الآیبرخوردار اسیت. ل  یا  زهیو  تیدولت از ا م  ی مرا   ریمسی   آیتن اسیتفاده کرد که در ا  یسیاز  یو بوم افتهیتوسی ه    یکشیور ا

 و بان   ا را مرتفع نمود.    یدیتول  یمشالتت وااد ا  تت،یتسه  انیمتقاض  تیبه ا ل  ژهیتوان با توجه و  یکوتاه مدت م

درصییید   50پرداخت    یخارج از طرح وجود دارد؛ برا قهیدر اخذ وا  الهیموارد  آیاز ا  یالی:  اقوقی اتاقناصیییر امامی فرد، مشیییاور  

ماده وااده قانون     یباشیید. طی  تیصییره    یم  یرقانونیگردد که کامت غ یاخذ م قهیدرصیید طرح را به دیوان وا  100  تت،یتسییه

بار جلسیه    آیخصیوص چید  آیبان  نمی تواند از شیری  وایقه خارج از طرح بخوا د. در ا  ،یبانال  تتیکردن نرخ سیود تسیه  یمیطق

کیید. در شییورا گفتگو   یبان   ا به قانون دما نم  یمتاسییفانه برخ  الآی. ل یداده و درخواسییت دما به قانون را داشییت  ایتشییال

 د ید.  خصوص انجا   آیدر ا  یکامل  شیتا پا   یرا داشته باش  یتخصص   یت  ایدرخواست تشال
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: کارشییاا بان  در مورد قیمت گذاری ادود اختیاراتی  کمیسییون  ما یگی بان   ا-داود واوقیان، کارشییاا ادتیاری بان  ملی

طی  دسیتورال ما، باید به قیمت روز قیمت   که  در ن ر گرفته می شیوددر قیمت گذاری    میافع بان  و    میافع مشیتری    .دارد

ی دادگستری با توجه به اییاله با ارزیابی بیشتر می تواند ا  ارزیابی بیشتری دریافت کید قیمت  گذاری شود. ولی کارشیاا رسم

به دلیا اسییتهتک و فرسییودگی    ،گذاری می کید. در مورد ماشیییآ ا ت اگر قیمت گذاری توسیی  کارشیییاا بان  صییورت گیرد

درصید لحاظ می شیود. در   50ی صیورت گیرد  درصید تن لحاظ می شیود و اگر توسی  کارشییاا رسیمی دادگسیتر  65ماشییآ ت ت  

درصد قیمت گذاری می شود. اگر تضمییات و    70درصد و توس  کارشیاا دادگستری   100مورد کارخانه توس  کارشیاا بان   

 گردد.واائ  بانالی اصا و سود تسهیتت را پوشش د د نیازی به وایقه خارج از طرح نیوده و اخذ نمی  

: وجود تیاقص سییاسیت انقیاض پولی مالی دولت سییزد   با سییاسیت  ای اقتصیادی  ایع غذائی اسیتانرضیا ج فری، دبیر انجمآ صیی

 از جمله جراای از مشالتت اساسی می باشد و باید درخواست اصتح تن را داشته باشی .  

اولویت واائ  با محا اجرا و ماشییآ ت ت و    وممیزی    ؛پیشییهاد  در ایآ خصیوص می توان دو  :ناصیر امامی فرد، مشیاور اقوقی اتاق

  میطقی کردن نرخ سیود تسیهیتت بانالیدر خصیوص نرخ سیود نیز می توان پیشییهاد    می باشید.  مطرحدر صیورت کسیر، سیایر واائ   

 ارائه داد.

