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  (دستور کار) ورد بررسیــموضوع م

 بررسی چگونگی افزایش سهم بخش تولید از تسهیالت بانکی  و ارتقاء نسبت مصارف به منابع استان

 . دستور کار  جلسه پرداختجلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی هفتمین چهل و 

 :یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یوگو گفت یشورا رخانهیدب سئیر

 .8930درصد در سال  08سال جاری به درصد در 55هدف گذاری پرداختی مصارف به منابع استان ازحدود  -

 .اجرایی و بانکها کمک کنند سپرده های مردم خراسان رضوی در استان خراسان برای آنها تبدیل به فعالیتهای اقتصادی و اشتغال شوددستگاههای  -

ن بخش ها سهم برخورداری بخش های مختلف اقتصادی از تسهیالت بانکی، تناسبی با نیازهای ای: ی گفتخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یوگو گفت یشورا رخانهیدب سئیر -

. دمبحث مهمی که در سلسله جلسات این دبیرخانه مطرح شد، مرتبط با گزارش شورای هماهنگی بانک های استان در باب منابع و مصارف بانک ها بو: اظهار کرد داد و. ندارد

را نشان  یشروند کاه کیو  رسیدهبه حداقل ممکن  یبانک التیتسه از دیاثرگذار استان و بخش تول یاقتصاد یبخش ها یروند برخوردار ارزیابی ما در جلسات مذکور آن بود که

 .توامان سهم بری بخش های مختلف نیز، تناسبی با نیازها و رویکردهای قانونی نشان نمی داد .دهد یم

درصد و عدد مربوط به بخش  3حدود از این تسهیالت  یبخش  کشاورز یعدد برخوردار: افزود یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یوگو گفت یشورا رخانهیدب سئیر -

 .درصد است 55مذکور کمتر از  دو بخشرقم در سرجمع  نی، اما اباشد رصدد 55این نسبت میبایست  این در حالی است که. درصد بود 8.41صنعت و معدن حدود 

 میتوان یشود ما م میباره تنظ نیدر ا یو سند یمطرح کردند که اگر چنانچه بسته ا گونه نیو جناب مونسان ا میموضوع را مطرح کن نیا یامر باعث شد که ما در جلسه ا نیا  -

 .مینظر گرفته شده، سوق ده رمذکور د یبخش ها یکه برا ییپرداخت ها یشده به سمت و سو نییرا در قالب بسته تع یبانک ستمیس

 عیکه چگونه منابع را در سطح بخش ها و شهرستان ها توز میتا در قالب آن مطرح کن دیبده ارائه را یدر استان به ما نقشه راه دیعنوان کردند که با شانیا: خاطرنشان کرد یو -

 شود؟
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قالب شهرستان ها و آن را در  و میکن نینقشه راه تدو کیبود که  نینگاه ما ا یبه طور کل: کرد دیتاک یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یوگو گفت یشورا رخانهیدب سئیر - 

 .ستا تمرکز دارد و استوار (صنعت و معدن ،یکشاورز)هر شهرستان بر کدام نوع از موارد  کردیرو که تا مشخص شود ،میکن یساز ادهیمختلف پ یبخش ها

 نیعلت ا دیبا یاقتصاد یاز بخش ها کیهر. جود شفاف شودمو التیبخش ها از تسه نیاز ا کیهر  یداررکاهش برخو لیدال دیبوده که با نیما ا ینکته مهم برا: اضافه کرد یلباف -

 .دنکن نیتدو ییراهکارها زیآن ن یکاهش را ارائه کرده و برا

 فیاستان تعر یو دو دستگاه مهم اقتصاد یبانک ستمیس یکه برا یفیو تکال یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یمصوبات شورا یاجرا یدر راستا دیامروز ما با: کرد حیتصر یو          -

همچنین پاسخ . میهست در بخش های مختلف توسعه ازمندین یبا چه عدد و رقم یکه در چه شهرستان ندیمرتبط به ما بگو یدستگاه ها تا پیرو مطالبات انجام گرفته، میباش ریشده هم مس

توجه الزم  زین یاستان اراتیاخت زانیبه م دیدارند و با ییچه برنامه ها یسطح برخوردار ءآن به عدد مطلوب و ارتقا شیافزا یسهم چه بوده و اعالم کنند که برا نیعلل کاهش ا دهند که

