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 مدیریت شعب بانک در استان 
موضوع: دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده (٣٣) قانون برنامه ششم توسعه 

با سالم و احترام؛
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران طی نامه شماره ٩٧/٣٨١٣٢٠مورخ ١٣٩٧/١٠/٢٦،  دستورالعمل 
اجرایی مربوط به مصوبه  ١٢٤٤١٦/ت ٥٦٠٥٦ هـ مورخ ١٣٩٧/٠٩/٢١هیات محترم وزیران که در ارتباط با بند «خ» 
ماده (٣٣) قانون برنامه ششم توسعه صادر شده است را ابالغ نمود . بر اساس دستورالعمل موصوف « موسسه 
اعتباری موظف است نسبت به بخشش سود ، کارمزد و جرائم تسهیالت مربوطه و همچنین امهال سه ساله اصل 

تسهیالت مشمولین با رعایت دستورالعمل ابالغی  اقدام نماید .» 
در این راستا به پیوست تصویب نامه هیات محترم وزیران ، نامه شماره ٥٧٥٣٥٤مورخ 
١٣٩٧/١٠/١٩سازمان برنامه و بودجه کشور ، دستوالعمل اجرایی ونامه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ارسال 

می شود .
 با وصف مذکور، دستورالعمل اجرایی بند قانونی فوق در بانک کشاورزی  بشرح زیر برای  اقدام ابالغ می شود :

١- استان ها و مناطق  مشمول:
استان هایی که در سال زراعی ١٣٩٧-١٣٩٦ تحت تاثیر حوادث غیرمترقبه قرار گرفته اند مشمول این 

دستورالعمل هستند .  
١-١-فهرست استان ها بر اساس میزان خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه از طریق سازمان مدیریت بحران 

کشور به استان ها و بانک مرکزی اعالم می شود . 
٢-١- حوادث غیر مترقبه شامل : خشکسالی ، سیل ، برف ، تگرگ ، سرمازدگی، آتش سوزی غیر عمد ، زلزله ، 
آفات و بیماری های همه گیر گیاهی و دامی و نظایر آن که درآمد انتظاری ناشی از فعالیت کشاورزی ذی نفعان 

مشمول این دستورالعمل را با مخاطره جدی مواجه نموده است . 
٢- اشخاص و تسهیالت مشمول دستورالعمل  :

١-٢-کشاورزانی ( کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی ) که از شعب بانک کشاورزی ، صرفا در بخش 
کشاورزی ( شامل زراعت ، باغبانی ، پرورش دام و طیور و آبزیان ، جنگلداری و مرتعداری ) تسهیالت دریافت 

نموده و خسارت وارده به آنها در اثر حوادث غیر مترقبه ( در سال ١٣٩٧-١٣٩٦) ، به تایید کارگروه رسیده باشد . 
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٢-٢-مطالبات مشمول : کلیه تسهیالت اشخاص مشمول که سررسید بدهی آنها از تاریخ ١٣٩٦/٧/١لغایت 
١٣٩٧/١٢/٢٩می باشد . 

٣-٢-چنانچه اشخاص مشمول دارای اقساط و سود ، جرائم و کارمزد تسهیالتی با سررسید قبل از 
١٣٩٦/٧/١باشند ، می باید بدواً نسبت به واریز و تسویه یا تعیین تکلیف آن اقدام نمایند ، در غیر اینصورت 

مشمول مزایای این دستورالعمل نمی گردند . 
٤-٢-صرفا اقساط سررسید شده در بازه زمانی مصوبه دولت مشمول امهال می گردد و اقساط با سررسید بعد از 

تاریخ ١٣٩٧/١٢/٢٩مشمول امهال نخواهند بود . 
٥-٢-امهال و بخشودگی مطالبات ، مشمول بخش صنایع تبدیلی ، خدمات ، بازرگانی و صنایع وابسته به بخش 

کشاورزی نمی باشد . 
٦-٢-تسهیالت صندوق توسعه ملی مشمول مزایای این دستورالعمل نمی باشد . 

