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  دستور کار( ورد بررسیــموضوع م(  

 / ئل مساا  پیرامون) به پیوست(  انجمن محترم صنفی کارفرمایی صنایع کوچک پلیمری خراسان رضوی 6/9/98مورخ  980096طرح موضوع نامه شماره الف

  مرتبط با تهاتر بدهی دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی

  شرکت محترم کشت و صنعت پیشرو صالح ) باه پیوسات (درخصاوص اهاک مشاینت ایان         18/8/98م مورخ 98-114-171طرح موضوعات نامه شماره

 شرکت

 سایر موارد 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 یبخش خصوص یبانک یهایتهاتر بدهعدم همراهی بانک ها، مانعی بزرگ در مسیر 

 
 یتر بدهتها حوزه در یخراسان رضو یمریکوچک پل عیصنا ییکارفرما یمشکالت انجمن صنف یبررسی، به خراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیجلسه دب نیو دوم یس

  ای یکی از معین های اقتصادی استان اختصاص داشت. همچنین موانع پیش روی اقدامات توسعهو   یردولتیغ یو حقوق یقیدولت با اشخاص حق

امسال  رماهیت 15آن که در  یینامه اجرا نییو آ 98ماده واحده قانون بودجه سال  5تبصره « و»بند این دبیرخانه، به تشریح اولین دستور کار این جلسه پرداخت و گفت:   سیرئ ،یاکبر لباف یعل»

ها بانک ایلت به دو ادشدهیاص اشخ یدهبا ب یردولتیغ یو حقوق یقیدولت به اشخاص حق یهایو تهاتر بده هیخزانه به منظور تسو هیصدور اسناد )اوراق( تسو یدستورالعمل ها برا یصادر شد، تمام

قرار گرفته  یردولتیغ یعموم ینهادها ی ودولت یهاشرکت ،یها، مؤسسات دولتاعم از وزارتخانه ییاجرا یهادستگاه ی را تشریح کرده است. ظرفیت این قانون در اختیارربانکیغ یو مؤسسات اعتبار

 است و البته که سیستم بانکی کشور نیز یک پای این قانون و کارکردهای آن است.

بهره  فرصت نی، از ابکوشد ریمس نیا در شتریکه ب یمنظر، هر استان نینامه آن قائل نشده اند. از ا نییقانون و آ نیهر استان در ا یبرا یشده و سهم فیتعر یبه صورت مل تیظرف نیادامه داد: ا یو

 خواهد برد. یشتریب

. این نهاد هره خوبی بگیردل گذشته بر ساشهرداری مشهد یکی از نهادهایی بود که توانست از ظرفیت این قانون دکرد:  حیتصر به تجربه اجرای این بحث در قانون بودجه سال گذشته اشاره و یو

ع اجرای این رخانه، به موانه این دبیبی، در نامه ای خراسان رضو یمریکوچک پل عیصنا ییکارفرما یانجمن صنفعمومی غیر دولتی امسال نیز آماده انجام تهاتر به مدد این ظرفیت قانونی است. 

 قانون اشاره داشته و ضعف اراده بانک ها را یکی از عوامل آن می داند.   

محصول، خدمات و یا امالک واحد مذکور استفاده  و مابه ازای آن، از ردیگی به عهده م را گرید یدستگاه ایبانک  به یاقتصاد یها بنگاه یبده یشهردارلبافی ادامه داد: با اجرای این قانون، در واقع 
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 است. ییاجرا یها و دستگاه یمساعدت شبکه بانک ازمندین امر به جد، نیاما ا بهره بگیریم یاقتصاد یها بنگاهگیری می کند. از این فرصت می توان برای کمک به رونق 

 عدم همراهی بانک ها در اجرای یک بند قانونی*

اده واحده قانون بودجه م 5تبصره  «و»بند  که در موضوع میبود ییواحدها نیاول در زمرهباره گفت: ما  نیدر ا زین یخراسان رضو یمریکوچک پل عیصنا ییکارفرما یصنف ، انجمن«زوار مسعود»

 نیرا در ا یهمکار نیشتریب ی نیزهردارشی دارد. وبی از اعتبارات این ماده قانونکه سهم خ میبا بانک تجارت انجام داد یگام اول مکاتبات یخصوص برا نیدر ا م؛یانجام تهاتر اقدام کرد یبرا ،98سال 

 عدم همراهی بانک ها در این مسیر است. ما گذاشتند اما متاسفانه مشکل ما  اریرا در اخت یزمان کاف یبا ما داشته و حت نهیزم

ارمان تکمیل شده و سقف اعتب میا نجام دادهآنها ا یکه تهاتر را ابتدا برا میداشت یخاص یهای آوردند و گفتند مشتر ییما بوده در اجرا، بهانه ها یهای افزود: بانک تجارت که طرف نامه نگار یو

به  یملک شهر یتقاضا التیهسپرداخت ت یبرا زنیها  بانکدر حال حاضر برای تامین سرمایه با چالش های جدی مواجه است.  یبخش خصوص است. در مجموع عزمی برای این مهم وجود ندارد.