 .مبذول گردد

 ی استتوسعه اقتصاد اتیاز ضرور رومندیو ن شرویپ یبخش کشاورز کیوجود  *

 کیوجود : عنوان کرد ،یدر بخش کشاورز یگذار هیسرما تیدر خصوص اهم ،یخراسان رضو یسازمان جهاد کشاورز یگذار هیمعاون امور سرما ،بهادر نیریاحمد ش ؛جلسه نیادامه ا در 

و  ییبه شکوفا زیبخش ها ن سایربخش بر طرف نشود،  نیتوسعه ا انعکه مو یاز کشورها بوده و تا هنگام یاریدر بس یتوسعه اقتصاد ندیفرآ اتیاز ضرور رومندیو ن شرویپ یبخش کشاورز

 .د کردننخواه دایتوسعه دست پ

 دیدرصد از تول89 یبخش کشاورز. است تیاقتصاد حائز اهم یبرا هیارز و سرما هیته ع،یصنا یبرا هیمواد اول ،ییمواد غذا نیتام ژهیبخش از چند جنبه به و نیا شرفتیپ: خاطرنشان کرد یو

 .درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است88و  یناخالص مل

و  یمناسب و اختصاص اعتبارات ناکاف التیتسه یعدم اعطا لیدر کشور به دل یبخش کشاورز یبهره ور: افزود یخراسان رضو یسازمان جهاد کشاورز یگذار هیامور سرما معاون

 .است هیکمبود سرما ،ی در ایرانکشاورز شبخدر  یها تیفعال یه اقتصادعاز موانع عمده رشد و توس یکی نیهمچن. است ژهیتوجه و ازمندین وبوده  نییهنگام، پارید

گلخانه ها، اعتبار  یخط اعتبار ون،یزاسیمکان یخط اعتبار ،یمنابع شامل صندوق توسعه مل نیا»این نکته را ذکر کرد که؛ ،یدر بخش کشاورز التیتسه نیبهادر در خصوص منابع تام ینیریش

 هیو سرما 31قانون بودجه  80اشتغال گرا، تبصره  التیو تسه یعموماشتغال  ،یمشاغل خانگ د،یرونق تول التیتسه ،یاریآب نینو یاعتبارات سامانه ها ،یتوسعه اقتصاد یشاخص ها یارتقا
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 «.شود یم زهییبهاره و پا یدر گردش کشت ها 

در  متیق شیاز افزا ینوسانات ناش ،یدر بخش کشاورز التیشامل باال بودن نرخ تسه عوامل نیا: خاطرنشان کرد ،یدر بخش کشاورز التیدر خصوص موانع و مشکالت جذب تسه یو

اعمال شده در  تیو محدود (ه از منابع صندوق استفاده کرده اندک ییآن دسته از طرح ها یبرا)ی در گردش صندوق توسعه مل هیسرما التیعدم امکان استفاده از تسه ،یکشاورز ینهاده ها

 .دم متعلقه استفاده نموده انیسود و جرا یکه از بخشودگ ی می شودافراد یبرا یبانک التیامکان استفاده از مجدد از تسه

و  قیوثا نیمشکالت تام به توان یموانع م گریاز د: اضافه کرد موجود در این حوزه نیز مشکالت و موانع ریدر خصوص سا یخراسان رضو یسازمان جهاد کشاورز یگذار هیامور سرما معاون

 .و ضامن کارمند اشاره کرد (عیسهل الب قیوثا طالبهبانک ها به م حیترج)طرح در اغلب موارد  یسند محل اجرا رشیو عدم پذ..( و یاسناد موقوفه، خرده مالک) یبخش کشاورز نیتضام

باید  نیهمچن: کرد دیتاک ست،یطرح ها ن یالیمتناسب با بازده ر...( و یلیتبد عیصنا ن،یگلخانه، دام سنگ)  یا هیسرما یدر طرح ها التیطول دوره بازپرداخت تسه نکهیا انیبهادر با ب نیریش

مترقبه  ریاز حوادث غ یبلکه خسارت ناش ست؛یآن ها ن یبد حساب معنای، الزاما به کشاورزان یعدم انجام تعهدات بانک نیدارد؛ بنابرا ییباال یریپذ سکیر یکشاورزتوجه داشت که بخش 

