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:دستور جلسه

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي-
گزارش مدیرکل محترم اقتصاد و دارایی استان پیرامون منابع و مصارف تسهیالت بانکی در اسـتان خراسـان   -

ارائه راهکارههاي اجرایی براي رسوب مناسب منابع بانکی و ارتقاء شاخص هاي مورد نظر در استان رضوي و
.در اجراي مصوبات شورا

پیشنهادات اصالحی موضوع  قانون و آیین نامه اجرائی مربوط به تشویق و حمایت سرمایه گذاري خـارجی و  -
موضوعات سرمایه گذاران افغانستانی
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وضعیت حضور و غیاب جلسه

دولت-الف

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)رئیس شوراي استانی(استاندار علیرضا رشیدیان1
حاضراستانمدیریت و برنامه ریزيسازمانرئیسرضا جمشیدي2
حاضرامور اقتصادي و دارایی استانمدیر کلسید مهدي رمضانی3
حاضررئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استانراضیه علیرضایی4
حاضرمدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانمحمد سنجري5
فاطمه محمدي قرائینمایندهاستانرئیس سازمان جهاد کشاورزي مجتبی مزروعی6
حمید صفاي نیکونمایندهاستانيهابانکهماهنگیشورايدبیرمونسانحسن 7

مجلس شوراي اسالمی-ب

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

غایب)نمایندگان استانرئیس مجمع ( نماینده مجلسرضا شیران1

غایبنماینده مجلسحسین مقصودي2

غایبنماینده مجلسمحمود نگهبان سالمی3

غایبنماینده مجلسحمید گرمابی4

قوه قضائیه-ج

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)یا معاون(استاندادگستريکلرئیس)امیر مرتضوي(علی مظفري1

غایباستانمرکزدادستانغالمعلی صادقی2
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)رؤساي اتاق ها(تعاونی و خصوصی-د

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نمایندهنام و نام خانوادگی 

حاضراستانمرکزکشاورزيومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقرئیسغالمحسین شافعی1

غایباستانتعاوناتاقرئیسسید حسین مجتبوي2

حاضراستانمرکزاصنافاتاقرئیسمحمود بنانژاد3

)خصوصیوتعاونیهايتشکلرؤسايیاتعاونیوخصوصیبرترهايشرکتعاملمدیران(

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی 
نماینده

غایبرئیس خانه صنعت،معدن و تجارت استان حسینیحسن1

حاضرعضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضويیزدانبخش...عبدا2

حاضرعضو هیات مدیره کانون انجمنهاي کارفرمایی صنایع واهريجمحمدرضا3

حاضرمدیرعامل شرکت الکترواستیلمجید محمدزاده4

غایبعضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي محمدرضا توکلی زاده5

غایبعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزياحمد زمانیان6

غایبعضو هیئت مدیره اتاق تعاون هادي ابوي طرقبه7

غایبعضو هیئت مدیره اتاق تعاون مرتضی خوشخو8
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شهرداري و شوراها-هـ

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

رضا خواجه نائینینمایندهاستانمرکزشهر شهردارتقی زاده خامسیقاسم1

احمد نوروزينمایندهاستاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري2

هامراجع و دستگاهمدعوین و سایراسامی -و

سمتنام و نام خانوادگیردیف

معاون هماهنگی اموراقتصادي و توسعه منابع استانداري خراسان رضويمیرزاییقربان 1
معاون اقتصادي اداره کل اطالعات استان گل محمديحسین 2
مدیرکل  دفتر هماهنگی  اموراقتصادي استانداري خراسان رضويعلی رسولیان3
دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري خراسان رضويمدیر کلمیرشاهیشکوه4
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضويروشنکمحمد حسین5
مشهدشعبه-افغانستانوایرانمشتركاتاقاجراییهیاترئیس محمود سیادت6
افغانستانیگذارانسرمایهنمایندهحسن عبدالهی7
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مشروح  مذاکرات