در بانک  ه شود اما عزمیولیدی تسویاین ظرفیت قانونی مجالی بود تا بخشی از بدهی های واحدهای تدچار مشکل اند.  نهیزم نیدر ا یبخش خصوص یاز واحدها یاریاما بس کنندی م قهیعنوان وث

 ها برای همراهی با این موضوع نمی بینیم.

اما همین مهم  ندیماها استفاده ن نکبا ریات ساتقاضا کند تا از اعتبار یاز بانک مرکزمی تواند تهاتر دارد و سقف اعتباراتش پر شده،  یکه تقاضا ینامه موجود، هر بانک وهیکرد: طبق ش حیرتص زوار

 .دارتهاتر ند یاعتبار برا زانیم نیاستان به ا یبانک ستمیکه سنیم بپذیریم توای تومان است و نم اردیلیم کیانجمن  ی اینمجموع بده نیز انجام نمی گیرد.

ستفاده می اخاص خود  انیشترم یبرا ونیاز این ظرفیت های قان ها بانک متاسفانهقرار گرفت و گفت:  بونیمشهد پشت تر یشهردار یمعاونت اقتصاد ییاجرا ریفرد، مد یکالل دکامرانیادامه، س در

هم آورده تا مجال را فرا ننص قانون، ای .شودی م ادردر تهران ص یشعبه مرکز یاز سو ات مربوطهدستورانک ها در شهرستان ها اختیار ورود به این موضوع را ندارند و شعب ب و از سوی دیگر، کنند

به ازای آن  و ما کندپرداخت  ونقد تهاتر  وجهبا  ایخود و  یها ییرا از دارا یبده نیا یاز بخش خصوص ابتیبه ن یشهردار و شودمنتقل  یبه شهردار ی بنگاه اقتصادیبده ی،توافقنامه ا در چارچوب

 از خدمات و کاالهای بنگاه مذکور استفاده نماید. 

 مشهد یتومان تهاتر در سال گذشته توسط شهردار اردیلیم 4426 انجام*

مشهد تهاتر انجام شد. در حال  یردارتومان توسط شه اردیلیم 4426 به اتکای این ظرفیت قانونی، گفت: پارسال در همین رابطه زیشهرستان مشهد ن یاقتصاد مقاومت نیمع ندهینما ی،رسول ناصر

 . میها تهاتر کن با بانک ،بوده 96آنها مربوط به قبل از سال  یها یکه اگر بده میدر دستور کار قرار دادبا همین محوریت را  پروندهحاضر دو 

 تیاز شخص یانتقال بدهبحث  . ماشودی انجام م ییدر حوزه اقتصاد و دارا های بده هیامور مربوط به تسو تمامیباره گفت:  نیدر ا زیاستان ن ییکارشناس اداره کل اقتصاد و امور دارا ،ینیحس

نظر، مدارد و از این  قانون ضرورت همراهی بانک ها برای اجرای موفق این .کنندی موضوع عمل نم نیها به ا بانک هاست ک نیا مسئلهاما  یریمپذی را م یشهردار یعنی یبه شخصت حقوق یقیحق

 باید برای جلب این همکاری تالش کنیم.
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و  یدارشهر ندگانی، نمااستان ینککه باهفته شب کیظرف مدت  یخراسان رضو ییاداره کل امور اقتصاد و دارا ندهینماپس از طرح مباحث مختلف از سوی اعضای حاضر در این نشست، مقرر شد تا  

یخش خصوصی  وی گفتگوی دولت ا به شوراو گزارش آن ر با مرکز، آن ها را رفع و رجوع  یرا احصاء و در تعامل یبند قانون نیا یرا گردهم آورده و موانع اجرا یی مرتبطاجرا یدستگاه ها ریسا

 استان ارائه کند. 