 .دارد یدر عدم انجام تعهدات نقش اساس

از  تیحما یرود در راستا یدرصد بوده؛ لذا انتظار م 88تا  1 ،یاسالم یمجلس شورا یمرکز پژوهش ها تیبه روا یدر بخش کشاورز یدیتول یها تیسود حاصل از فعال زانیم: گفت یو

 .ردیگبقرار  یبخش کشاورز اریدر اخت یارزان تر التیتسه د،یبخش تول

و  یمناسب و اختصاص اعتبارات ناکاف التیتسه یعدم اعطا لیدر کشور به دل یدر بخش کشاورز یبهره ور: گفت یخراسان رضو یسازمان جهاد کشاورز یگذار هیامور سرما معاون

 .است ژهیتوجه و ازمندیبوده که ن نییهنگام، پارید

 می افزاید یبه مشکالت موجود در شبکه بانک یبند هیسهم استیس *

 یشود که به مشکالت موجود در شبکه بانک یباعث م یبند هیسهم استیس: عنوان کرد یخراسان رضو یاستاندار یگذار هیاز سرما تیمعاون جذب و حما یاشرف یجلسه مرتض نیادامه ا در

 .هستندبه دنبال سود باالتر  ی،واسطه گربا نقش  هادن کیاست، اما بانک ها به عنوان  یمختلف اقتصاد یاز بخش ها تیگذار به دنبال حما استیس رایاضافه شود، ز

اجرا قانون برنامه  یها در طول سال ها استفاده ار منابع آن یاستادر ر یو اعتبار یبه بانک ها و موسسات مال فیقانون برنامه ششم، هرگونه تکل 81ماده « الف»براساس بند : کرد دیتاک یو

 .مابه التفاوت نرخ سود است ینیب شیکه قانون مشخص کرده، مشروط به پ یفیبا نرخ سود کمتر به جز تکال یبانک التیدر خصوص تسه
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به استان  ییروستا التیمرحله اول تسه در تومان اردیلیم 85.ما حدود  یکشور هیتومان سهم اردیلیم 088از : افزود یخراسان رضو یاستاندار یگذار هیاز سرما تیجذب و حما معاون 

 .داده شود صنعتآن به بخش  یو مابق یدرصد به بخش کشاورز 53 میزان نیمشخص کرده که از ا زیکرد؛ قانون گذار ن دایاختصاص پ

 میمختلف تقس یآن را در بخش ها که بود نیلحاظ کردند و قرار بر ا ارانهی یو اعتبار یفن یکمک ها یتومان برا اردیلیم .5در استان  انیدیدکتر رش استیدر زمان ر: اضافه کرد یاشرف

م جذب آن چه بوده مشکل عد مینیبب و میکن یبررس دیجذب نشده و با ارانهی نیا زا یتاکنون باز هم مقدار یکرد ول دایپ صیتومان آن تخص اردیلیم 55رخ داد و  نیز امر نیا و میکن یبند

 .است

 نگاهی به گره هایی که در استان قابل گشودن است*

و  یقانون یابتدا از منظر گره ها نگریست، دگاهیاز دو د دیجلسه با نیمسائل مطرح شده در ا به :کرد حیتصر یخراسان رضو یبانک مل یمعاون سرپرست کو؛ین ییصفا دیحم زیادامه ن در

بخش  نیکه به هر کدام از ا میتا بدان میکن ییمختلف را شناسا یبخش ها یها تیفظر یو در درجه بعد میمورد توجه قرار ده، که در بانک وجود داردرا  ییدستورالعمل ها یی،اجرا قیسال

 ؟توجه الزم صورت گرفته است زانیها تا چه م

و  شود یاست که شامل نرخ، مبلغ و مدت م تمیسه آ یدارا میاعطا کن میخواه یکه م یبانک التیتسه »بیان نمود که؛این نکته را وجود دارد،  یبانک ستمیکه در س ییدر خصوص گره ها یو

 «.است قهیوث آن شک یب ،میاضافه کن مولفهسه  نیرا به ا گریمورد د کی میر خواسته باشگا

