
ادامه رسيدگي به رفع ابهامات مطروحه بانك هاي عامل  "موضوع جلسه هيات دولت  20كارگروه ملي ماده مصوبه 
  :ذير و ارتقاي نظام مالي كشور قانون رفع موانع توليد رقابت پ 20در خصوص نحوه اجراي آيين نامه اجرايي ماده 

از شبكه بانكي ، بانكهاي ملت، ملي، تجارت ، صادرات و.. حضور داشتند. بانكهاي عامل در خصوص بدهكاران ارزي 
را مطرح نمودند كه به عنوان نمايندگان بخش خصوص پاسخ هاي مربوطه به آنها داده شد.  مواردي 20و ماده 

سوال و ابهام بانكهاي عامل پاسخ داده شد. در خصوص تمديد مهلت سررسيد تسويه بدهي بدهكاران  10تقريبا به 
 مورخ164537/ت56962 تصويبنامه4 ماده ارزي نيز درخواست شد كه توضيح داده شد كه با توجه به صراحت

 ازمزاياي استفاده براي ارزي ذخيره حساب بدهكاران درخواست تاكيدگرديد كه مالك وزيران هيات26/12/98
 تشريفات مي باشد. سپس در كارگروه ملي مطرح گرديد كه انجام 99شهريور31، تا عامل دفتربانك و ثبت 20 ماده

 برخورداري عدم مانع فوق بعد از تاريخ وثايق تحكيم ، همچنين آن كردن قرارداد ومحضري متمم امضاي فرآيند
به  مراتب را متعاقبا فوق ابهام نخواهد شد . از همين رو، كارگروه به منظور رفع20 ماده بدهكاران ارزي ازمزاياي

خواهد نمود. پس از دريافت توضيحات مذكور، اعالم نموديم كه از رياست اتاق ايران درخواست  ابالغ بانكي شبكه
واهيم كرد تا نامه تمديد را براي معاون اول محترم رياست جمهوري ارسال ننمايند چون در خود آيين نامه درج خ

شده است. كارگروه هم متعاقبا به شبكه بانكي اعالم خواهد كرد. در ادامه مواردي را در خصوص بانك صنعت و 
خواستند كه طي نامه اي مراتب به  معدن و تجارت مطرح نموديم كه دبير كميسيون اقتصادي هيات دولت

  كميسيون اقتصادي اعالم تا در دستور جلسه هفته آينده قرار گيرد. 

بانكها در خصوص مشمول بودن برخي شركتها سواالتي را مطرح نمودند كه پاسخ آنها داده شد. بانك تجارت عنوان 
كار تنظيم و در صورتيكه تسويه انجام نشد نمود كه موارد در حال اجرا را متوقف كنند و قرارداد جديدي با بده

همان قرارداد را اجرا كنيم، چرا كه در صورت مختومه كردن قرارداد قبلي مجددا وثيقه و رهن گذاري براي بخش 
خصوصي هزينه دارد. ما خواستيم كه بانك تجارت قراردادهاي بدهكاري در حال اجرا را مختومه كنند و بدهكار 

هزينه هست. از آنجايي كه بانك تجارت برخوردهاي سختگيرانه اي با بدهكاران بانكي دارد نيز حاضر به پرداخت 
  مناسب است كه موارد در حال اجرا را متوقف و مختومه نمايند. كارگروه نيز تاييد نمود. 

واند در خصوص اقاله و بازگرداندن واحدهاي تملك شده كه بدهي دارند ، بانك تجارت درخواست كرد كه بانك بت
استفاده كند كه ما مخالفت كرديم و باعث شد   20بابت مانده بدهي حساب ذخيره ارزي از امكانات آيين نامه ماده 



كه كارگروه هم مخالفت كند. شرط گذاشتيم كه بايد واحد تملك شده به صاحب آن برگردانده شود و مالك مي 
د كه بانك تجارت هنگامي كه مي خواهد واحدي را اقاله استفاده كند. گزارشي هم داده ش 20تواند از مزاياي ماده 

هزار تومان حساب مي كند. واحدي 20كند ، مثال واحدي را كه پنج سال پيش تملك و اجرا كرده است با نرخ دالر 
ميليارد تومان بازميگرداند كه عمال براي مالك  50ميليارد تومان بوده است را با نرخ امروز 5كه در زمان تملك 

ان چنين پرداختي براي بازپس گرفتن واحد توليدي نيست. اغلب اين واحدها االن تعطيل هستند. كارگروه امك
  مخالفت نموده و در مورد اقاله هم بايد بانكها با مشتري كنار بيايند.  20ملي هم با استفاده بانكها از مزاياي ماده 

بوده است و اميد است كه نتايج موثري را در در مجموع اين جلسه براي اتاق و بخش خصوصي ، جلسه موفقي 
  برداشته باشد.  

 