٧-٢-تسهیالت پرداختی یا تعیین تکلیفی از ٩٧/٧/١به بعد مشمول این دستورالعمل نمی شوند .
٣-کارگروه و نحوه معرفی اشخاص مشمول به شعب : 

١-٣- کارگروه موضوع بند «خ» ماده (٣٣)قانون برنامه ششم توسعه ، متشکل از نمایندگان فرمانداری شهرستان 
( رئیس کارگروه ) ، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان (دبیر کارگروه ) و بانک کشاورزی 

( عضو کارگروه ) می باشد .
٢-٣-اشخاص مشمول این دستورالعمل ابتدا  می باید درخواست خود و نام شعبه بانک کشاورزی را که از آن 

تسهیالت دریافت نموده اند ، به دبیر خانه کارگروه ( مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ) اعالم نمایند . 
٣-٣-دبیر خانه کارگروه موظف است نسبت به بررسی  تقاضای اشخاص مشمول اقدام و نتیجه را به شعبه بانک 

اعالم نماید . 
٤-٣-شعب بانک موظف هستند ، نسبت به اعالم اصل و مانده تسهیالت و همچنین هزینه های مرتبط با 

بخشودگی سود ، کارمزد و جرائم و امهال سه ساله تسهیالت هریک از ذی نفعان مشمول بر اساس مفاد این 
دستورالعمل ، به دبیر خانه کارگروه اقدام نمایند . با توجه به اینکه میزان بدهی مشتری در روز امهال در شعبه 

مالک عمل می باشد ، لذا ضرورت دارد این موضوع از سوی شعب در مکاتبات مورد تاکید قرار گیرد . 
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٥-٣-کارگروه مربوطه با رعایت اولویت های تعیین شده در این دستورالعمل ، حداکثر ظرف یک هفته پس از 
اعالم شعب بانک نسبت به اعالم اشخاص مشمول و همچنین تایید هزینه های مربوطه در چارچوب سهمیه ابالغی 

اقدام و مراتب را جهت اقدام نهایی به شعب بانک اعالم نماید . 
٦-٣- کارگروه موظف است صرفاً در چارچوب سهمیه  تعیین شده برای شعب بانک نسبت به معرفی ذی نفعان 

مشمول به شعب بانک اقدام نماید . دراین راستا الزم است افراد معرفی شده فراتر از سهمیه پیش بینی شده به 
کارگروه مزبور عودت داده شوند .  

٧-٣-  مشتریان مشمول عالوه بر لیست کلی بایستی بصورت جداگانه نیز توسط کارگروه مورد اشاره معرفی 
شوند ، تا امکان اسکن معرفی نامه در سیستم و بایگانی آن در پرونده میسر شود . در اجرای بند ٣-٢با هماهنگی 

کارگروه برای مشتریان دارای قسط غیر مشمول غیر جاری ده روز مهلت تعیین ودر معرفی نامه قید شود . 
٨-٣- نمایندگان شعب بانک در کارگروه مجوز امضاء معرفی نامه های خارج از دستورالعمل را ندارند . 

۴-تایید و معرفی ذی نفعان مشمول به شعب بانک بر اساس اولویت های ذیل بر عهده کارگروه خواهد بود : 
١-٤-  اولویت اول اقدام در خصوص آن تعداد از مشتریانی است که اصل تسهیالت  دریافتی آنان تا هشتاد 

میلیون ریال (٨٠) باشد . ( هشتاد میلیون ریال و کمتر )
٢-٤-اولویت های بعدی برای اصل تسهیالت دریافتی ٨٠تا ١٢٠میلیون ریال ، ١٢٠تا ١٦٠میلیون ریال و .  . . بوده که 

