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 کتر علی اصغر عیسی زادهمجموعه مقاالت دکتاب از  

 2931 نظری تشاراتان

 378-055-183-535-5شابک:

مورد اجرا  2909ساله تدوین و از سال  5قانون عملیات بانکی بدون ربا با اعتبار  2901برابر مصوبه مجلس شورای اسالمی در سال 

م باشد ب ب اخذ جرای انگیزترین مورد این مصتوبه که دارای ایراد شرعی و عریی و بضاا  قانونی می گذاشتته شتد یکی از ب ب بر   

 دیرکرد اقساط بانکی است .

آیت اله نوری همدانی و آیت اله کضبی از جمله کسانی بودند که اخذ ،، آیت اله ملکوتیحارات آیات عظام آیت اله مکارم شیرازی

ا در حکم ربا اعالم نمودند و اکثریت مجتهدین و مراجع عظام تقلید نیز داشتن ایراد شرعی اخذ این جرایم دیر کرد اقساط بانکی ر

جریمه را به مناستتبت های ملتلب به گوم مستتنولین رستتانده اند ولی علیر م علم و آگاهی مستتنولین از جمله بانک مرکزی و  

ت ادارای متاسفانه نه تنها هیچ گونه اقدامی در جهت مجلس شتورای اسالمی و مجمع تشلی  مصل ت نظام و حتی دیوان عدال 

اصتتالق قانون یوا انجام نگریته بلکه بانکها با رویه های جدید و در واقع  یر قانونی اقدام به بلشتتنامه هایی در خصتتود تشتتدید 

انشگاه تهران برای خرید آقای م مدی که از بانک ملت شضبه د .جرائم نموده و قشر عظیمی از بدهکاران را دچار مشکل نموده اند

ستال یی  که به دلیل خشتتکسالی نتوانستم   4تاکستی بین شتهری وام دریایت نموده می گوید: من یک کشتاورز هستتم تقریبا      

کشتاورزی کرده و امرار مضام نمایم با یروم نیستان قرا ه ای که داشتم برای امرار مضام از یریپ یایانه اداره راه و ترابری برای   

هزار تومانی تاکسی را ت ویل گریتم از همان شروع کار  235قسط  05شهری ثبت نام و یس از چند مدت  انتظار با  تاکستی بین 

-ستتال یی   4دچار مشتتکالت بستتیاری شتتدم و نهایتا  نتوانستتتم کار کرده و اقستتاط را به موقع یرداخت نمایم کل بدهی من در 

برای  یرداخت نموده ام،میلیون تومان آن را  5اکنون که نمودم . داخت میهزار تومتان بود که باید به اقستتتاط یر  555/755/22/

گر میلیون تومان دی 25شما باید مستنولین بانک اعالم نمودند که  که  بدهی و رباء به بانک مراجضه نمودمنجات خود از اقستاط و  

جریمه شده ام و آن جریمه دیرکرد است و میلیون تومان  5/9تا شتامل بلشتودگی و  یره باشتید و تقریبا  نزدیک     یرداخت کنید

اصتل بدهی و اقستاط من را قبول نمی کنند و چندین بار حا تر شتده ام اصل بدهی و اقساط را یرداخت نمایم قبول نکرده اند .     

بانک  :احدی از کارمندان بل  اعتبارات بانک ملت شضبه دانشگاه تهران درباره اخذ جرایم دیر کرد اقساط بانکی چنین می گوید 

ها یبپ ابال یه و راهکار مشتل  شتده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مو ب به دریایت جرایم دیر کرد بازیرداخت   

هستتتند البته این جرایم درباره تستتهیالت اع ایی بازرگانی و خدماتی متفاوت هستتتند و در بانک ها نرم جرایم وام    تستتهیالت

 مرکزی تهیه و ابالغ گردیده است ای خدماتی است و این یرمول م اسبه توسط کارشناسان بانکبازرگانی دو درصد بیشتر از وام ه

