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  )دستور كار( ورد بررسيــموضوع م 

 جناب اقاي مونسان دبير محترم كميسيون هماهنگي بانكها ي از عملكرد سيستم بانكي استان شامل  ارائه گزارش: 
از تسـهيالت بـانكي      تفكيك كشاورزي ، صنعت ، معدن ، تجارت تعاون، در برنامه پنجم و دوساله برنامه ششمآخرين وضعيت بهره مندي بخشهاي مختلف اقتصادي استان به  -1

 به همراه تحليلي از  نقاط قوت و ضعف آن و ارائه راهكارههاي بهبود درچارچوب قوانين و مقررات مربوطه
 اري در استان طي چهار ساله اخيرهمراه با نقاط قوت و ضعف و راهكارههاي بهبودارائه گزارشي از  منابع و مصارف تسهيالت و ميزان رسوب سرمايه گذ -2

 گزارش اقدامات صورت گرفته در ارتباط با مصوبات  دبيرخانه و شوراي گفت و گوي استان مرتبط با سيستم بانكي طي سه ساله اخير -3

 چگونگي انجام حمايت هاي الزم از بنگاههاي اقتصادي در شرايط موجود با توجه به اصالحات صورت گرفتهارائه تحليلي از نقاط قوت و ضعف  آخرين اصالحات قانون چك و  -4

  در حوزه بانكي ساير موارد  
 

 :طرح موضــوع دستور جلسه
هـاي   خصوصي موضوع توزيـع منـابع بـانكي در بخـش    هاي بخش  موضوعات بانكي، مالياتي و تامين اجتماعي؛ چند چالش اساسي فعاالن بخش خصوصي به شمار مي آيند؛ يكي از گاليه -

طبق آمـار، سـهم   . كند نبال ميمختلف در استان است؛ بانك مركزي سهم تسهيالت دهي به حوزه هاي گوناگون را ابالغ كرده و اين موضوع يكي از مواردي است كه بخش خصوصي د

البته ايـن آمـار   . و سهم بخش خدمات افزايش داشته كه در اين زمينه بخش خصوصي گاليه هايي داردبخش هاي كشاورزي و صنعت خراسان رضوي از تسهيالت بانكي كاهش يافته 

 .ي به اشتغال روستايي استربدون دخالت پرداخت تسهيالت يك و نيم ميليارد دال

هـا   است و آن اسـتان  100ها اين نسبت بيش از عدد  در برخي از استانخواني الزم را ندارد؛ اين درحاليست كه  آمارها نشان مي دهد كه منابع و مصارف بانكي در خراسان رضوي هم -

علي رغم روند صعودي، منابع و مصارف همخواني  خراسان رضوي گيرند و عمال رسوب منابع در آنها باالست؛ اما در استان عالوه بر منابع موجود خود، از ساير نقاط هم منابع بانكي مي

 .درصد رسيده است 60درصد بود و حاال به بيش از  50گذشته اين نسبت حدود الزم را ندارند و در سال هاي 
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شـوراي   تصـويب با  گذار اجازه داده اين قانون براي واحدهاي دچار مشكل اقتصادي تا حداكثر يكسال ، قانونشتهو تبعاتي كه به دنبال داالحات  جديد قانون صدور چك صا با توجه به - 

 .ي استپيگيررضوي نيز موضوع در حال خراسان استان در .است  فارس شوراي تامين اين موضوع را مصوب كرده  مانند استانها  در برخي از استان كهاجرايي نشود  تامين استان

 :زير در جلسه ارائه نمودبه شرح  عملكرد سيستم بانكي استان از ابتداي قانون برنامه پنجساله پنجم  ي ازهماهنگي بانك هاي خراسان رضوي گزارش محترم كميسيوندبير  -

o  درصـد رسـيد؛    9,6ماهه امسال بـه   8درصد و در  9,7به  96درصد، در سال  11,4به  95درصد بود، اين رقم در سال  10,9سهم بخش كشاورزي از تسهيالت  90در سال

 .ه موجب كاهش سهم كشاورزي شده است، فراز و نشيب در چند سال گذشتاستبه دنبال توسعه رويكرد تسهيالتي در بخش كشاورزي  استان امسال

o  8درصد و در  14,7، 96درصد، در سال  12,7، 95درصد بود، اين رقم در پايان سال  22,5، 90در بخش صنعت و معدن، ميزان تسهيالت از كل منابع بانكي استان در سال 

