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 )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

  در  فاه اجتمـایی راداره کل تعاون کار و و  سازمان جهاد کشاورزی  استان، سازمان صنعت،معدن و تجارت استان، سیستم بانکی استانادامه بررسی و ارائه پیشنهادات

ت و گوی دولت مین جلسه شورای گفو چهار رونق تولید  در راستای اجرای مصوبات شصت – 1398پیرامون چگونگی اجرای شعار سال  سه اتاق مرتبط حوزه تعاونی ها و 

ا رو بخش خصوصی استان ظرف مدت یک ماه بستته پیشتنهادی ختود     ی دولتگوو  شورای گفتمقرر گردید  "مبنی بر اینکه   30/1/98و بخش خصوصی استان مورخ 

 "ارسال نماید. مراجع ذیصالحبرای تحقق شعار سال، جهت ارائه به شورای گفتگوی مرکز و مجلس شورای اسالمی آماده کرده و به 

 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 
نق تحقق رو یراستا در یاهکارر افتنیی، با هدف یاجرا یها دستگاه یمدون از سو یارائه برنامه ا ضرورتبر  ی،خراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا دبیرخانه نشست نیپنجم در

 شد. دیدر استان تاک دیتول

استان  ییاجرا یاه که از دستگاه ینهاداتشیاظهار کرد: پ ،یو دولت یبخش خصوص شنهاداتیاستان در قالب پ یو اقتصاد دیبر ارائه برنامه رونق تول یشورا مبن دیبا اشاره به تاک یاکبر لباف یعل

و قداست  صداقت رهنگ کار ارتقاء ف همچنینصادرات و بهبود اخالق کسب و کار و  لیتسه د،یعوامل تول یو در حوزه بهره ور شودی خالصه م یبانک التیهمه در قالب تسه بایتقر م،یکرد افتیدر

 . ندا ارائه نکرده یبه ما راهکار های اجرایی دستگاه کدام از چیه ،در کار

به طور روزمره  یرشناسارد، و بدنه کاوجود ند در استان یبرنامه مدون نکهیگفت عالوه بر ا توانی م م،یکن یجمع بند یبانک التیرا فقط در قالب تسه دیرونق تول یالزم برا یافزود: اگر راهکارها یو

 رقم بزند.استان  یرونق اقتصاد راستای در ی راتحول تواندی نمنوع مواجهه با این امور مهم  نیا و کندی م یخود را ط های معمولروند

 د؛نشوی مو حوزه استخراج داعداد از  نیاید شاکه  میکنی است که شک م زیادقدر  آنگاه آمار و ارقام شکاف کرد و گفت:  هیگال زیها ن دستگاه یدر آمار و ارقام ارائه شده از سو رتیاز مغا یلباف

باره جلسه در نیدر ا نیز اساس نیمهدارند. بر  یچه برنامه ا مرتبط یبخش خصوص و ربطی ذ ییاجرا یها دستگاه مینیبب دیدر استان با دیتحقق رونق تول با هدفمناسب  یبرنامه ا نیتدو یبرا

 . ورت خواهد گرفت.و بررسی صبحث  دیبه خصوص در حوزه تول یبانک التیتسه
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 ستها بانک یهمراه ازمندیتمام ن مهین یها طرح اتمامو  دیتول رهیزنج لیتکم * 

رد: در کرداخت و اظهار استان پ در دیرونق تول با محوریت کمک بهسازمان  نیا یبرنامه ها انیبه ب یسازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضو یاداره فلز سیرئ یومرثیادامه، قاسم ک در

است. به طور  98 سال یبرا یاتیملع یامه اآن به برن لیبرنامه ها و تبد نیا ششده و آنچه در سازمان صنعت در استان اتفاق افتاده گستر فیتعر دیرونق تول یبرا یبرنامه کل، هفت وزارتخانه صمت

 .ستیمتمرکز ن یبانک التیاست که البته فقط بر موضوع تسه التیبرنامه تسه نیا یاز محورها یکیو  میه اکرد فیتعر اقداماتی را دیتول شیمثال، در بحث افزا