به ترتیب از سوی کارگروه تا سقف اعتبار تخصیصی به شعب معرفی خواهند شد .  
٣-٤- بخشش سود ، جرائم و کارمزد و امهال تسهیالت ذی نفعان مشمول ، شامل ارقام وصولی  قبل از ابالغ این 

دستورالعمل نمی باشد .
۴-۴- همه تولید کنندگان بخش کشاورزی با هر مبلغ بدهی ، قانوناً مشمول بند «خ» ماده (٣٣) قانون برنامه ششم توسعه هستند و محدویت های 

رقمی مندرج در این دستورالعمل به لحاظ کمبود اعتبار تخصیصی هیات محترم وزیران به بانک مرکزی می باشد . 

٥- نحوه اقدام در شعب در خصوص امهال اقساط مشمول :
١-٥- شعب توجه نمایند افراد معرفی شده مربوط به خسارت دیدگان حوزه عمل شعبه باشد .

٢-٥-اسامی اشخاص مشمول این دستورالعمل در سامانه مدیریت اعتباری بارگذاری شده است .لذا امهال 
مطالبات خارج از لیست سامانه مدیریت اعتباری مورد تایید نمی باشد . لیکن امکان دارد اطالعات از سوی 
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کاربردر زمان پرداخت تسهیالت در سیستم اشتباه ثبت شده باشد ، و برخی از اشخاص بارگذاری شده در سامانه 
مشمول دستورالعمل نباشند ، یا برخی از اشخاص مشمول در سامانه بارگذاری نشده باشند . لذا ضرورت دارد این 

قبیل از موارد به قید تسریع توسط شعب جمع بندی،و اطالعات ثبت شده در سیستم اصالح وسپس به مدیریت 
های تابعه منعکس گردد . مدیریت ها نیز موظفند به منظور بارگذاری اطالعات مد نظر ، مشخصات آنان را به حوزه 

اعتباری منعکس نمایند .
  ٣-٥- شعب به منظور بررسی های بعدی توسط نهاد های نظارتی الزم است معرفی نامه های انفرادی را در 

پرونده افراد ذی مدخل بایگانی نمایند . متذکر می گردد مسئولیت پذیرش معرفی نامه های مخدوش بر عهده 
شعب خواهد بود . 

٤-٥- در این راستا بررسی کامل و همه جانبه پرونده مشتری باالخص قراردادهای رهنی و قراردادهای داخلی 
منعقده ، شماره تماس ، آخرین آدرس مشتری ، متعهدین  و . . به منظور شناسائی نواقص پرونده توسط شعب و 

رفع ایرادات احتمالی مورد تاکید می باشد .  
٥-٥- استخراج و محاسبه دقیق اقساط بدهی  قرار داد مشمول این دستورالعمل بتاریخ روز امهال به تفکیک 
اقساط قبل از ٩٦/٧/١و اقساط از ١٣٩٦/٧/١لغایت ١٣٩٧/١٢/٢٩ ،با توجه به مشروط بودن جرایم وجه التزام ، 

محاسبات این بخش با دقت ویژه انجام شود .تا هیچ رقمی از مطالبات غیر مشمول با مطالبات مشمول تجمیع 
نشود . 

تبصره مهم : مسئولیت هرگونه اشتباه در این بخش که باعث شود رقم اضافه ای به حساب دولت منظور شود ، 
متوجه همکاران ذیربط بوده و از سوی ایشان تامین خواهد شد .

٦-٥- وصول نقدی و تسویه اقساط قبل از ١٣٩٦/٧/١ اشخاص مشمول دراولویت بوده و مورد تاکید می باشد . 
لیکن در موارد خاص که ذی نفع مشمول ،توان مالی تسویه اقساط قبل از ١٣٩٦/٧/١را ندارد ،تعیین تکلیف اقساط 
مذکور با رعایت بخشنامه ٣٥١و اخذ نظرکارگروه اعتباری  بالمانع می باشد . تاکید می شود در تعیین تکلیف این بخش از 

مطالبات به هیچ عنوان از دلیل تسویه و پرداخت بند «خ» استفاده نشود .