 .د داشتخواهادامه   روندي افزايشي در اين بخش  سال جاريدرصد بوده و قطعا تا پايان  14,7ماه امسال 

o  31,2و  32,9، 38,2ماهه امسال بـه ترتيـب بـه     8و  95 -96اين سهم در سال هاي  بود؛درصد  40,8،   90سهم بخش مسكن و ساختمان از تسهيالت بانكي استان در سال 

 34,4ماهـه امسـال    8و  34,4، 95ده بود كه اين رقم در سـال  درصد از تسهيالت استان را به خود اختصاص دا 16,9، 90بخش خدمات بازرگاني نيز در سال . درصد رسيد

 .درصد بود

o بـه   96درصد بود كه اين رقم در سال  7,5، 90سهم تسهيالت قرض الحسنه در سال  شده است؛ اعطا تسهيالت قرض الحسنه در حوزه هاي ازدواج، كميته امداد و بهزيستي

درصد است و در ساير بخش ها رشد منابع كمتر  6درصد و مصرف  3حاليست كه جذب منابع قرض الحسنه در استان درصد رسيد؛ اين در 8,7ماهه امسال به  8و در  7,7

 .درصد است 26درصد و رشد مصارف  9از 

o   درصد، در  6,8 درصد، در بخش مسكن و ساختمان 12درصد، در بخش صنعت و معدن  10رشد مانده مصارف سيستم بانكي استان در بخش كشاورزي نسبت به سال قبل

  .وجود داشته استدرصد بوده و در تسهيالت صادراتي رشد منفي  26,4درصد و در حوزه قرض الحسنه  13,9بخش بازرگاني و خدمات 
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 o  جـم تسـهيالت   مقايسـه ح . درصـد بـود   12,1كه اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته وجود داشته  درصد رشد  11,7ماهه سال جاري  8در كل مصارف بانكي استان در

ميليارد ريال  281هزار و  41درصدي را نشان مي دهد و قدر مطلق رشد كل تسهيالت پرداختي  30ماه امسال نسبت به پارسال هم رشد  8پرداختي سيستم بانكي استان در 

 . است

o  60,4، 95در سـال   اشاره كرد كه اين عـدد  نسبت منابع به مصارف به در زمينه بهره مندي بخش هاي مختلف اقتصادي مي توان عملكرد سيستم بانكي استان از نقاط قوت 

در مجموع نسبت منابع به مصارف در استان در حال رسيدن بـه حـد اسـتاندارد اسـت،     . درصد رسيده است 63,4ماهه امسال به  8و در  62,3به  96در سال  ودرصد بوده 

تهران بوده و مربوط به منابع بانكي استان نيست، در غير ايـن   منابع بانكي در عادن سنگان خواف اعطا شده، ازضمن اينكه بايد توجه داشت حجم عظيمي از تسهيالتي كه به م

 . درصد مي رسيد 100صورت مصارف بانكي خراسان رضوي به بيش از 

o درصـد رسـيده، از    10تسهيالت دهي به بخش بازرگاني و خـدمات بـه زيـر     سال جاريدر است؛  در استان رشد قابل توجهي داشته حجم تسهيالت به بخش مولد اقتصادي

نسبت به مدت مشابه سال گذشته،  سال جاريماهه اول  8طرفي مصارف نيز در بخش اشتغالزايي بهزيستي، كميته امداد و مشاغل خانگي رشد داشته است؛ به طوري كه در 

 .وجود داشته استدرصد بوده و در مشاغل خانگي هم افزايش چشمگيري  331درصد و براي بهزيستي  846قدر مطلق رشد تعداد تسهيالت براي كميته امداد 

o  عدم همگرايي دستگاه هاي اجرايي در تقسيم سـهم تسـهيالت   : هي نيز وجود دارد از جملنقاط ضعفدر زمينه بهره مندي بخش هاي مختلف اقتصادي استان از تسهيالت بانكي

رف منابع صندوق توسعه كه رقم بسيار ناچيزي از آن در استان مصرف شده است، عدم برخورداري برخي از فعاالن اقتصادي از منابع بانكي و از طـ مندي استان از  عدم بهره