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

در جلسات هرماهاقتصادي ریاست جمهوري، محترم معاون با مذاکرات انجام شده با نهاد ریاست جمهوري مقرر شده است-
با تصمیمات کشوري استانمسائل و مشکالتی که در هر یافته وگوي دولت و بخش خصوصی دو استان حضور و شوراي گفت
مطرح و چاره جویی استاندر جلسه اي با حضور وزیران مرتبط و استاندار آن و و به تهران منعکس را جمع بندي مرتبط است

.ایجاد خواهد کرددولت و بخش خصوصیگويو گفتاستانی اي براي شوراهاي ین اقدام دولت، کارآیی تازها. شود

وفیق دولت براي رفع تکه انجام آنها موضوعاتی مطرح شده است ر جلسه رهبر معظم انقالب اسالمی با اعضاي هیات دولت د-
، استاقتصاد کشور تولید و نقشه راه براي نبود، نظر ایشانموضوعات مورد کی از ود یمسائل و مشکالت را حتمی خواهد نم

بیشترو حاال جاي خالی آنهده بودند اما از سوي مسئوالن امر، تامین نشدنمونیز مطرح 78تر در سال موضوعی که پیش
با اثرگذاري کم مدت همچنین مسئوالن را از تصمیمات سهل براي عرصه هاي دشوار و خطیر، اقدامات کوتاه.احساس می شود

بر حذر داشتند و خواستار توجه جدي و عملگرایی موثر در این هاي موقت جهت چالش هاي اقتصادي کشور، و تجویز مسکّن
این مقوله نیز پیش از این و در قالب سیاست یکی دیگر از نکات مورد توجه ایشان بود بخش خصوصی تقویت. عرصه شدند
بر برخورد قاطع با متخلفان اقتصادي، جدي موارد مهم دیگر تاکید از . ح و ابالغ شده بوداز سوي ایشان مطر44هاي اصل 

.بود... گرفتن اقتصاد مقاومتی، مبارزه واقعی با فساد و
تولیدکنندگان روي مشکالت ارزي بیش از همه دارد ومشکالت ارزي براي فعاالن اقتصادي به رغم تمهیدات اتخاذ شده، تداوم -

اگر روندهاي ومشکالتی دارد نیز شناخته می شود به عنوان یک اقدام اثرگذار که از آن هم» نیما«سامانه گذاشته است؛اثر 
جایگزینی چالش هاي آتی ناشی از اتمام این ذخایر و عدم وموجود ادامه یابد، باید نگران اندوخته مواد اولیه تولیدي در انبارها 

انجام در این رابطهاقداماتی، معدن و تجارت وزارت صنعت. مواجه خواهد نمودجديمشکلا، که خطوط تولید را ببودآن
.از جمله تقاضاي تشکیل کمیته ویژه در بانک مرکزي که امید است موثر باشدداده 

بسیاري از ترامپ از خروجاینستکه یکی از تحلیل هایی که در حال حاضر در رابطه با خروج ترامپ از برجام مطرح می شود -
در تصمیمات بین المللی را به چالش می وضعیت بنیاد غرب و سایر کشورهاي توسعه یافته ازجمله برجام،معاهدات بین المللی

.کشد و بزودي واکنش هاي جمعی زیادي از سوي کشورهاي قدرتمند جهان به آمریکا وارد خواهد شد
استان در دیداري با و نمایندگان بخش خصوصیمدیران اقتصادي، به نگرانی فعاالن اقتصادي نسبت به موضوع ارز با توجه به -

اي مشتمل بر قوانین و مقررات بانکی مجموعهدر این رابطه.نموده اندمطرح را مهمی موضوعاتنکات و قائم مقام بانک مرکزي 
تهیه ووسط دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استانتمخل کسب و کار همراه با پیشنهادات اصالحی