 یف ظرفیت های خالی یا راکد بنگاه های اقتصادیاحصاء، بررسی و تعیین تکل ضرورت*

 . ه بودآوردشورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به جلسه  تیوال نییبخش دهستان پا نیصالح به عنوان مع شرویدستور کار را شرکت پ نیدوم اما

اعالم فتگو گ یشورا رخانهیببه د ،یمه اشهرستان را احصاء کرده و در چارچوب نا نیدر ا یو توسعه ا یاقتصاد تیفعال یرو شیاز موانع پ یمجموعه ا یاقتصاد نیمع نی: اآن گفت حیتوضدر  یلباف

 نموده است. 

و  یرغدار)میدیتول یاحدهاو یخال تیفاستفاده از ظر یبرا حیصح یزیگذاران است؛ عدم برنامه ر هیاز سرما یاریبلکه دغدغه بس ،یفعال اقتصاد نیکه نه فقط مشکل ا یاز مسائل یکیافزود:  یو

را  یتمام مهیواحد ن ک کشتارگاه مربوطهمال صادر شده اما یسال قبل در منطقه ا15 ،یکشتارگاه داثنمونه، مجوز اح یدارد. برا یفراوان قیکه از قضا مصاد ریفراگ یباشد. مسئله ا ی( میدامدار

بخش به  نیا تیود چون ظرفش یادر نمص یگریاو در آن منطقه مجوز کشتارگاه د یموضوع ورود کند، برا نیبه ا یگریار دگذ هیحاال اگر سرما .و سال هاست که آن را رها کرده استنموده  جادیا

 اشباع شده است. ،یبلواسطه مجوز ق

از دست نرود  یگذار هیسرما دیدج یرصت هاتا ف رندیبگ یسر و سامان دیاست، با یخال تیظرف یدارا ایتمام  مهیکه مربوط به واحدها ن فیصادره بالتکل یاست، مجوزها نیما ا دیادامه داد: تاک یو

 مواجه نشود. یدیتول تیو توامان مناطق مختلف استان، با خالء ظرف

کار تا  م،یمختلف هست یاهوزارتخانه  وها  دستگاه یتعامل و هماهنگ ازمندیکه ن ی: در مواردپشت تریبون قرار گرفت و بیان کرداستان  یجهاد کشاورز یگذار هیسرما ریمد گانه،ی یعلدر ادامه 

ا را و آنه میرا بسنج فیبالتکل یهای ذارگ هیسرما تیتا وضع درخواست کرده ایمها  فعال و راکد را از شهرستان مهین، فعال یواحدها ستیلکه انجام گرفته،  تیمکاتبا درتر است اما  سخت یحد

 .میکنیا تعیین تکلیف فعال 

برای آن پیش بینی  یت های الزم رااشته و حمادبتوانیم برنامه ریزی مناسبی برای این بخش آن  نتایج با آماده شدن میدواریکه ام میرا آغاز کرده ا وریط یدر واحدها رسی جامعیبر رایافزود: اخ یو

 ال نماید.، راه اندازی و فعدیتول رهیفعال را در قالب زنج مهیراکد و ن یواحدهاتا کند ی هاست و تالش م رهیبحث توسعه زنج یوزارت جهاد کشاورز کردی. روکنیم

وجود م یها تیاز ظرف دیاما با میدار یخوب تیو مصرف آن وضع دیگوشت سف دیگفت: در بحث تول زیاستان ن صنعت، معادن و تجارتسازمان  یخارج یاداره بازرگان سیرئ انیرفخریمحمد ام یعل

ی توان بخشی از ، در حالیکه مهددی م رانهای یدام یواردات نهاده ها ی. امروز دولت برامان نیز ارتقا یابدگام برداریم تا بهره وری واحدهای تولیدیصادرات  یبه سمت و سو دی. بامیاستفاده کن

 ظرفیت واحدهای تولیدی خالی و یا نیمه فعال را سمت و سوی نیازهای بازار سوق داد.
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 ریو دب میوام هست ازمندید در کاشمر نواح 30 یکه برا می: ما اعالم کرده بوددر ادامه، تریبون را در اختیار گرفت و بیان کردشهرستان کاشمر  یتوسعه ا نیو مع شرویشرکت پ رعاملیمد یصالح 

 گری ایفا کند. یز در تسهیلند، می تواند نقش مهمی های تصمیم ساز و موثر گمارده می شواین یعنی، فردی که در بخش .صادر نموددستور الزم را  نیزاستان  یها بانک یهماهنگ یشورا

درخواست دیگر . میاشام هم نداشته بو افتیردبه  یازیتا ن میبفروش یواقع متیاست که اجازه دهند محصوالتمان را به ق نیما ا یوابسته اند. تقاضا التیها امروز به تسه دکنندهیولوی تصریح کرد: ت