حدها در اين زمينـه  مظلـوم واقـع    براساس آمار، برخي از واحدهاي توليدي از همه بانك ها وام گرفته اند و برخي از وا(ديگر استفاده برخي از واحدها از منابع اغلب بانك ها 

ويقي بـراي افـراد   تشويق بدحسابان با اعطاي امتيازات قانوني طي سنوات اخير كه منجر به افزايش مطالبات شده است، عدم وجود مزاياي ملموس و تاثيرگذار تشـ  ).شده اند

وسسات غيرمجاز به علت پرداختن سودهاي غيرمتعارف و بـي ضـابطه كـه ايـن     خوش حساب كه تعهدات خود را به موقع پرداخت مي كنند و جذب منابع بانكي به سمت م
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در بخش منابع بـا  را  بانك ها موضوع در منابع و مصارف ايجاد انحراف مي كند؛ به طوريكه منابع بانك هاي منضبط به سمت موسسات غيرمنضبط مي رود و در انتهاي سال 

 .نمايدمشكل مواجه مي 

 بايـد   وجود ندارد و اين نكته مهمي است كه به عنوان نقشه راه استان، ميزان نياز بخش ها به تسـهيالت را در استان كه چارچوبي براي تعيين سهم بخشها  عتقد استبانك ها م سيستم -

 كه براي باقيمانده نسبت منابع به مصارف و رسوب بيشتر چه بايد كرد و چه موانعي را بايد از ميان برداشت؟  شودبايد بررسي  همچنين  اعالم نمودبه سيستم بانكي 

 براي پيشرفت كشور پيدا نكرده و سهم بخش كشاورزي از تسهيالت بانكي در قانون هاي برنامه توسعه مشخص شده اما به هيچ عنوان تحقق نيافته است، صنعت هنوز شرايط ويژه اي -

ن بسياري از كارخانجات در بخش هاي مختلف تعطيل و نيمه فعالند و بسياري از آن ها نيازمند مواد اوليه اي هستند كه در بخش كشاورزي تامي. استنيازمند نجات بخش كشاورزي 

نيست تا براساس آن تسهيالت داده شود و از زماني كه بحث كيفي از برنامه سوم توسعه تاكنون در بحث كيفي كشاورزي برنامه ريزي شد؛ در بحث كيفي عدد و رقم مطرح . مي شود

  .ايجاد شدركود در پرداخت تسهيالت به اين بخش  مطرح شد

ه ارزيـابي  مشكالت مربوط به وثيقه معتبر و كافي و نحو ؛دليل افزايش فرايند پرداخت به بخش كشاورزي دانسترا مي توان غيرتخصصي بودن بانك هاي عامل در پرداخت تسهيالت  -

 . آن ها نيز در پرداخت تسهيالت به اين بخش مشكل ساز شده و بانك ها در اين زمينه قوانين دست و پاگيري دارند

  اسـت و   مطـرح حـوزه كشـاورزي    عدم ارائه تسهيالت سرمايه در گردش به طرح هايي كه قبال از تسهيالت صندوق توسعه ملي استفاده كرده اند، به عنوان يكـي ديگـر از مشـكالت    -

 .يارانه سود تسهيالت بانكي در بخش كشاورزي افزايش يابد شودپيشنهاد مي 

ميليارد تومان اعالم شده كـه   800از محل تسهيالت رونق توليد كه از سياست هاي دولت است، به بخش صنعت و معدن بيش از  96و  95رقم تسهيالت پرداخت شده در سال هاي  -

از طرفي، در آمارهاي مربوط به تسهيالت ارائه شده به بخش صنعت نيز عمدتا مشخص نشده كه تسهيالت در چه حوزه هـايي از  . الزم است اصالح شودالبته رقم بيش از اين بوده و 

 ... اين بخش اعطا شده و مربوط به سرمايه ثابت بوده، يا سرمايه در گردش و
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 شـود  همچنـين پيشـنهاد مـي    . بوجـود خواهـد آمـد   اگر اعطاي تسهيالت بانكي به بخش هاي مختلف به فراخور سهم بخش ها در توليد ناخالص داخلي استان باشد، وضـعيت بهتـري    - 