نشست این در این مجموعه ؛صادي استان و کشور ارسال شدسیستم بانکی و دستگاه هاي اجرایی و اقتآن براينسخه اي از 
.مورد قبول قرار گرفتموضوعات ارائه شدهپیگیرينیز مطرح و

کالنشهر کشور بر همکاري بیشتر بانک مرکزي در بازار ثانویه به منظور 5استان و 5استانداران رئیس جمهور در دیدار اخیر با -
که دیگر رئیس دولت بر حفظ قیمت مواد اولیه اي است دستورتاکید نمود همچنینتامین ارز مورد نیاز واحدهاي تولیدي

نسبت به هر انجام می شود و باید تی مرتبط می شود ، تولیدات آن در کشور توسط واحدهایی که به نوعی به دستگاه هاي دول
در حوزه خارجی نیز به همه دستگاه ها و استان ها اختیار داده .گونه افزایش قیمتی به نفع تولید کنندگان جلوگیري شود 
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.شده تا در این برهه براي حل مشکالت این بخش، حتی فراتر از دستورالعمل ها اقدام کنند

قوانین ودستورالعمل هایی ه استو حفظ تولید و اشتغال در جلسه سران سه قوه مقرر شدموجودیت شرایطمدیريدر راستا-
.که مخل تولید بوده و با شرایط کنونی همخوانی ندارد، متوقف و معلق شود

تمهیدات و برنامه اتخاذ با شرکت برق باید قطعی برق و خسارات وارد آمده به برخی واحدهاي تولیدي در استان با عنایت به -
به ،قبل از قطع آن در یک بازه زمانی مناسب را قطع برق زمان بیشتر ضرر و زیانوارد شدنبه منظور جلوگیري از ریزي الزم 

.نمایداطالع رسانی واحدهاي تولیدي 
بود که 97قانون بودجه 16تبصره » و«اشکاالت وارده به بند ،دبیرخانه شوراي گفتگوي استان موضوعات مورد بررسییکی از -

) و(حکم قانونی مندرج در بند :"یح داده است کهضپاسخ به پیگیري دبیرخانه شوراي گفت و گوي استان، تودر بانک مرکزي 
به شبکه بانکی جهت اجرا 18/2/97مورخ 45821/97طی بخشنامه شماره » کل کشور1397قانون بودجه سال «) 16(تبصره 

، مشخص نبودن »جریمه«کشور ابالغ گردیده است؛ لیکن با عنایت به ابهامات حکم مذکور از جمله عدم تعریف دقیق عبارت 
، مشخص نبودن شمولیت قراردادهایی که با »تسویه«محل تامین بخشودگی جریمه توسط بانک ها، مشخص نبودن مفهوم 

سررسید نشده اند و 1396است تعیین تکلیف شده و در پایان سال 1397سال تنظیم قرارداد جدیدي که سررسید آن در
، مقرر شده مرتب در کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی و با همکاري دستگاه هاي »قرارداد اولیه«شفاف نبودن عبارت 

."ذي ربط بازنگري شود

و مصارف تسهیالت بـانکی در اسـتان خراسـان    گزارش مدیرکل محترم اقتصاد و دارایی استان پیرامون منابع) ب
رضوي و ارائه راهکارههاي اجرایی براي رسوب مناسب منابع بانکی و ارتقاء شاخص هـاي مـورد نظـر در اسـتان در     

.اجراي مصوبات شورا

ارائه ریگزارش موضوع مصوبه پنجاه و دومین جلسه شوراي گفت و گو توسط مدیرکل محترم اقتصاد و دارایی استان به شرح ز-
:شد
 هزار میلیارد 67و در حوزه بانکی، حدود 96گزارش بانک مرکزي نشان می دهد که خراسان رضوي در پایان سال

) تسهیالت جاري و غیر جاري(هزار میلیارد تومان مصارف38و ) سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی(تومان منابع
.می باشد26درصد بوده و رتبه استانمان در کشور، 57,5براین اساس، نسبت مصارف به منابع. داشته است