تبصره : تسویه نقدی یا تعیین تکلیف  اقساط قبل از ١٣٩٦/٧/١با توجه به عدم مختومه شدن قرار داد بدهی 
مشمول بخشودگی شش درصد جرائم دیرکرد نمی شود .   مشتریان مشمول از روز معرفی حداکثر ١٠روز برای 

تسویه یا تعیین تکلیف مهلت خواهند داشت . و در صورت عدم اقدام در مهلت مذکور مراتب به کارگروه اعالم تا 
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شخص جدیدی معرفی شود . مهلت یاد شده در روزهای پایانی سال موضوعیت  نداشته و مشتری باید به محض 
معرفی بدهی های غیر مشمول خود را واریز نماید .

٧-٥- تنظیم توافق نامه امهال بدهی با مشتری بشرح فرم پیوست خواهد بود .
٨-٥- پس از اقدام بشرح فوق و مشخص شدن اقساط مشمول امهال ، سود ، کارمزد و جرائم تسهیالت مشمول به 

حساب دولت منظور و اصل اقساط مشمول بصورت یکجا و به مدت سه سال امهال خواهد شد . 
٩-٥-هنگام امهال تسهیالت مشمول این دستورالعمل در سیستم مهرگسترو سامانه مدیریت اعتباری ، اجرای 
بند «خ» ماده (٣٣ ) قانون برنامه ششم توسعه در سال ٩٧در فیلدهای « دلیل پرداخت ، دلیل تسویه  » الزامی 

است  . همچنین تطبیق یکسان بودن دلیل تسویه و دلیل پرداخت در مهر گستر و سامانه مدیریت اعتباری مورد تاکید است .
تبصره مهم :  درصورت اشتباه کاربری در ثبت منوی دلیل تسویه و دلیل پرداخت در سیستم مهر گستر یا سامانه 

مدیریت اعتباری موجب عدم تامین بار مالی تسهیالت ( بخشودگی سود و جرائم و سود دوره امهال ) از سوی 
دولت خواهد شد . لذا همکاران ذیربط مسئول جبران ضرر وزیان وارده به بانک خواهند بود . 

١٠-٥- به منظور پاسخگویی شفاف به حسابرس قانونی ، اقساط هر شماره تسهیالت جداگانه تجمیع و امهال شود 
. لذا الزم است از تجمیع شماره تسهیالت های مختلف و امهال مجدد آن در قالب یک تسهیالت خودداری شود 

،هر چند تسهیالت مذکور دارای قرار داد اولیه واحدی باشند . 
١١-٥- تسهیالت وجوه اداره شده ، یارانه دار و تسهیالت پرداختی با نرخ سود ترجیحی که مشمول این 

دستورالعمل می باشند ، همانند سایر تسهیالت  امهال خواهند شد .  در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت  یارانه 
برای تسهیالت وجوه اداره شده و یارانه دار و . . . در دوره امهال از سوی سازمان متولی بانک هیچ گونه مسئولیتی 

نخواهد داشت . الزم است این موضوع در توافقنامه امهال در خصوص مشتریان این بخش قید شود . 
١٢-٥-  در خصوص پوشش بیمه ای تسهیالت امهالی برابر مقررات جاری اقدام شود . 

١٣-٥- چنانچه مشتری در تاریخ سررسید ناشی از اجرای این دستورالعمل ،  نسبت به تسویه بدهی خود اقدام 
ننماید ، از تاریخ سررسید، اقساط جدید تا روز تسویه مشمول سود پس از سررسید و جریمه وجه التزام خواهد 