 .به واحدهاي بدحساب بوده است ) در قالب بخشودگي ها و معافيت ها (  تمهيداتي براي واحدهاي خوش حساب در نظر گرفته شود زيرا هميشه كمك هاي مالي

بخش هاي مولد در درازمدت پايه ريزي اقتصاد را دارند و با توجـه بـه وضـعيت     است؛در سهم دهي به بخش هاي مختلف از تسهيالت بانكي در چرخه اي معيوب قرار گرفته استان  -

الزاما به معناي شكوفا بودن آن نيست، افزايش تسهيالت به معناي رشد نيست و اگر به طـور كامـل   اگر بخشي رشد مي كند، . اشتغال در استان، بايد نگاه ويژه اي به اين موضوع شود

 .برآورد شود، اين رشد در برخي از بخش ها منفي خواهد بود

 رتبـه بانـك كشـاورزي   كـرده اسـت و    ن حدود عملدر هميبانك كشاورزي  در استان درصد منابع خود را در قالب تسهيالت ارائه كنند و  80بانك ها در شرايط كنوني مي توانند تا  -

 .است هزار ميليارد تومان 40 در خراسان رضويبانك كشاورزي گردش مالي . استدر كشور  در جذب منابع و سرمايه گذاري بين اول تا سوم استان 

درصد و براي همه بخش هاست، در صورتي كه بخش توليد كشش پرداخت اين ميزان سود تسهيالت را ندارد و الزم است حـداقل بـراي    18سود بانكي مصوب شوراي پول و اعتبار  -

ي توان از سيستم بانكي انتظار تامين منـابع و تسـهيالت   در واقع، وقتي م. اين موضوع به سرعت جذب منابع در بخش توليد هم كمك مي كند. بخش توليد مزايايي در نظر گرفته شود

 . مورد نياز را داشت تا برگشت منابع به خوبي صورت بگيرد

ليل عدم تـامين  يد اكثر كارخانجات ما به دانتظار اين است كه خراسان رضوي به عنوان استاني اثرگذار در كشور، ميانگين منابع به مصارف بانكي را رعايت كند؛ اما امروز ظرفيت تول  -

علـي رغـم صـراحت قـانون و تاكيـد       هاي بانك مركزي هم بانك هاي استان در موضوع رعايت آيين نامه. درصد رسيده است 30اعتبار براي خريد مواد اوليه مورد نياز خود، به زير 

 .كه براي اين موضوع بايد اقدام عملي انجام شود زنندسرباز مي صورت حساب تسهيالت به مشتري  دادندستگاههاي نظارتي و قضايي استان با روش هايي از 

طبـق  . اگر نسبت منابع به مصارف به طور دقيق آسيب شناسي شود، آثار مثبتي بـه دنبـال خواهـد داشـت     است و سهم بخش صنعت از تسهيالت بانكي خراسان رضوي بسيار ناچيز  -

شود و اگر سهم صنايع كوچك، متوسط يا بزرگ از تسهيالت دريافتي تحليل شود، بسـياري از مـوارد روشـن     بخش زيادي از اين تسهيالت جذب بخش صنعت نمي 95تجربه از سال 
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از طرفي، نوع و تركيب تسهيالت پرداختي موضوع مهمي است؛ نقش بخـش  . بسياري از واحدهاي كوچك توان جذب سرمايه را ندارند. مي شود و به اين آسيب شناسي كمك مي كند 

 . جذب تسهيالت بايد فعال تر شود زيرا بخش خصوصي در سال هاي اخير به خوبي نتوانسته تسهيالت را جذب كند خصوصي در تركيب

مانع بخش خصوصي را در شبكه بانكي احصـاء و راهكارهـاي رفـع آن را بـا      17 دبيرخانه كميسيون هماهنگي بانك هاي استان به كمك دستگاههاي اجرايي، قضايي و بخش خصوصي  -

 . ارسال نمودران بانكي استخراج و براي مركز مديكمك 

ايـن   هسـتند اين واحدها منابع كشور و ملي  با توجه به اينكه و  استواحدهاي توليدي تحت تملك بانك ها در استان كه در ده سال اخير به فروش نرفته اند، يكي از مشكالت موجود  -