 خراسان نشان می دهد96تا 92در مقایسه با این مولفه در کشور، طی سال هاي » مصارف به منابع استان«شاخص
، »مصارف به منابع«نکته اینجاست که نسبت . رضوي در این بحث همیشه یک فاصله با شاخص کشوري داشته است

البته اگر بخواهیم نسبت مصارف به منابع . و هم در استان، طی پنج سال گذشته روند نزولی داشته استهم در کشور
را به عنوان یک شاخص عمده و به صورت عمیقی تحلیل کنیم، به اطالعات جانبی دیگري نیاز است که دسترسی به آن 

.ها در بعضی بخش ها فراهم نیست
4,96به 3,94این سهم ازبوده و، صعودي و افزایشی 96تا 92ی طی سال هاي سهم استان از کل منابع سیستم بانک

درصد بوده و در 2,87، 92این مولفه در سال . اما در بحث مصارف، فراز و فرودي را شاهد هستیم. درصد رسیده است
درصد کاهش 3,08به96و 95درصد رسیده است اما در ادامه دوباره تنزل کرده و در سال هاي 3,3، به 94سال 

.یافته است
 درصد و در 26,9این نرخ در استان 92در سال نشان می دهدمقایسه نرخ رشد منابع بانکی استان به نسبت کشور
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درصد است پیشی 19,7درصد از نرخ کشوري که 34,2استان با 93سالبعد از آن در. درصد بوده است37,5کشور 
درصد 29,6درصد و براي کشور 48,2نیز ادامه می یابد و نسبت مذکور براي استان 94سالاین روند در. می گیرد

درصد 21,4شاخص مذکور توامان در استان و کشور کاهش پیدا می کند و در خراسان رضوي به 95در سال . است
تجربه می کنیم که باز افزایشی را 96اما نهایتا در سال . درصد است19,8می رسد در حالیکه در کشور این میزان 

.درصد در کشور می رساند29,3درصد در استان و31,8نسبت مذکور را به 
 خراسان رضوي در کنار تهران، اصفهان، فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی،  داراي بیشترین منابع بانکی طی سال

نکته اینجاست که . ر داشته استعمدتا در جایگاه سوم یا چهارم قرادر این سال ها استانهستند96تا 92هاي 
.رشد نرخ منابع بانکی در استان در این مدت خوب بوده است) که نوسانات زیادي در این بخش دارد( صرفنظر از تهران

 ،همچنین . بوده است» کاهشی«نسبت مصارف به منابع خراسان رضوي همانند روند کشوري طی دوره پنج ساله مذکور
.ر مقایسه با مجموع کشور و نیز استان هاي مشابه در سنوات اخیر باالتر بوده استرشد منابع بانکی استان د

 در استان میزان منابع بانکی به دالیل مختلف باالست و با توجه به وضعیت اقتصادي کشور از جمله رکود اقتصادي و
کان جذب این مقدار ام... مشکالت واحدهاي تولیدي در خصوص بازپرداخت تسهیالت قبلی و چک هاي برگشتی و

توامان نرخ سود تسهیالت نیز براي بخش عظیمی از واحدهاي صنعتی و تولیدي . منابع مالی و اعتباري وجود ندارد
همچنین سهم زیادي از .قابل پذیرش نیست و بخش کمی از آن ها توانایی پوشش چنین سودي را دارا هستند

ص داشت که با رکود در این حوزه، پرداخت تسهیالت نیز دچار تسهیالت دریافتی در استان به بخش ساختمان اختصا
به گونه اي است که مسیر وصول منابع ، مستقل از مسیر پرداخت نیز سیاست گذاري هاي سیستم بانکی .افت شد

تسهیالت بوده و بعضا پیش آمده که سیاست پرداخت تسهیالت، باالخص تسهیالت تکلیفی و تعیین سهمیه براي 
.بدون توجه به منابع بانکی هر استان در نظر گرفته شوداستان ها،