ه ب نمی شود،مهم محقق  نیچرا ا نکهیاهاست و  رقم نیکمتر از ا یلیتومان باشد اما سهم ما خ اردیلیهزار م 10تا  8حداقل  دیکشور با یبانک التیادامه داد: طبق آمار، سهم صنعت در تسه یو

 مربوط است. یمتعدد یها بحث

است؛ در  یاتیلعم ییبرنامه ها دازمنین ای و ستیسازمان ن نیا اریعنوان شده که در اخت ییبرنامه ها ایاست و  یکل ینیعناو شما یگفت: برنامه ها یومرثیک هیاول یها در واکنش به صحبت یلباف اما

 .رخ می دهداگر برطرف شود رونق اتفاق  کهمواجه است  یبا چه چالش دیو بخش تول ستیما چ یها چالش میالزم است بدان نجایا

درصد  4که سال گذشته تنها  ستیحالدر نیو ا میدار یکیزیف شرفتیدرصد پ 60 یتمام باال مهیتومان طرح ن اردیلیم 2900کرد: ما در استان  بیان ی،لباف اظهارات پیشین در پاسخ به یومرثیک

 یبانک التیسهکه فقط از ت میبسط ده نیتمام اهداف را به ا نکهیاما ا هستند یبانک ستمیس یاز سو تیحما ازمندین لیتکم یواحدها برا نیپرداخت شده و ا عیثابت به صنا هیسرما یبرا التیتسه

بت به سال نس یمتفاوت طیراش رت دارد تاضرومنظور  نیا یو برا میها هست بانک یهمراه ازمندیتمام ن مهین یها طرح اتمامو  دیتول رهیزنج لیتکم یوجود، برا نی. با استین حیصح م،یاستفاده کن

 شود.  یشناس بیآس دیباوضعیت مذکور اتفاق نخواهد افتاد و  التیجذب تسه صورت، نیا ریدر غ محقق شودگذشته 

امسال چه  نهیزم نیدر ا مینیبب دیفت: باگوزارت صمت است،  فیاز تکال امر نیو ا بوده دیعوامل تول یه وراز مشکالت ما بحث بهر یکی نکهیا انیسازمان صمت استان، با ب ندهیخطاب به نما یلباف

حصول مبر آالت  نیماش بودن کهنه تاثیری کهکاالها و  تیفیامروز ما مربوط به ک یها الشاز چ یبخش ست؛ین حیصح میوصل کن یبانک ستمیرا به س زیو اگر همه چ دهدی در استان رخ م یاتفاق

 ارائه دهد.  یخصوص برنامه ا نیدر ا دیبا نیز سازمان صمت نهایی دارد و

ال گذشته و ما س ردیگی م صورت یکبان التیبا استفاده از تسه یبازساز نیمطرح است اما ا عیصنا یو نوساز یآالت، بحث بازساز نیماش یکرد: در موضوع فرسودگ حیدر پاسخ تصر زین یومرثیک

ی و نوساز یازو اگر در بازس دمهم محقق شو اینتا  میکن ایموضوع را مه نیا طیشراو  میاوریب دیآالت جد نیماش دیبا م،یکن فراهم پذیری صنایع استان را رقابتبستر  میکه اگر بخواه میاعالم کرد

 .میسر نمی شود آن ها ارائه نشود، جذب یتر ژهیجذابتر و و طیبا شرا التیتسه نیز

 دیو با میراهکار بده دیادر استان ب دیولتگرفتن  رونق یکه برا یگذشته دارد؛ درحال یبا سالها یچه تفاوت مییو بگو میگفتگو ببر یاستان را به شورا دیگفت: ما قرار است برنامه امسال رونق تول یلباف

 دارد. یکاالها چه برنامه ا تیفیک است و یاز مشکالت اساس یکیکه  دیعوامل تول یبهره ور شیسازمان صمت در افزا مینیبب
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ه من از تفاده کند. آنچاس نهیمز نیدر ا یاز نظرات بخش خصوص دی. سازمان صمت باکندیموضوع مشکل را حل نم نیصرف اشاره کردن به ا ع،یصنا یو نوساز یادامه داد: در موضوع بازساز یو 