شد . 
١٤-٥- در صورت تقاضای کتبی مشتری مشمول  و واریز اصل بدهی از سوی وی، سود و جرائم وجه التزام تعلق 
گرفته به بدهی ایشان به حساب دولت منظورشده ، و ارائه رسید فقط با ذکر مبلغ واریزی مشتری بالمانع است . 
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١٥-٥- در اجرای این دستورالعمل (غیر از بند ٢٠-٥) هیچ سندی مبنی بر وصول مطالبات یا تسویه طلب قبلی ، 
تامین بار مالی از سوی دولت  و غیره به مشتری ارائه نخواهد شد .لیکن جدول اقساط جدید از سیستم اخذ و پس 

از تایید مشتری و شعبه ، نسخه ای از آن تحویل مشتری خواهد شد .
در این راستا ضرورت دارد در ذیل جدول اقساط مشتری  متن ذیل اضافه شود . 

« در صورت عدم واریز و تسویه قسط در سررسید ، اقساط از تاریخ سررسید تا روز تسویه مشمول سود و جریمه 
وجه التزام شده  و اقدامات قانونی و اجرایی در راستای وصول طلب با قید تسریع شروع خواهد شد . »

١٦-٥- در اجرای این دستورالعمل کارمزد امهال از مشتری اخذ نخواهد شد .
٦- مالحظات حقوقی :

١-٦- مطالبات بانک از مشتریانی که فوت نموده اند صرفاً در صورت درخواست کلیه وراث ، قابل امهال می باشد . 
٢-٦- در صورتیکه وثایق و تضامین ، مطالبات فعلی ( مانده اصل امهالی مشتری مشمول)را پوشش ندهد ، پس از 

اخذ تضامین مورد قبول بانک امهال بدهی امکان پذیر خواهد بود .
٣-٦- امهال بدهی اشخاصی که در مراجع قضایی ، دعاوی حقوقی و یا کیفری علیه بانک  مطرح نموده اند ، با 

هماهنگی واحد حقوقی مدیریت انجام خواهد شد .
٤-٦- اجرای این دستورالعمل در خصوص پرونده های مشمول که به بخش خصوصی واگذار شده اند پس از تسویه 

هزینه های مربوطه، از سوی مشتری انجام خواهد شد . 
٥-٦- اعمال مساعدت مقرر در این دستورالعمل به مشتریانی که پرونده آنان اجرایی شده مشروط به تسویه کلیه 

هزینه های اجرایی اعم از حقوق دولتی و حق الوکاله از سوی مشتری می باشد . توجه نمایند امهال پرونده های 
اجرایی با هماهنگی کامل واحد حقوقی مدیریت مربوطه و بدون مختومه نمودن پرونده اجرایی انجام خواهد شد .

٦-٦- اجرای این دستورالعمل در خصوص پرونده هایی که جلسه مزایده آن برگزار شده، لیکن سند انتقال اجرایی 

آن اخذ نشده است ، با هماهنگی واحد حقوقی مدیریت مربوطه انجام خواهد شد .  

٧-٦-تا تایید نهایی عملکرد بانک از سوی حسابرس قانونی ، آزاد سازی  تضامین و فک رهن  تسهیالتی که در 

اجرای این دستورالعمل تسویه یا امهال می شوند انجام نخواهد شد . 
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۷- مدیریت ها : 

١-٧- مدیر ستادی بانک و معاون اعتباری و بانکداری شرکتی در استان مسئول اجرای صحیح و دقیق  این 

دستورالعمل در شعب استان  می باشند.

٢-٧- مدیریتها موظفند ، این دستورالعمل را با قید تسریع به شعب ارسال ، و به منظور اجرای صحیح آن 

عنداللزوم جلسه یا جلساتی با شعب برگزار نموده و بر روند اجرای صحیح آن با حضور مستمر در شعب نظارت 

کنند . 

٣-٧- مدیریتها موظفند با اعزام اکیپ های نظارتی مطلع به امورشعب ، عملکرد آنها را با دقت بررسی و رهنمود 

های الزم را حسب مورد ارائه نمایند . 