به منظور بهبود روند تامین مالی پروژه هاي اقتصادي استان، در فاز اول لیستی از متقاضیان پیشنهاد می شود
تسهیالت که به دالیل مختلف موفق به اخذ آن نشده اند، احصا گردد و به صورت موردي در گروه کاري امور بانکی و 

.تامین مالی ذیل ستاد تسهیل بررسی شده و نهایتا در خود ستاد براي آن ها تصمیم گیري الزم انجام شود
ایران، اقداماتی را در امر ، صنایع، معادن و کشاورزيمرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی و از سال گذشته اتاق بازرگانی-

ور در سنوات گذشته نشان می دهد که عمده ترین چالش و مشکل بررسی هاي مذک. اندپایش محیط کسب و کار صورت داده
پذیر نبودن بینیپیش«البته امسال این مولفه جاي خود را به . فعاالن اقتصادي، بحث منابع بانکی و تامین مالی بوده است

ی ها نشان می دهد که به هر رو همین بررس. داده و تامین مالی در رتبه دوم قرار گرفته است» شرایط در فضاي کسب و کار
هاي مذکور باید این سوال اساسی در بررسی. بخش مولد در این سال ها، سهمی را که باید از منابع بانکی دریافت نکرده است

در بخش هاي توسعه اقتصاد کشور هزینه می گردد؟ آیا باشد که؛ آنچه در استان به عنوان منابع به بانک ها سپرده می شود، 
قرار دهند و کمتر از درخواست هاي بخش غیر خصوصییح می دهند منابع خود را در اختیار بنگاه هاي دولتی و بانک ها ترج-

نیز که شمار بنگاه هاي دولتی بزرگ کم است و خراسان رضويقاعدتا در استان . خصوصی در این رابطه استقبال می کنند
خواهد ري براي منابع موجود در سیستم بانکی استان وجود ست، مصارف کمتاعمده فعالیت اقتصادي در دست بخش خصوصی

.داشت که مورد توجه بانک ها قرار گیرد
لیست که درصد است، این همه در حا6,2درصد و منهاي آن، 5,2» فتن«سهم استان از ارزش افزوده کشور با احتساب بحث -

ن معناست که درآمد سرانه یک فرد ساکن در بدیستان خراسان رضوي زندگی می کنند و این درصد جمعیت کشور در ا8
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. تر استیک ایرانی است و به طور نسبی درآمد در خراسان رضوي نسبت به کشور نامناسبمتوسطدرصد75خراسان رضوي، 
درآمد خانوار نیز موید همین مطلب می باشد که هم درآمد نسبی و هم هزینه نسبی یک همچنین بررسی اطالعات طرح هزینه

کرد آن وجود خانوار در خراسان رضوي نسبت به میانگین کشور پایین تر می باشد، یعنی به دلیل نبود درآمد کافی امکان هزینه
. نداشته است

سهم در ارتقا و اگر برنامه ریزي استان درافزایش یافته است 96درصد در 3,1به 92درصد در سال 2,9از استانسهم مصارف -
حاال اگر سهم . عمده منابع مورد نیاز براي سرمایه گذاري باید از محل تسهیالت بانکی تامین شودباشد؛تولید ناخالص کشور 

ینه استهالك سرمایه هاي قبلی و درصد از مصارف باشد، یعنی ظرفیت استان براي جایگزینی هز3در سرمایه گذاري استان 
درصد سرمایه گذاري جدید انجام 3درصد تولید، تنها 6همچنین انجام سرمایه گذاري هاي جدید کمتر است چرا که در مقابل 

.این باعث می شود تا سهم خراسان رضوي در تولید ناخالص ملی کاهش پیدا کند. می گیرد
ضروري در حال حاضراصالح این بخش بوده ونامساعد بودن فضاي کسب و کار کم بودن تقاضاي تسهیالت در کشور ناشی از -