دچار اشکال  یبانک ستمیاگر س یعنیاست؛  یبانک ستمیو وابسته به س یتحت تملک بانک یواحدهاتمام و  مهین یدرباره پروژه ها ییکردم، قالبا برنامه ها یمطالعه و بررسن برنامه حوزه صنعت استا 

 . ماندیم نیحوزه در استان بر زم نیا یشود، همه کارها

 یروین یره وردر حوزه به مینیو بب میهدمتفاوت ارائه  یبرنامه ا دیبا یبانک ستمیاز س تیمشکالت استفاده شود. امسال ضمن حما نیرفع ا یبرا یبخش خصوص یتهایاز ظرف دیکرد: با دیتاک یلباف

 انجام شود. دیبا یوزارت صمت است، چه اقدامات فیکه جزو وظا دیعوامل تول ریو سا یانسان

 ۹۷کسب و کار در زمستان  طیبهبود مح یها گزارش شاخص*نگاهی به وضعیت استان در 

بغرنج  اریاستان ما بس تیوضع مذکور گفت: در گزارش 9۷کسب و کار در زمستان  طیبهبود مح یها گزارش شاخص نیبا اشاره به آخر در این نشست زین یپرست کارشناس استانداروطن یمهد

 .میهم جزو دو استان آخر هست یو در شاخص موانع ادار میدار یترها وضع بد استان گریاز د هیمواد اول متیق یثبات یدر شاخص ب ژهیاست و به و

مه به خصوص امسال برنا نهیزم نیدر ا دیابتاسف دارد و  یجا نیو ا میهست یکشور در موانع ادار 26رتبه  یما دارا رد؛یصورت گ تیوضع نیبهبود ا یبرا یمدون یزیربرنامه دیخاطرنشان کرد: با یو

 .میمدون ارائه کن یا

 است. داشتهدو واحد افت ،  9۷ زییشاخص ما نسبت به پا نهیزم نیاظهار کرد: در ا م،یهم دچار مشکل هست عیدر بحث نظام توز نکهیا انیبا ب پرستوطن

 الزم را داشته باشد  تیاستان ظرف یمنابع بانک کنمی گمان نم طیشرا نیبا ا شد: ادآوری یو

 اما .ددهی شور ارائه مک یقتصادا تیاز وضع ییها معاونت تنها گزارش نیوزارت امور خارجه در سال گذشته گفت: ا یمعاونت اقتصاد یریگبا اشاره به شکل یخراسان رضو یاستاندار کارشناس

 .نماییمعکس امور خارجه من ارترا به وزموضوع  نیو ا میکن یدرباره انتظارتشان از سفارتخانه ها نظرخواه نیز یاز بخش خصوص دیبا که معتقدم

الزم است  اما میکنی اده ماستف دیولرونق ت یخود برا یداخل یها تیگفت: از همه ظرف دیرونق تول یسازمان برا نیبرنامه ا حیدر توض زیاستان ن یجهاد کشاورز یگذار هیسرما ریمد گانهی یعل

 کند. کمکاست به ما  یکه خارج از محدوده جهاد کشاورز ییها مشکالت و چالش ،ها بیگفتگو درباره آس یشورا

ه ب کانینوک پ لیلد نیبه هم دریگبقرار  ارشانیدر اخت یموفقند که پول یزمان یاقتصاد یکه مشخص است بنگاهها طور نیگفت: ا استان یشعب بانک مل یمعاون سرپرست ،کوین ییصفا دیحم -

دست و  نیقوان معتقدم لیدل نیمهذرد و به از موانع بگ دیکند با افتیرا در یکه بخواهد وجه یا دکنندهیگرفته شود.هر تول دهیناد دینبا ییحاکم بر هر دستگاه اجرا نیاست؛ اما قوانهسمت بانک 

 موجود است. نعموا ییاساشن ییاجرا یها دستگاه فیاز وظا یکید و نحذف شو دیزائد با نیاز قوان یبرخ لیدل نیو به هم میستین یعاد طید. امروز ما در شراناصالح شو دیبا ریپاگ