ر حوزه بر همین اساس نیز می توان این گره را د: کرد انی، بزمره اختیارات استانی می گنجدمذکور در  مولفه های نیسه مورد از ا نکهیبا اشاره به ا یخراسان رضو یبانک مل یسرپرست معاون

 . بررسی و حل و فصل نمود یاستان

 است یاقتصاد مقاومت بسترساز تحقق واستان ستون اقتصاد  یکشاورز *

بخش  یها و خواسته یمسائل مختلف را از دو جهت موارد کالن اقتصاد دیما با: کرد عنوان بخشی از این جلسهی نیز در خراسان رضو یکشاورز ینظام صنف ییاجرا ریدب یمهدو دیمج

 .میقرار ده یمورد بررس یکشاورز

مایه گذاری به دیگر بخش ها ورود برای سر را انجام ندهد و سکیرصاحب سرمایه این است که  یعیطب رد،یگ یدرصد سود تعلق م 80راکد در بانک  هیکه به سرما یزمان: ادامه داد یو

 . نکند
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 ینم یشامل بخش کشاورز یا ژهی، اما نگاه وصورت می گیرد یبیعج یها تیاز صنعت حما ییدر سطح کالن جامعه ما از بخش ها: افزود یخراسان رضو یکشاورز ینظام صنف ییاجرا ریدب 

 .است یاقتصاد مقاومت بسترساز تحقق واستان ستون اقتصاد  یکه کشاورز یشود؛ در صورت

شده به قسمت  تیرا هدا التیتسه دیکه عنوان کردند که با یاشرف یبر خالف نظر  آقا: کرد نیز در همین رابطه بیان کشاورزان مشهد یشرکت تعاون رعاملیمد ریخب یرضو درضایحم

که در اشتغال و  یریتاث زانیم رایز ؛ی شودنگاه نم یالم یحسابدار با رویکرد یبخش کشاورزبه  ایدندر صحبت هستم،  نیکنم که مخالف ا یاعالم م م،یکن تیکه ارزش باال دارد هدا ییها

 .متفاوت خواهد بود یاقتصاد یدارد با روش بازده یناخالص مل دیتول

 دیباالست و با اریدر کشور بس ی نیزمنابع بانک دیتول نهیهز. شود نییدوران مشارکت و بازپرداخت به تناسب نوع طرح ها تع ،یاقتصاد یبر اساس بازده دیبا التینرخ تسه: اضافه کرد یو

 .توان کاهش داد کند یکه م ینرخ را تا جا نیا

امر  نیاگر ا هدایت کنیم و ینوآور یدر گردش را به بحث ها هیما موضوع سرما یعنیوارد شود؛  هیبه بازار سرما دیبا التیتسه: کرد حیکشاورزان مشهد تصر یشرکت تعاون رعاملیمد

 . خواهیم بوداشتغال  محقق شود، در آتیه شاهد رشد

 .یابداختصاص  یمحصوالت کشاورز مهیبه ب یالتیاز منابع تسه یبخش ،راستا نیبهتر است در او همراه بوده  ییباال یریپذ سکیبا ر یبخش کشاورز: خاطرنشان کرد ریخب یرضو

 ددرصد برس 08مصارف به  نیانگیمتاکید بر این است که *

نچه که آبراساس  این نسبت،استان بود که  یسهم مصارف به منابع بانک یموضوع جلسه امروز ارتقا: کرد عنوانجلسه،  نیا ی مباحث مطرح شده دردر جمع بند لبافی اکبر یعل انیپا در

 .درصد است 55منتشر کرده حدود  یبانک مرکز

موانع موجود نیز بررسی می شد  دیبا ایجاد چنین تناسبی، یبرا. میدرصد برسان 08مصارف را به  نیا نیانگیم نیاست که ا نیبر ا رئیس اتاق خراسان رضویاستاندار و  دیتاک: ادامه داد یو

 .نسبت مصارف به منابع ما در استان کم استچرا که 

از  یکاهش سهم بخش کشاورز لیدال؛ ما مشخص کنند یکه برا مه ایخواست ییاجرا یدستگاه ها ما از: افزود یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیدب سئیر

 .دادارائه  ی می توانآن راهکار ی چهاقارت یدرصد چه بوده و برا 3استان به  یبانک التیتسه