یکی دیگر از مشکالت در اختیارات آن ها ي موجوددشواري در مجاب کردن بانک هاي استان و محدودیت هاهمچنین .است
واحدهاي ،بانک ها. هستیمدر استان براي تشکیل سرمایه از محل مساعدت بانک هاي استان با دشواري رو به رو موجود است؛

تحلیل لذا .استآنهاتولیدي را به سمت دریافت تسهیالت در گردش و کوتاه مدت هدایت می کنند چون تامین کننده منافع 
با بخش تولید رفتار می مناسبمنابع به مصارف به تنهایی نشان نمی دهد که بانک هاي استان چقدر سختگیرانه یا حتی 

.کنند

پیشنهادات اصالحی موضوع  قانون و آیین نامه اجرائی مربوط به تشویق و حمایـت سـرمایه گـذاري خـارجی و     ) ج
موضوعات سرمایه گذاران افغانستانی

:ها به شرح زیر در جلسه مطرح شدموانع سرمایه گذاران خارجی بویژه افغانستانی-
 ملی بودن فرآیند صدور مجوز سرمایه گذاري خارجی
سرمایه گذاري خارجی بر اساس عرف و رویه موجودحداقل مبلغ
نقش غیر اجرایی و بعضا مشاوره اي مرکز خدمات سرمایه گذاري
عدم ایجاد نمایندگی ناجا در مرکز خدمات سرمایه گذاري
 مهم(فقدان طرحها و پروژههاي کارشناسی شده و آماده سرمایه گذاري جهت معرفی به سرمایه گذاران خارجی (
ت نقل و انتقال ارز از افغانستان به ایران و باالعکس ونیاز به صرافی هاي معتبر مشکال
اجرایی شده است13/4/97مصوبه دبیرخانه در مورخ (، )صدور تمدید پروانه کار با اقامت(عدم انطباق مدت(
شوراي گفت دبیرخانهپیشنهاد (مغایرت مدت زمان تمدید دفترچه بیمه شاغالن و سرمایه گذاران  خارجی افغانستانی

)اجرایی شده استو گوي دولت و بخش خصوصی استان
شوراي توافقی در دبیرخانهبصورت قبل از طرح در شورا (وضعیت ثبت نام فرزندان سرمایه گذاران خارجی در مدارس

).استاجرایی شدهگفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان
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مصوبات

استانی

موضوع مصوبه پنجاه و دومین جلسه شوراي گفت و گو توسط مدیرکل محترم اقتصاد با توجه به گزارش -
و دارایی استان پیرامون منابع و مصارف تسهیالت بانکی در استان خراسان رضوي و ارائه راهکارههاي 

پس از اظهار نظر اعضا ،اجرایی براي رسوب مناسب منابع بانکی و ارتقاء شاخص هاي مورد نظر در استان
حوزه بانکی و استخراج جهت شناسایی اشکاالت مبنایی، پایه اي و ریشه اي مقرر شد حاضر در جلسه 

فرآیند هاي زائد که موجب کندي جذب تسهیالت توسط فعاالن اقتصادي استان شده و سهم استان در 
محترم هماهنگی اموراقتصادي معاونبه مسئولیت کمیته اي تسهیالت بانکی را کاهش داده استجذب 

کمیسیون هماهنگی بانک ها، محترم نمایندگانبا حضورو و توسعه منابع استانداري خراسان رضوي
اداره سازمان مدیریت و برنامه ریزي، انجمن مدیران صنایع، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ، 

سازمان جهاد کشاورزي تشکیل و ظرف ،سازمان صنعت ، معدن و تجارت،امور اقتصادي و دارائیکل 
ناسایی مشکالت، راهکارهاي اجرایی و عملیاتی در حوزه بانکی بویژه در ارتباط با ماه نسبت به ش2مدت 
تسهیالت یارانه اي و غیر یارانه اي اقدام و نتایج آن جهت تصویب به شوراي گفت و گوي دولت و جذب 

.استان ارائه شودبخش خصوصی
مقرر شد به منظور بررسی میزان ارتباط بین حسب پیشنهاد اداره کل امور اقتصادي و دارایی استان -

