به نام خُدا

شما ره 97/5511 :
تا ريخ 97/6/51 :
پيوست :

جناب آ اقی سیاوش پور
ریاست محترم دادگستری و رسیی محترم ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان
با احترام

ضمن سپاس از ربگزاری و مدرییت شایسته نشست روز یکشنبه  79/6/52مقرر گردید هب منظور اراهی پیشنهاد
هب معاون اول محترم قوه قضاهیی مبنی رب اجرای شفاف باز رپداخت معواقت واحداهی تولیدی هب بانک اهی
استان ربارب بند  -و -تبصره  66اقنون بودهج سال  ، 79بدینوسیله متن پیشنهادی هب شر ح زری تقدیم می گردد :
 -6با عنایت هب صراحت بند  -و -تبصره  66اقنون بودهج سال  79مبنی رب این هک  ،اگر واحداهی بده کار
معواقت خود را رب اساس اصل تسهیالت و سود مر بوهط تسوهی نمایند  ،جرایم متعلقه بخشیده خواهد شد .
از آن جا هک معواقت غال ًبا سنواتی بوده و رد مراحل مختلف اصل  +سود  +جریمه  ،تبدیل هب اصل
تسهیالت شده  ،هک بده کاری واحداه را چند ربارب اصل تسهیالت ردیافتی نموده است و تفسیر بانک اه از این
اقنون رب مبنای آخرین رقم بدهی می باشد  ،هک این امر مغاری با نیت اقنون گذا ر بوده و ام کان رپداخت و تسوهی
بدهی اهی معوهق را غیر ممکن می نماید .
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لذا خواهشمند است دستور فرمادیی اصل تسهیالت رد زمان ردیافت و سود متعلقه منهای جریمه  ،مبنای
رپداخت و تسوهی قرار گیرد  .هک رد این صورت هم نیت اقنون گذا ر و هم ام کان رپداخت بدهی معوهق
ربای واحداهی تولیدی فراهم گردد .
 -5با توهج هب عدم اطالع رسانی سیستم بانکی کشور و پیشنهاد بانک مرکزی مبنی رب تمدید مهلت اجرای اقنون
فوق الذکر ات پایان سال  ، 6979با عنایت هب این هک موضوع رد یک فوریتی مجلس محترم قرار گرفت و
ا نجام مقرارت تصویب این پیشنهاد رد مجلس ات پایان سال جاری هب طول خواهد انجامید ،
لذا خواهشمند است مصوهب اجرای تمدید مهلت هب سال

99

موکول و اطالع رسانی آن هب سیستم

بانکی کشور نیز هب مو قع انجام شود .
با سپاس
اكبر تطهیری مقدم
دبیر و مدری اجرائی



جناب آقای الهیان  -دبیر محترم ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان  ،جهت استحضار
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