  یمشاوره  ا   شود و  : باید مسیر  دایت و را یمائی برای وااد ای تولیدی ایجادفریدون مرندی، دبیر انجمآ مدیران صیایع استان

برای اخذ تسیییهیتت از طری  انجمآ برای وااد ای تولیدی صیییورت گیرد بان  نیز مشیییاور انجمآ را به دیوان امیآ خود     ز 

 صورت گیرد.    افرادبرذیرد تا مذاکرات  ز  توس  ایآ  

انجمآ  نماییدگانی از    با اضیور  رگروهکا  در ایآ راسیتا می توان پیشییهاد تشیالیا:  نسیریآ درخشیانی، مسی و  دبیرخانه شیورای گفتگو

. در  تا قیا از ادطای تسیهیتت به وااد ای تولیدی، ا لیت تن بررسیی و مشیخص شیود  پیشییهاد داد ای تخصیصیی و سیایر اوزه  ا  

 ایآ صورت سرمایه گذاران واق ی از تسهیتت بانالی بهره خوا ید برد و بان   ا نیز متضرر نخوا ید شد.

 پیشنهادات 

و یا  بان   نماییدگانی از اسیتانداری،  با اضیور  جهت بررسیی ا لیت متقاضیی تسیهیتت )وااد تولیدی(  ایجاد کارگروه تخصیصیی .  1

 .یو نهاد ای ن ارت  ، انجمآ تخصصی مربوطه، سازمان صمت، اتاق بازرگانیموسسه ادتیاری

با ردایت دقی  مقررات ایتی و خودداری از درخواسیت واای  خارج از طرح در صیورت  تر یآ ماشییآ ت ت و محا اجرای طرح  .  2

 استان.  تولیدی از سوی بان   ا و موسسات ادتیاریوااد  تالمیا وایقه تسهیتت  

به می ور    یدولت  یموسسات و شرکت  ا  ریبه بان   ا و دستگاه  ا و سا  یملال قهیماده وااده  قانون دد  الزا  سرردن وااجرای  "
 ای طرح و   زییه  تسیهیا ادطا  تسیهیتت بانالی و کا ش  و قانون 1380اشیتاا  مصیو  سیا     جادیو ا  یگذار  هیامر سیرما ایتسیه

 "با  تسریع در اجرا  طرح  ای تولیدی و افزایش میابع مالی و کارتیی بان   ا
و دد  الزا  تی ی  وکالت  و دد  بلوکه کردن بخشیی از تسیهیتت ادطایی  در ت ییآ نوع و میزان واای  م تیر    دد  ادما  سیلیقه.  3

 استان.  یبان   ا و موسسات ادتیار  یاز سوبتدز  تسهیتت گیرنده  

 .ییو اشتاا  زا  دیاز تول  تیاما  یدر راستا  یبه بان   ا و موسسات ادتیار  یفیتالل  تتیکا ش فشار تسه.  4

، از  یدسییتورال ما امها  ابتغ شییده بان  مرکز  یقانون  ی اتیف ا  بد الار و اسییتفاده از ظرف  یدیبا وااد تول  شییتریب  یمدارا  .5

 سوی بان   ا و موسسات ادتیاری.

 در ارستای امایت از تولید.    کشور  ین ا  مال  یو ارتقا  ریرقابت پذ  دیقانون رفع موانع تول  (19)ماده  . تاکید بر اجرای  6
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فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

به می ور    یدولت  یموسیسیات و شیرکت  ا  ریبه بان   ا و دسیتگاه  ا و سیا  یملال قهیماده وااده  قانون دد  الزا  سیرردن وا.  1

 ؛1380اشتاا  مصو  سا     جادیو ا  یگذار  هیامر سرما  ایتسه

 ای طرح و تسییریع در اجرا  طرح  ای تولیدی و افزایش میابع مالی و  تسییهیتت بانالی و کا ش  زییهقانون تسییهیا ادطا   .  2

 ؛کارتیی بان   ا

شییده توسیی  مسسییسییات ادتیاری را در مورخ   ای وااد تولیدی در جریان تمل  یا تمل دسییتورال ما ت ییآ تاللیف دارایی.  3

 ؛05/11/1400

 ؛1394  کشور مصو   ین ا  مال  یو ارتقا  ریرقابت پذ  دیقانون رفع موانع تول.  4

 ی؛مختلف اقتصاد  یدر بخشها  یمتیاسب با نرخ بازد   یبانال  تتیکردن نرخ سود تسه  یقانون میطق  . ماده وااده5

 .بدون ربا  یبانال  اتیقانون دمل.  6

 

 