البته در خصتود ربوی بودن یا نبودن آن ستالهاستت که ب ب و یرس  هست هر چند که مرجع و سازمانی جوابگو نیست م اما    

شتتود . اصتتوال  تمام بانکهای دولتی و   برده می آنچه بستتیار مهم و قابل توجه استتت تریندهای جدیدی استتت که هم اکنون بکار 

تواند اصل بدهی را جدا از جرایم آن یرداخت نماید .  خصتوصتی یوری یرداخت اقستاط را مکانیزه و تدوین کرده اند که یرد نمی   

خواهم اقساط کند و می گوید می  قستط یردی به تاخیر ایتاده و قستط های دیگری هم دارد به بانک مراجضه می   5بضنوان مثال 

و آن یرمول ملصود بانک  .دارد گذشته خود را یرداخت نمایم بانک اصل اقساط و جرایم آن را توامان م اسبه کرده و اعالم می

رود لیکن مو وع ب ب ما  مرکزی را بکار برده و چنان جریمه ای به آن می بندد که گاها  از ماتاربه های بازار سیاه هم یراتر می 

گوید من اصل اقساط را دارم شما این مبلغ را دریایت کنید و جرایم را آخر تسویه حساب  مشتری یا بدهکار میاین نیستت حاال  

حستاب می کنیم جواب  بانک نه  است  زیرا می گوید این سیستم تضریب شده و مکانیزه   یکجا ، یضنی یس از یایان  دیگر اقستاط 

نم شما باید هر دو را با هم یرداخت کنید و این یضنی عمال  دریایت سود بیشتر است من نمی توانم اصل یول را از جرایم آن جدا ک



بانک از مشتتتری و از آنجا که مشتتتری نیز جریمه و اصتتل را نمی تواند با هم و یکجا یرداخت نماید بنابراین با مرور زمان  بانک   

کند و این انگیزه  که برای اصل وام دریایت میخیلی بیشتتر از ستودی استت    دریایت میدارد ستودی که از بابت جریمه دیر کرد  

 ،هزاران ماشااله به این کارشناسان م ترم  .کارشناسان یرهیلته بانک مرکزی برای چپاول و برشکست کردن این قشر مظلوم است

ات به شلصی تازه این یکی از خالقیت های ستودآوری بانکهاستت و رویه جدید دیگر بانکها این استت که  وامی را به عنوان خدم   

با وارد کردن یک  در یرداخت یکی از اقستتاط ،  و به م ض عدم یرداخت به موقع و یا تاخیر نمایند حقیقی و حقوقی یرداخت می

باشتتتد نوع  ایراد شتتتکلی که مرجع تشتتتلی  آن هم مثال  واحد بازرستتتی یا امور مالی و یا یکی دیگر از واحدهای خود بانک می

وصول می کنند و از آنجا که مضموال  دیوار  ز خدماتی به بازرگانی تبدیل و درصد بیشتری را م البه وتستهیالت یرداختی را مثال  ا 

کشد و در این یرق نو و جدید نیز بانک ها از  که سر به یلک می نمایند بدهکار همیشته کوتاه بوده آنچنان جرایمی از او اخذ می 

ه گردد ثانیا  در م اسب بدیل نوع تسهیالت چند درصد به سود اولیه ا ایه میشوند اوال  از بابت ت ستود چند منظوره برخوردار می 

گردد . اکنون دیگر ص بت از ربوی و یا شرعی  جریمه تاخیر دیر کرد چند درصد نیز بدلیل تغییر ماهیت وام ا ایه تر م اسبه می

ر بلشنامه ها و دریایت جرایم  یرقانونی با و  یر شترعی بودن نیستت بلکه صت بت از اعمال عملیات  یر قانونی بانکی است صدو   

رویه های جدید و به صورت چراغ خاموم از قشر عظیم م رومین و نیازمندان و اعمال سلیقه های شلصی در نظام بانکی کشور 

ین اکار ستاده ای نیستت که مستنولین م ترم به راحتی از کنار آن بگذرند بنده م منا  هستتم مستنولین م ترم نظام ر ایت به      
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