 . مشكل بايد رفع شود

و از توجيه افتادن فرايندها مي شود؛ پرداخت تسهيالت صندوق توسعه نيز بايد به استان ها تفويض اختيار شود زيرا بعضا دو سال طول مي كشد تا پرداخت صورت بگيرد و اين باعث  -

 .مطرح و تصميم گيري شوداين موضوع در شوراي گفتگو  بايد 

 .استهزار ميليارد ريال تسهيالت در استان پرداخت شده  3ماهه امسال  8در  -

تسـهيالت كـه در مرحلـه بعـد ايـن      اعطاء و  درادي كه چك برگشتي دارند را ندارديگر اجازه افتتاح حساب و خدمات دادن به اف بانكها مكرر قانون صدور چك  5ماده  با توجه به   -

 .كل مي شود كه بايستي بصورت جدي مورد توجه قرار گيردموضوعات قرار دارد بشدت دجار مش
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 مسئول پيگيري مصوبات جلسه رديف

مهلت 
 پيگيري

1 

رعايت سهم هر يك از بخش هاي اقتصادي توسط سيستم بانكي مورد تاكيد اعضا قرار گرفت و مقرر شد هر يـك از دسـتگاههاي   ضرورت 
معـدن و صـادرات   در بخشهاي كشاورزي ، صتعت   تسهيالتموثر اجرايي متوليان بخشها و تشكلهاي بخش خصوصي پيرامون عدم جذب 

و نياز به سهم مربوطه اظهار نظر نماينـد   و در خصوص سهم بخش هي جذب بيشتر ارائه نمودبررسي ونظرات كارشناسي به همراه راهكارها
  .پيشنهاد گردد  گفت و گو يتا پس از بررسي و جمبندي هاي بعدي به شورا

سازمان صنعت،معدن و 
تجارت استان، سازمان 
جهاد كشاورزي استان، 
بخش هاي خصوصي 

 مرتبط

 روز 15

2 

اينكه  هورد بررسي قرار گرفت و با توجه بشده در بخشهاي صنعت و معدن و كشاورزي م پيش بينيجذب منابع به نسبت سهم  دالئل عدم
گردد تا بخش هاي توليـدي تـوان بازپرداخـت آن را     يموجب مسيستم بانكي درصد  18بر اين موضوع تاكيد گرديد كه نرخ هاي حداقل 

ي كفت و گوي دولت و بخش خصوصي پيشنهاد گردد مطابق با برنامه هاي قبل بانـك مركـزي نـرخ    لذا مقرر شد تا به شوراباشند  نداشته
  .الزم را در حوزه توليد داشته باشد  اثربخشي ت بانكي النموده  تا تسهي الغجداگانه تعيين و اب ها بصورت سود تسهيدات را در بخش

 جلسه شورا دبيرخانه شورا

3 
با توجه به دستورالعمل هاي بانك مركزي مبني بر ارائه يك نسخه از صورت حساب به مشتريان توسط بانك ها دبيرخانه شورا بر اجـراي  

در صورت وجود مصاديق عدم ارائه صورتحساب مقرر گرديد موضوع از طريق كميسيون هماهنگي  واين دستورالعمل در استان تاكيد نمود 
  .بانك هاي استان پيگيري شود 

كميسيون هماهنگي 
 مستمر بانك هاي استان

4 
طريـق بانـك   موضوع عضويت بانكها و موسسات غير دولتي در كميسيون هماهنگي بانكها مجددا مورد تاكيد قـرار گرفـت ومقـرر شـد از     

  .مركزي پيگيري شود 
كميسيون هماهنگي 

 بانك هاي استان
 يكماه

از رشد مثبتي برخوردار بوده است اما تالش براي جذب  97ماهه  8لغايت  1395سبت مصارف به منابع بانكي استان هر چند طي سالهاي ن 5
كميسيون هماهنگي 

 مستمر بانك هاي استان
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 .راهكارههاي بهبود ارائه گردد  و بررسي قرار گرفتهورد مبانكي استان مورد تاكيد قرار گرفت و مقرر شد موانع موجود منابع  

6 

اجراي قانون جديد چك مي تواند بسياري از بنگاههاي اقتصـادي را دچـار    ،وجودمبا توجه به اوضاع و احوال بنگاههاي اقتصادي در شرايط 
فراهم نمايد لذا به اتفاق آراء توافق شد تا به شوراي تامين استان پيشنهاد گردد بندهاي را زمينه اخالل در امنيت اقتصادي  ومشكل نموده 