 برسد درصد ۷2.8به  دیاستان امسال با ینسبت منابع به مصارف بانک *
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 هین را تهاستا هایبانک یگهماهن ونیسیعضو کم یها بانک یاتیبرنامه عمل ریبار در طول چند دهه اخ نیاول یبرا نکهیا انیبا ب زین یخراسان رضو یها بانک یهماهنگ یشورا ریدب ،مونسان حسن 

و فردا با حضور  دهینرس بیوز به تصواست و هن دشنهایپموارد تهیه شده فعال در حد که البته  میسیاستان بنو یتر و با مطالعه و براساس توانمند یبرنامه ها را علم داریم تا یکرد: سع حیتصر م،یکرد

 کنند. ییاجرا آن را دیونق تولر کردیبا رو یاتیبرنامه علم یها در راستا تا بانک شودی ها ابالغ م به بانک ونیسیبه عنوان مصوبه کم گردد، ییو اگر نها شودی مطرح م ونیسیاستاندار در جلسه کم

 یعدن هم که سهم آن در کشور باالمن برسد. در بخش صنعت و توما اردیلیم 2250رقم  هدرصد ب 15درصد به 11از  دیاستان با یبانک التیسهم تسه یبرنامه در بخش کشاورز نیافزود: طبق ا یو

 .میتومان برس اردیلیم 4500با رقم  التیدرصد از تسه 30به  دیباو عمال  درصد بود 22.8پارسال  سهم مادر استان  شاهدیم که ،درصد است 40

در بخش قرض  نیومان برسد. همچنت اردیلیم 2۷00درصد با رقم 18به  20از  دیما با ینیب شیباال بود و امسال طبق پ اریبس التیسهم تسهنیز ادامه داد: در بخش مسکن و ساختمان  مونسان

 .دیومان خواهد رست اردیلیم 2۷00با رقم  و درصد 18به  16حوزه از  نیو سهم ا میکن نیمنابع را تام دیبا میکه دار یفیخاطر تکاله ب اریبس یها تیالحسنه با وجود محدود

 4 یبخش صادرات هم از منف تالیتومان خواهد بود. تسه اردیلیم 2۷۷5حوزه  نیا التیو رقم تسه میدهی درصد کاهش م 18.5درصد به  30را از  یکرد: سهم بخش خدمات و بازرگان دیتاک یو

 .یابدتخصیص می  التیحوزه تسه نیبه ا 98سال  یتومان برا اردیلیم 45و حدود  رسدی درصد م 3درصد به 

هزار  15رقم امسال به  نیا :ردتومان اعالم و اظهار ک اردیلیم 138هزار و  8در سال گذشته را  یخراسان رضو یبانک ها یپرداخت التیاستان جمع کل تسه یها بانک یهماهنگ یشورا ریدب

 .دیتومان خواهد رس اردیلیم

کل  زانیدرصد برسد. م ۷2.8به  دیم بارق نیما امسال ا ینیب شیدرصد بوده و طبق پ 68.5، 9۷نسبت در سال  نی: ازگفتیاستان ن یبهبود نسبت منابع به مصارف بانک یبرا یزیردرباره برنامه یو

 تومان برسد. اردیلیم 623هزار و  68به  دیتومان بوده و امسال با اردیلیم 623هزار و  53پارسال  یپرداخت التیتسه

 . میکرد ینیب شیپ ،که هر بانک در استان دارد یمنابع زانیرا براساس م 98سال  التیتسه میزاناستان از  یها خاطرنشان کرد: ما سهم بانک مونسان

تمام حوزه  مهیواحد ن 2846اند. هشد ییشناسا الیر اردیلیم ۷500 یمال ازیواحد با ن 150گفت: در بخش صنعت و معدن نیز تمام  مهین ی تولیدیکمک به واحدها یبرا یزیدرباره برنامه ر یو

 احصا شده است. یمال ازین الیر اردیلیم 415هزار و  80هم با  یکشاورز

هزار و  19با واحد  ۷898 نیز یکشاورز بخشدر و  یمال ازین اردیلیهزار م5واحد با  250 ،: در بخش صنعت و معدنهم نکاتی را عنوان نمود و تشریح کرد رفعالیغ یدیتول یدرباره واحدها مونسان

