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:دستور جلسه

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي-
:طرح مباحث بانکی شامل -

تحویـل بانک مرکزي در خصـوص  05/10/1394مورخ 313238/94بخشنامه شماره تاکید بر اجراي) الف
طرفین به باشد،که داراي ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ میآن س از انعقاد و امضاي پاي از قرارداد نسخه

)  گذارانگذار یا وثیقهعامل، ضامن یا ضامنین و وثیقه(قرارداد 
و ارانه پیشنهادات مرتبط با مدت زمان بازپرداخت تسهیالت سرمایه در گردش و تمدیـد و تجدیـد آن  ) ب

)صنعت و معدن، کشاورزي و خدمات(نرخ سود تسهیالت براساس بخش هاي مختلف اقتصادينیز 
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وضعیت حضور و غیاب جلسه

دولت-الف

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

خانوادگی نمایندهنام و نام 

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
اسماعیل سلطان خواهنمایندهمدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانمحمد سنجري5
محمدرضا اورانینمایندهرئیس سازمان جهاد کشاورزي استانمجتبی مزروعی6
حاضراستانيهابانکهماهنگیشورايدبیرمحمود منصوري7

مجلس شوراي اسالمی-ب

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

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)رئیس مجمع نمایندگان استان( 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(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضراستانمرکزکشاورزيومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقرئیسغالمحسین شافعی1

غایباستانتعاوناتاقرئیسسید حسین مجتبوي2

غایباستانمرکزاصنافاتاقرئیسمحمود بنانژاد3

)خصوصیوتعاونیهايتشکلرؤسايیاتعاونیوخصوصیبرترهايشرکتعاملمدیران(

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

نام و نام خانوادگی 
نماینده

حاضررئیس 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

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

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

حاضرعضو هیئت مدیره اتاق تعاون هادي ابوي طرقبه7

حاضرعضو هیئت مدیره اتاق تعاون مرتضی خوشخو8
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شوراهاشهرداري و -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

علی رسولیان1
سرپرست حوزه امور اقتصادي و سرمایه گذاري معاونت هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري 

خراسان رضوي
دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري خراسان رضويمدیر کلمیرشاهیشکوه2
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی قالبسازي، تراشکاري، ریخته گري خراسان رضوي ساداتعباس 2
مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضوي  عدالتیاصغر3
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مشروح  مذاکرات

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

تعامالت نزدیک و منسجم بخش شوراي گفت و گو  و جلسات مانندي نشست هاي منظم، مرتب و پرمحتوا برگزار-
یه منجر به شکوفایی ظرفیت ها وتوانمندي هاي استان و ئاعم از قواي مجریه ، مقننه وقضاخصوصی و حاکمیت

ز حوزه هاي هدف گذاري شده اعم اسال گذشته در همهدرمی شود،حرکت به سمت رفاه ، رشد و رونق اقتصادي 
. دست یافت ریزي به بیش از برنامه استان ...اشتغال ، صادرات و تولید ، 

از استان بویژه در حوزه اشتغال که بر نبود بیکار محترمبا توجه به انتظارات رئیس جمهورهم امید است97در سال -
، این تعامل و همکاري بین بخش خصوصی با حوزه حاکمیتی براي رونق و ندمیلیون زائر تاکید داشت30در استانی با 

.توسعه استان با قوت و قدرت تداوم یابد
خروج آمریکا از برجام دستگاه دیپلماسی کشور براي نگهداري و نگهبانی فضاي اقتصادي و اشتغال کشور تالش بعد از-

اروپا در این رابطه . ر و فعالیت صادر کننده ها فراهم کند جدي را شروع کرده تا حداکثر فضا و شرایط را براي حضو
این واقعیت را نمی توانلیبه دولت و ملت ایران بدهد وبایدنیز در موضوع اجرایی شدن برجام تضامین الزم را

بی شور اقتصاد کنادیده گرفت که با توجه به محوریت دالر در تعامالت بین المللی و برخی مباحث دیگر این امر بر 
به گونه ايبایدتاثیر است از این رو با اتکا به ظرفیت هاي دولت وملت و با تدبیر و عقالنیت به دور از هیجانات آنی 

.که منافع کشور ونظام تامین شودشودعمل 
براي برجام در واقع نوعی آزمایش.شوراي امنیت بوداز جملهاقدام ترامپ زیر سئوال بردن سازمان هاي بین المللی -

گفت و گو در نظم ، صلح و امنیت جهانی بود که به تایید همه اعضاي شوراي امنیت وچگونگی تاثیرگذاري تعامل 
آمریکا و ترامپ در خروج از این تعهد بین المللی در آینده براي سازمان هاي بین اما اقدام؛سازمان ملل رسیده بود

موضعگیري مدبرانه رئیس .نمایده باید جامعه جهانی براي آن تدبیر المللی ونیز صلح و امنیت جهانی خطرساز است ک
که در ولی باید پذیرفت استایران ،صنایع،معادن و کشاورزيتاق بازرگانیامورد حمایت دراین رابطهمحترمجمهور

عنوان شود که بر اقتصاد بی تاثیر است زیرا به طور مستمرتاثیر دارد و نباید کشورهر صورت تحریم هاي جدید بر 
باید با صداقت مباحث براي مردم طرح شده و با وحدت ستکهاشیوه منطقی در حال حاضر این.این امر واقعیت ندارد

ي از سویی ترامپ فرصت جدیدکشور ایستاد و بیش از پیش جلوي حرکت هاي نابخردانه در عرصه جهانی علیه 
جامی در عرصه بین المللی با ایران وعلیه خود شکل داد که باید این فرصت را انسنیزجاد کرد وایبراي انسجام ملی