٤-٧- مدیریتها موظفند آمار عملکرد شعب را اخذ و پس از کنترل های الزم ،  به مراجع ذیربط از جمله 

فرمانداری ها ومدیریت جهاد کشاورزی محل اعالم نمایند . 

٥-۷- تسهیالتی که با استفاده از این دستورالعمل امهال می شوند ، بایستی فاقد بدهی سررسیده باشند ، لذا پایش و کنترل روزانه 

این امر مورد تاکید بوده و مسئولیت این امر بر عهده مدیریت ها می باشد . 

٦-٧-الزم است کارگروه اعتباری مدیریت در روز شنبه مورخ ١٣٩٧/١٠/٢٩با حضور کلیه اعضاء تشکیل و 

دستورالعمل حاضر در جلسه قرائت ، بررسی و صورتجلسه شده و نسخه ای از آن به این اداره کل ارسال شود . 

۸- مستندات مربوط به اجرای دستورالعمل : 

با توجه به اینکه اخذ بار مالی اجرای این دستورالعمل ، منوط به تایید عملکرد بانک از سوی حسابرسان قانونی می 

باشد ، لذا دقت در اجرای دستورالعمل ، باالخص ثبت دقیق اطالعات   و نگهداری مستندات بیش از پیش مورد 

تاکید می باشد . از این رو الزم است در اجرای این دستورالعمل مستندات زیر اخذ ، تکمیل و نگهداری شوند . تا 

در صورت درخواست حسابرسان داخلی بانک و حسابرسان خارج از بانک به قید تسریع در اختیار آنان گذاشته 

شود . 
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الف : معرفی نامه انفرادی کارگروه .

ب: وضعیت بدهی مشتری قبل از اجرای دستور العمل. 

ج :  اطالعات مربوط به بدهی بعد از امهال. 

د : محاسبات قبل از اجرای دستورالعمل ، در صورتی که مشتری دارای اقساط غیر مشمول مربوط به قبل از تاریخ 

١٣٩٦/٧/١ و اقساط مربوط به بازه زمانی (٩٦/٧/١الی ١٣٩٧/١٢/٢٩) باشد ، محاسبه اقساط غیر مشمول برای 

وصول یا تعیین تکلیف و محاسبه اقساط مشمول برای امهال امری ضروری بوده ، لذا الزم است محاسبات این 

بخش با دقت انجام و پس از امضاء متصدی مربوطه و کنترل های داخلی آن توسط افراد مجاز و تائید رئیس شعبه 

جزو مستندات نگهداری شود . 

۹-سایر اقدامات : 

١-٩- انتظار دارد مدیریت شعب بانک در استان ها در اجرای این دستورالعمل حداکثرتا تاریخ ١٣٩٧/١٢/٢٠اقدام 

الزم را معمول و موضوع را به روزهای پایانی سال موکول ننمایند . 

٢-٩- با ابالغ این دستورالعمل نامه شماره ٧٣/٤٠٤/٥٤١٧مورخ ١٣٩٧/٠٧/٠٤این اداره کل ملغی می شود .

٣-٩- هر گونه ابهام در اجرای این دستورالعمل را به اداره کل وصول مطالبات و اجراء منعکس نمایند .
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در خاتمه ضمن تشکر وقدردانی  از صبر ، حوصله  و متانت تمامی همکاران بانک ، باالخص همکاران 

محترم شعب که در طی چند ماه اخیر بدلیل تاخیر در ابالغ دستورالعمل با سختی هایی مواجه شدند ، انتظار 

دارد با همکاری و همراهی با کارگروه محترم موضوع این دستورالعمل و اجرای دقیق ضوابط مورد اشاره ، 

بخشی از خسارات وارده به کشاورزان عزیز آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه را جبران نمایند . بدون تردید 

تالش های همکاران بانک کشاورزی در حمایت از تولید کنندگان در بخش کشاورزی نزد خداوند متعال 

مشمول پاداش بیکران خواهد شد . ان شاالله 

اداره کل وصول مطالبات و اجرا