 سرمایه گذاری را رفع کنند نه آنکه برای صدور مجوزی، هر بار با مشکل جدیدی مواجه شویم.ما این است که موانع پیش روی 

ن صمت و جهاد سازما ز سویاپیش از این صادر شده که باید  ییداد: مجوزها شنهادیپدر همین رابطه  زین یخراسان رضو وریکارخانجات خوراک دام و ط یانجمن صنف ریدب ،یکاف دونیفر

شده و همین مسئله به مانعی برای سال پیش مجوزی صادر شده و اقدامی برای آن انجام ن15یا10ن بررسی شوند تا ظرفیت فعال، نیمه فعال و تعطیل آن ها شناسایی شود. اینکه کشاورزی استا

 واحدهایی ابطال گردد. سرمایه گذاری های بعدی تبدیل می شود، امری نگران کننده است. باید در این رابطه اقدامی انجام و مجوز چنین 

. در مشهد و دبه فعالیت هستن مایلناطق هم در آن م یگذاران هی. سرمامیهست ییمجوزها ازمندین ی استان نیزاما در نقاط مرز بودهدر مرکز استان  شتریکه صادر شده، ب ییمجوزهاوی ادامه داد: 

ه شد لیاستان تکم نیجوز در امصدور  تیکه ظرف شودی اعالم م د،یجد جوزم افتیدر یانجام نشده و برا یاقدام چیسال ه 10خوراک دام صادر شده اما با گذشت مرکز مجوز  20از  شیحومه ب

 است. 

 دیتاک یستانابع و اعتبارات تالف منااز ا یریجلوگ یفعال برا مهیراکد و ن عیمطرح شده در خصوص صنا یادعاها ییزماآ یخراسان بر لزوم راست عیصنا رانیانجمن مد ریدب ،یمراد یرمهدیام اما

 کرد.

توسعه  منجر به تواندی من بود که شهرستان و بعضا استا یکه مطرح شد در حوزه مسائل توسعه ا یشنهاداتیاظهار کرد: پ زینی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان لباف

کرده  شیاو پ یره را بررسصاد یوزهامج یتمام ماهید انیتا پا. از جهاد کشاورزی استان می خواهیم جلسه خواهد بود نیجزو مصوبات ا یخال یاه تیظرف بررسی، احصاء و تعیین تکلیف شود. بحث

 د.نینما فیتکل نییکرده و تع ییانجام نگرفته را شناسا یآن ها کار یمجوز، برا افتیاساسا سال هاست به رغم در ایهستند  یخال تیظرف یکه دارا یو موارد

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 
 5انجمن صنفی پلیمری خراسان رضوی موضوع اجرای بند )و( تبصره  1398 /6/9مورخ  980096درخواست شماره الف/ با عنایت به 

و سایر دستورالعمل های مربوطه در  1398تیر  15کل کشور و آیین نامه اجرایی آن مورخ  1398ماده واحده قانون بودجه سال 

توافق گردید اداره کل اقتصاد و دارایی  راستای تهاتر بدهی دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی ، پس از بحث و تبادل نظر

اداره کل اقتصاد و دارایی 

 استان 

 یک هفته



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

 صبح       30/7     روع:ساعت ش                                             11/09/98   تاریخ جلسه                               32شماره جلسه:   

 نفر  25  تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

و دستگاههای ذیربط دیگر حسب تشخیص،  ، شهرداریاستان حداکثر ظرف یک هفته با دعوت از انجمن مربوطه و شبکه بانکی استان 

اقتصادی ملی و استانی  در خصوص اجرای پیشنهادات شهرداری و انجمن که می تواند به رونق بنگاههای  با استفاده از ظرفیت های

 کمک نماید اقدام نموده و نتیجه را به دبیرخانه شورا اعالم نمایند.

2 

دید پس مدیرعامل محترم شرکت پیشرو و معین اقتصادی شهرستان کاشمر در جلسه مطرح گر 18/8/98مندرجات نامه مورخ 

 احدهایواز بحث و تبادل نظر مقرر گردید اداره کل جهاد کشاورزی استان در کوتاهترین زمان ممین ظرفیت های خالی 

ک وده و تقویلیف نمتلف تعطیل گردیده و یا نیمه تعطیل هستند تعیین تیمرغداری و دامداری و تولید گوشت مرغ که به انحاء مخ

جوز میت به جای ا اولوبتولید متناسب با نیاز بازار مصرف به ذینفعان صنعت مربوطه ارائه نموده و زمینه فعال سازی این واحدها 

 های جدید فراهک گردد.

 یک ماه اداره کل جهاد کشاورزی 

 
 

 