 366هزار و  20با  یبخش کشاورزدر  و الیر اردیلیم 1200 یمال ازیواحد با ن ۷0بخش صنعت و معدن برای  زین یو نوساز یبهساز التیتسه نهی. در زماندشده  ییشناسا ازین الیر اردیلیم 406

 احصاء گردیده اند. الیر اردیلیم 3هزار و  51 یمال ازین باواحد 

 تحت تملک بانک های استان تولیدی*تالش برای کاهش تعداد واحدهای 
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و  مشکالتی هستیمدچار  یاجتماع نیمتاقانون  3۷واحدها با توجه به ماده  نیا یاظهار کرد: در واگذار زین یصنعت یکیامالک تمل تیدرباره وضع ی،خراسان رضو یها بانک یهماهنگ یشورا ریبد 

 یکیتمل تولیدی واحد 139جموع پارسال هستند. اما در م یاجتماع نیتام مسئله با ریدرگ یکیتمل یعمده واحدها لیدل نیو به هم میکنو فصل حل سازمان مربوطه موضوع را با  نیا مه اینتوانست

 .  میواگذار کن در سال جاریرا  ی مذکوردرصد واحدها 25که  میاست و برنامه دار یواحد در سال جار 104تعداد به  نیما کاهش ا ینیب شیو پ میداشت

 . شودی مشکالت حل م از یاریمطالبات بس نیکسب ا تومان است که با اردیلیهزار م4استان  یافزود: مطالبات شبکه بانک مونسان

و  حل دیاست که با یکالتمش نیز اا یکی یبانک التیاز محل تسه یاجتماع نیو تام یاتیمال یپرداخت و گفت: پرداخت بده دیرونق تول یرو شیشده پ ییاز موانع شناسا یبرخ حیسپس به تشر یو

 التیاصل تسه زیر وارد تیمحدود و هستندحوزه  نیموجود در ا یها تیداز محدو ی دارند نیزبورس یدهایدر گردش و خر هیسرما دیخر یکه الزام به ارائه فاکتور برا یشود، موانع نظارت فصل

 التیسهتاستمهال مکرر  ومد آاکارن یدر واحدها یدر بلوکه شدن منابع بانک تیمحدود گری. موضوع دبه شمار می آیدبخش  نیموانع ا گریاز د التیتسه دیسررس دیدر گردش در زمان تمد هیسرما

 است. یپرداخت

 .دبه شمار می آی اه تیحدودماز  یکی یدیتول یدر واحدها التینرخ تسه یریپذ هیعدم توج ،یمنابع بانک تیاستان ادامه داد: در موانع مربوط به محدود یبانک ها یهماهنگ یشورا ریدب

 یخش حواله هارد و گفت: در ببرد نام موا نیاز ا یکاالها به عنوان برخ یبانک ها و بازرس یبه فقدان صراف یارز یپرداخت و از حواله ها یدر بخش ارز دیتول یرو شیموانع پ انیسپس به ب یو

 دیلاز دور تو دکنندگانیاز تول یعداد قابل توجهترا گرفته و  یدیتول یدرصد، توان و قدرت واحدها 35 زانیبه م یارز یحواله ها ینه سبز گمرکتعهد ارائه پروا یبرا قهیها به اخذ وث الزام بانک ،یارز

 حذف شده اند.

در  دیولرونق ت یرو شیپ از موانع گرید یبه عنوان برخ یاز سپرده گذاران ارز اتیسامانه جامع تجارت و اخذ مالمشکالت  ،به مدیران استانی تااریاخت ضیتفو ضعف در توجه به ضرورت از یو

 نام برد. یبخش ارز

 را کم کنید در گردش هیسرماتامین در بحث  یبروکراس *

 .شد یو بهساز ینوساز التیدر گردش و تسه هیدر بحث سرما یشدن بروکراس کمخواستار همین رابطه در  زین یهتلداران خراسان رضو هیاتحاد سیرئ یقانع محمد

 یشورا ریدب یشده از سو عات ارائهآمار و اطال نکهیا انیبا ب و وی قرار گرفت یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ یلباف اریدر اخت تریبون گریبار د انیپا در

 رد.ک دیتاک ،چرخه نیها در اانکب ریسا قرارگیری یبرا یاستاندار یریگیاست، بر لزوم پمربوطه  ونیسیعضو کم یها ها نبوده و فقط شامل بانکاستان مربوط به همه بانک یبانک ها یهماهنگ