منابع و مصارف بانکی استان و تقاضاهاي موجود براي استفاده از تسهیالت بانک ها در قالب بنگاههاي 
هرست کاملی از متقاضیان یک ماه فمدتاقتصادي، سازمان صنعت، معدت و تجارت استان ظرف

که موفق به دریافت تسهیالت نشده اند با ذکر 1397و چهار ماه سال 1396تسهیالت بانکی طی سال 
ندي از منابع بانکی به دبیرخانه شورا مر گذار بر امکان عدم بهره یتهیه و همراه با تعیین عوامل تاث،دالئل

.دولت و بخش خصوصی استان ارسال نمایندجهت بررسی اولیه و ارائه به شوراي گفت و گوي 
استانداري محترم خراسان رضوي گردیدپس از بررسی جمیع جهات و حسب پیشنهاد دبیرخانه مقرر -

به را نمایندگی ناجا در مرکز خدمات سرمایه گذاراي استان استقرارضرورت طی مکاتبه اي موضوع 
از .. و از جمله گذرنامه و گواهینامهخارجیاقتصاديمنظور تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به فعاالن 

.دنپیگیري نمایرضوي خراساناستانانتظامیمحترمفرماندهیطریق 
ظرف مدت دو مقرر گردیدبه منظور جذب سرمایه گذاري خارجی در استان و جهت ظرفیت سازي -

هماهنگی  اموراقتصادي دفتری،انتظاميروینتام االختیارنمایندگان جلسه اي با حضور هفته 
وشمالدرخارجهاموروزارتدفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري، نمایندگی،استانداري

سازمان صنعت ، ،یاداره کل تعاون کار و رفاه اجتماع، امور اقتصادي و دارائیاداره کل کشور، شرق
مرکز خدمات ،اتباع و مهاجرین خارجیاداره کل ،معاونت اقتصادي اداره کل اطالعات،معدن و تجارت
شعبه مشهد –افغانستانمشترك ایران واتاقاتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشارزي،،سرمایه گذاري

جلسه آینده شورا ارائه درموارد زیر را بررسی و نتایج آن برگزار و در محل دبیرخانه شوراي گفت و گو 
.گردد
 ظرفیت ها و زمینه هاي سرمایه گذاري خارجی، روشهاي شناسایی
ظرفیت ها و اختیارات قانونی درون استانی و راهکارهاي استفادهمشکالت موجود،شناسایی
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مصوبات

استانی

موضوع مصوبه پنجاه و دومین جلسه شوراي گفت و گو توسط مدیرکل محترم اقتصاد با توجه به گزارش -
و دارایی استان پیرامون منابع و مصارف تسهیالت بانکی در استان خراسان رضوي و ارائه راهکارههاي 

پس از اظهار نظر اعضا ،اجرایی براي رسوب مناسب منابع بانکی و ارتقاء شاخص هاي مورد نظر در استان
حوزه بانکی و استخراج جهت شناسایی اشکاالت مبنایی، پایه اي و ریشه اي مقرر شد حاضر در جلسه 

فرآیند هاي زائد که موجب کندي جذب تسهیالت توسط فعاالن اقتصادي استان شده و سهم استان در 
محترم هماهنگی اموراقتصادي معاونبه مسئولیت کمیته اي تسهیالت بانکی را کاهش داده استجذب 

کمیسیون هماهنگی بانک ها، محترم نمایندگانبا حضورو و توسعه منابع استانداري خراسان رضوي
اداره سازمان مدیریت و برنامه ریزي، انجمن مدیران صنایع، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ، 

سازمان جهاد کشاورزي تشکیل و ظرف ،سازمان صنعت ، معدن و تجارت،امور اقتصادي و دارائیکل 
ناسایی مشکالت، راهکارهاي اجرایی و عملیاتی در حوزه بانکی بویژه در ارتباط با ماه نسبت به ش2مدت 
تسهیالت یارانه اي و غیر یارانه اي اقدام و نتایج آن جهت تصویب به شوراي گفت و گوي دولت و جذب 