نظير ميزان توليـد و صـادرات بنگـاه و تعـداد افـراد       يكرر در ارتباط با بنگاههاي اقتصادي با در نظر گرفتن معيارهاي 5الف ، ج ، و د ماده 
  .ق درآيد تعلي غ به حالتالبه مدت يكسال از تاريخ اب ،شاغل

 يك هفته شوراي تامين استان

7 
بودجه استان آخرين وضعيت سهم هر يك از بخش هاي اقتصادي استان در اقتصاد اسـتان   و قرر گرديد تا از طريق سازمان محترم برنامهم

  .ت بانكي بعنوان يكي از معيارها مورد بررسي  اقدام قرار گيرد الاستعالم و در روند تعيين سهم تسهي

 و سازمان محترم برنامه
كميسيون ، بودجه استان

هماهنگي بانك هاي 
 استان

 يك ماه

8 

بلي و طرح موضوع در شوراي گفت و گوي مركز ملك بانكها با عنايت به مصوبات قموضوع واگذاري و فعال شدن بنگاههاي اقتصادي در ت
لذا مقرر شـد   مي باشدنون تامين اجتماعي اق 37ماده  ،امكان واگذاري م بانكي يكي از موانعستيسمورد تاكيد قرار گرفت از آنجايكه از نظر 
م بانكي موانع موجود برطرف و راهكارههاي اصالحي كه موجبات تسريع در روند واگذاريها سيستدر جلسه اي با دعوت از تامين اجتماعي و 

  .دنمايد پيگيري شومي  را فراهم

 يك ماه دبيرخانه شورا

  .شد مصوبات پيشنهادي قبلي شورا مجددا پيگيري شود و مقررموضوع مدت زمان بازپرداخت سرمايه در گردشگري مطرح گرديد  9
كميسيون هماهنگي 

 مستمر بانك هاي استان

10 
ت صندوق توسعه ملي مورد تاكيد قرار گرفت و با توجه به طوالني بودن فرآيند پذيرش الضرورت بهره مندي هرچه بيشتر استانها از تسهي

 . شود  تفويضصندوق به استانها  اختياراتصندوق توسعه ملي پيشنهاد شد تا بخشي از  درو بررسي و تصويب طرح ها 
 يك ماه استانداري



 ��اسان ر�ویا�تان 

 

 

 

 �وی دو�ت و ��ش ��و�یو  �ورای ��تد��رخا� 

 
  

۹ 
 

 صبح       7:30 :ساعت شروع                                           03/10/1397    :تاريخ جلسه                     39:      شماره جلسه

 نفر 26 :تعداد اعضا حاضر در جلسهاتاق بازرگاني،صنايع، معادن و كشاورزي استان                                 :محل تشكيل جلسه

 

 

11 

تقدير و تشويق از فعاالن اقتصادي خوش حساب و عدم جود مزاياي ملموس و تاثيرگذار تشويقي در اين ارتباط مورد بررسي و تاكيد قـرار   
بانكي پيشنهادات الزم كه مـي توانـد زمينـه    سيستم  ،بخش خصوصي ، دستگاههاي اجرايي استان تشكلهايمقرر گرديد هر يك از  و گرفت

د تا پس از يررسـي  نروز از تاريخ ابالغ صورتجلسه ارائه نماي 10ن خوش حساب را فراهم نمايد حداكثر ظرف مدت ترغيب و تشويق فعاال
 .هاي الزم در دبيرخانه به شوراي گفت و گو پيشنهاد شود 

بخش  تشكلهاي
خصوصي ، دستگاههاي 

سيستم  ،اجرايي استان
 بانكي

 روز 10

12 
ارز مـورد   مابه التفـاوت  رش و انتشار ليست هاي مكرر در خصوص كاالهاي معاف از پرداختاسف تغيير مستمر الويت هاي كااليي در ثبت

 .م بانكي و برخي فعاالن اقتصادي قرار گرفت و مقرر شد مراتب به مبادي ذيربط به منظور جلوگيري از تغييرات منعكس شود سيستگاليه 
بخش  تشكلهاي

 خصوصي
 يك ماه

 
 