 د. نوشرفع های مجدانه  با پیگیری دیو با هستندها  موانع در حوزه دستگاه نیاکثر ا رسدی د را شناخته و به نظر میموانع رونق تول یبانک ستمیشد، س هیکه ارا یادامه داد: طبق گزارش یو

 .دگردیرائه خواهد اگفتگو  یابه شور رخانهیشد، به عنوان مصوبه دب اعالمجلسه  نیکه در ا یو بخش خصوص یدولت دستگاه ها و نهادهای ی،شبکه بانک نیخاطرنشان کرد: توافقات ب یلباف
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 مصوبات:جمع بندی و 

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

منگی بانکهیا  کمیسییون ممیا   رونق تولید برای اولین بار توسط و 1398گزارش مفصلی از تهیه بسته شبکه بانکی برای سال 

ش هیار نریر ب ی   تهیه و به دبیرخانه شورا ارائه گردید لذا ضمن تشکر از جناب مونسان و ممکاران محترمشان در اجرای اظ

 طرح گرددخصوصی و دستگامهای اجرایی مقرر گردید به عنوان برنامه رونق تولید شبکه بانکی استان در جلسه شورا م

 دبیرخانه شورا 
 جلسه دوم

 شورا

2 

طیرح شید   مدر جلسه دستگامهای اجرایی صادر کننده مجوز فعالیت  1398موضوعات مربوط به برنامه رونق تولید در سال 

ت میاه بیه   مقرر گردید برنامه عملیاتی  سازمان صمت و جهاد کشیاورزی تاااییان روز اداری اینن شینبه نیوزدمی اردیبهشی      

 گردد.دبیرخانه شورا جهت طرح در جلسه شورا ارائه 

سازمان صمت و جهاد 

 کشاورزی

اردیبهشت  19

98 

3 
د مطیرح و  کلیه ایشنهادات شبکه بانکی تحت عنوان موانع ب شنامه ای و ضوابط اداری موجود که م ل کسب و کار مسیتن 

 مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد در جلسه شورا مطرح شود
 دبیرخانه شورا

جلسه دوم 

 شورا

4 
 کمیسیوناز نی د مقرر گردید استانداری محترم خراسان رضوی موضوع عضویت سایر بانکها  و ارائه امار و اطالعات مور

 ممامنگی بانکها ایگیری نمایند
 یک مفته دفتر اقتصاد

5 
مای مقرر گردید دستگامهای اجرایی در مباحث مربوط به رونق تولید داخلی در برنامه مای تنریمی عالوه بر روش 

به چالش مای اصلی توجه نموده و ایرامون چگونگی افزایش بهره وری عوامل تولید و بهبود  ،معمول تسهیالت دمی

سازمان صمت، جهاد 

 کشاورزی
 یک مفته 
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 کار برنامه مدونی ارائه نمایند اخالق کسب و کار و ارتقاء فرمنگ 

6 

ن در تبه استاشاخص مای بهبود محیط کسب و کار به ویژه راستان در آخرین گزارش غیر قابل قبول  با توجه و ضعیت 

بیرخانه وسط دتشاخص بی ثباتی قیمت مواد اولیه و شاخص موانع اداری و نرام توزیع مقرر شد از دستگامهای اجرایی 

ش ود تالع موجشورا دالئل افت ایگیری گردیده و از نمایندگان بهبود دستگامهای اجرایی خواسته شود در خصوص موان

 نمایند

 یک مفته دبیرخانه شورا

7 

شکلهای تا به با توجه به شکل گیری معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه  مقرر گردید مراتب از طریق دبیرخانه شور

ه خارج ب ش خصوصی منعکس شود تا خواسته خود را از معاونت مربوطه اعالم نموده و اس از جمعبندی به وزارت

 منعکس گردد

 یک مفته شورادبیرخانه 

 روز 10 دبیرخانه  ودصصی دبیرخانه شورا مجددا ایگیری شت  کارگرومهایقانون تامین اجتماعی مقرر شد در  37موضوع ماده  8

 
 