نقشه راه مشخص کنند که از  کی ،ما در قالب چشم انداز یبرا دیکه با میکرد یادآوری ییاجرا یبه دستگاه ها. بود میخواه کردیرو نیما همواره به دنبال ا زیدر بخش صنعت ن: گفت یلباف



 استان خراسان رضوی
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 .نمایندآن را مشخص  یشهرستان کیخواهند بود و به تفک میرا سه یمختلف چه درصد یبخش ها التیکل تسه 

 08به رقم  30مصارف و منابع ما حداقل در سال  یکند و به نحو دایپ شیافزا یبانک التیتسه ازآن  یو بهره مند دیبخش تول ،که سر جمع استاندر  میما به دنبال آن هست: کرد دیتاک یو

 .یابددرصد ارتقا 

اند د یرا موثر م( قهینرخ، مدت، مبلغ و وث) مولفهچهار  یده التیبانک در تسه: کرد حیجلسه، تصر نیا شنهاداتیدرباره پاستان  یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیدب سئیر

 .نمایند نییتع یآن نقشه راه یکنند و برا دایدست پ ییتوانند به هم افزا یباره م نیاستان است و بانک ها در ا یبانک ستمیس اریآن در اخت که سه مورد از

 55بخش از هر سهم  یارتقا کردیرو و نهایتااخذ شود  زین گرید یکند و نظرات بانک ها دایورود پ به مسئلهبانک ها  هماهنگی ونیسیکم تادر سه بخش مربوط به استان بناست : گفت یلباف

 .درصد محقق شود 08به 

بود که در آنجا سهم هر بخش با  .0سال این موضوع به رویه بازگشت  ،رات جلسهظن این از یکی :، خاطر نشان کردوجود دارد ینظرات متفاوت التیدرباره نرخ سود تسه نکهیا انیبا ب یو

 .شدی مشخص م آنتوجه به نرخ بازده 

جمع  کیو به  میمطرح کن یدر جلسه بعد را است که موارد ناتمام و مسائل مطرح شده نیقرار بر ا: اظهار کردخراسان رضوی  یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیدب سئیر

و در  یرفع مشکالت جمع بند یموانع موجود و راهکارها ،یبانک التیسهم تسه یارتقا یمانند چگونگ مباحثی رامونینظرات خود را پ میخواهی دستگاه ها مو از همه یابیم دست نهایی  یبند

 .کنند انیب ندهیجلسه آ
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 3مصوباتجمع بندی و 

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

در چارچوب ضوابط  8930درصد در سال  08نکها با هدف رسیدن مصارف به منابع بانکها به  مقرر گردید تا کمیسیون هماهنگی با

مبلغ تسهیالت، مدت زمان باز پیرامون   با توجه به شرایط اقتصادی موجود بانکی و ایجاد انعطاف در روند پرداخت تسهیالت

شرایط یکسان در همه شبکه بانکی استان در  دستورالعملی که حاوی نکات اساسی تسهیل گری و و وثائق مربوطه پرداخت،

خصوص سه مورد اشاره شده باشد تهیه و ضمن ابالغ به کلیه بانکهای استان و نظارت بر اجرای آن نسخه ای به دبیرخانه شورا جهت 

 .طرح در جلسه شورا ارائه نمایند

کمیسیون هماهنگی 

 بانکها
 روز 11

2 

 به منظور استفاده از شاخص های تعیین شده در تعیین سهم هریک از بخش های اقتصادی از تسهیالت مناطق روستایی  ،مقرر گردید

دفتر محترم جذب استانداری و اداره کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی نسبت به ارائه شاخص های تعیین شده ظرف مدت یک 

 هفته به دبیرخانه شورا اقدام نمایند

ب دفتر جذ

استانداری و اداره 

کل تعاون کار و رفاه 

 اجتماعی 

 یک هفته

3 
مقرر گردید در جلسه آینده موضوعات صندوق ضمانت صنایع کوچک، و صندوق ضمانت تعاون و چگونگی استفاده از ظرفیت های 

 روز 16 دبیرخانه شورا نامه توسعه و تسهیل سرمایه گذاری در شرق و غرب کشور مطرح گردد  معین شهرستانها و تصویب

 
 