.استان ارائه شودبخش خصوصی
مقرر شد به منظور بررسی میزان ارتباط بین حسب پیشنهاد اداره کل امور اقتصادي و دارایی استان -

منابع و مصارف بانکی استان و تقاضاهاي موجود براي استفاده از تسهیالت بانک ها در قالب بنگاههاي 
هرست کاملی از متقاضیان یک ماه فمدتاقتصادي، سازمان صنعت، معدت و تجارت استان ظرف

که موفق به دریافت تسهیالت نشده اند با ذکر 1397و چهار ماه سال 1396تسهیالت بانکی طی سال 
ندي از منابع بانکی به دبیرخانه شورا مر گذار بر امکان عدم بهره یتهیه و همراه با تعیین عوامل تاث،دالئل

.دولت و بخش خصوصی استان ارسال نمایندجهت بررسی اولیه و ارائه به شوراي گفت و گوي 
استانداري محترم خراسان رضوي گردیدپس از بررسی جمیع جهات و حسب پیشنهاد دبیرخانه مقرر -

به را نمایندگی ناجا در مرکز خدمات سرمایه گذاراي استان استقرارضرورت طی مکاتبه اي موضوع 
از .. و از جمله گذرنامه و گواهینامهخارجیاقتصاديمنظور تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به فعاالن 

.دنپیگیري نمایرضوي خراساناستانانتظامیمحترمفرماندهیطریق 
ظرف مدت دو مقرر گردیدبه منظور جذب سرمایه گذاري خارجی در استان و جهت ظرفیت سازي -

هماهنگی  اموراقتصادي دفتری،انتظاميروینتام االختیارنمایندگان جلسه اي با حضور هفته 
وشمالدرخارجهاموروزارتدفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري، نمایندگی،استانداري

سازمان صنعت ، ،یاداره کل تعاون کار و رفاه اجتماع، امور اقتصادي و دارائیاداره کل کشور، شرق
مرکز خدمات ،اتباع و مهاجرین خارجیاداره کل ،معاونت اقتصادي اداره کل اطالعات،معدن و تجارت
شعبه مشهد –افغانستانمشترك ایران واتاقاتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشارزي،،سرمایه گذاري

جلسه آینده شورا ارائه درموارد زیر را بررسی و نتایج آن برگزار و در محل دبیرخانه شوراي گفت و گو 
.گردد
 ظرفیت ها و زمینه هاي سرمایه گذاري خارجی، روشهاي شناسایی
ظرفیت ها و اختیارات قانونی درون استانی و راهکارهاي استفادهمشکالت موجود،شناسایی
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بهینه از این ظرفیت ها
 تعیین مجوزهاي ملی مورد نیاز و قوانین و مقررات مخل و پیشنهادات مرتبط
ر جهت انطباق مشوق ها با میزان و نوع سرمایه مشوق هاي سرمایه گذاري و ارائه راهکااحصاء

گذاري
 بررسی فرآنیدهاي کاري دفتر جذب سرمایه گذاري استانداري، مرکز خدمات سرمایه گذاري

و شناسایی دستگاههاي جدید داراي نماینده در این مرکز جهت و اختیارات نمایندگان حاضر 
.گذاران جدیدافزایش خدمات رسانی به سرمایه گذاران و جذب سرمایه

تمدید پروانه کار با ومدت صدورپیرامون انطباقتوافقات انجام شده در دبیرخانه شوراي گفت و گو -
و ثبت نام مدت زمان تمدید دفترچه بیمه شاغالن و سرمایه گذاران  خارجی افغانستانیمطابقت،اقامت

.استمرار آن تاکید شدمطرح و بر اجرا و فرزندان سرمایه گذاران خارجی در مدارس

ملی و 
فراگیر

-
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