.قدر دانست و از آن بهره گرفت 
نتایج عملی خود را به خوبی نشان داده رضوي فرآیند و نتیجه تعامل مناسب بین بخش خصوصی ودولت در خراسان -

کنون پیشنهادهاي ملی خوبی هم داده که مورد توجه وعمل تا استانشوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصیو 
.در سطح کشوري قرار گرفته است 

بعد از قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوري که الیحه آن هم اکنون در دست بررسی در مجلس شوراي -
بخش خصوصی باید ،کشوربا توجه به اینکه در مدیریت آینده . قوي ترین قانون در سطح کشور استاسالمی است 

.داشته باشدتريبخش خصوصی در این الیحه باید اثر گذاري جديفعال تر حضور یابد لذا 
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بازنگري جدي دارد و تصمیمات ارزي اخیر دولت نیاز به،به اعتقاد بخش خصوصی فعال در حوزه صادرات و واردات-
.ادرات، اشتغال و سرمایه گذاري بررسی شودباید تاثیر این تصمیمات در مسایل اقتصادي استان از جمله ص

:طرح مباحث بانکی شامل ) ب

اي از قرارداد نسخهبانک مرکزي در خصوص تحویل05/10/1394مورخ 313238/94بخشنامه شماره تاکید بر اجراي-1
عامل، ضامن یا ضامنین (طرفین قرارداد به باشد،که داراي ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ میآن س از انعقاد و امضاي پ

)  گذارانگذار یا وثیقهو وثیقه

در راستاي ایجاد شفافیت در روابط فی مابین بانک و مشتري و نیز لزوم توجه به فرهنـگ مشـتري مـداري و ارتقـاي     -
وضـوع  ؛ م1390قانون بهبود مسـتمر محـیط کسـب و کـار ، مصـوب      23مفاد تبصره ذیل ماده سطح آن؛ به موجب

یکنواخت سازي فرم عقود تسهیالت بانکی، فرم هاي یکنواخت قرادادهاي تسهیالتی برخـی از عقـود پـس از تصـویب     
مــورخ 120285/93و شـماره  11/7/1392مـورخ  206546/92و اعتبـار طــی بخشـنامه هـاي شــماره   شـوراي پـول  

.گردیده است2/9/1394مورخ 249601/94و شماره23/12/1393مورخ 346055/93شماره 2/5/1393
بـه همـین   . از تاریخ ابالغ، هر یک از قراردادهاي جدید صرفاً بر اساس نمونه قراردادهاي مصوب تنظیم و منعقد گـردد -

منظور بانک ها و موسسات اعتباري مکلف شدند باهدف آگاهی کامل مشتري، ضامن و وثیقه گذار از مفاد قراردادهاي 
و پس از انعقاد و امضاي قرارداد، نسخه اي از آن را که داراي ارزش قانونی یکسـان بـا   منعقده، تمهیدات الزم را اتخاذ 

مع الوصف، با عنایـت بـه تاکیـدات بـه عمـل      . سایر نسخ می باشد حسب مورد در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند
انـک هـا و موسسـات    آمده در این خصوص، متاسفانه بررسی هاي به عمل آمده حاکی از آن اسـت کـه در برخـی از ب   

اعتباري این مهم به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامه هـاي صـدرالذکر بـه طـور کامـل      
.رعایت نمی گردد

استان در جلسه اعالم نمودند که در صورت عدم اجراي قانون و بدلیل مشکالت ایجاد کل محترم دادگستري معاون-
.برخوردهاي جدي با روساي بانکهایی که خالف قانون عمل می نمایند انجام خواهد گرفتشده براي فعاالن اقتصادي 

نرخ سـود  و نیز ارانه پیشنهادات مرتبط با مدت زمان بازپرداخت تسهیالت سرمایه در گردش و تمدید و تجدید آن-2
)صنعت و معدن، کشاورزي و خدمات(تسهیالت براساس بخش هاي مختلف اقتصادي

است که درگردشسرمایهتسهیالتبازپرداختزمانمدتکوچک،صنایع خصوصاً صنایعمشکالتمهمترینازیکی-
در این مدت می بایسـت عـالوه   يمطابق آیین نامه ها و بخشنامه هاي بانکها حداکثر یکسال می باشد که واحد تولید

فعـاالن اقتصـادي   .امکـان پـذیر نیسـت   در شـرایط فعلـی اقتصـادي   را نیز تسویه نماید که آن، سود تسهیالتبر اصل 
معتقدند که سیستم بانکی با علم به اینکه واحد تولیدي در مدت یکسال قادر به پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش 

انتظـار مـی رود سـرمایه   .نمی باشد، همچنان به روند عقد قرارداد در قالب فروش اقساطی یکساله مداومت مـی نمایـد  
بینـی پیشبراساسآن هابازپرداختودر نظر گرفته شود استانبانک هايسويازقالب،یکدرگردشدروثابت

.شودگرفتهدرنظرطرحمصارفومنابعنرخوسرمایهبازگشت
هنگامی که سررسید سرمایه در گردش صـورت مـی گرفـت، در    1384مشاورین بانکی اتاق بازرگانی معتقدند تا سال -
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سرمایه در گردش را واریز می نمود، مجدداً سرمایه در گردش براي دوره اي دیگر تمدید می صورتی که مشتري سود 
.شد، این در حالی است که هم اکنون در زمان سر رسید می بایست اصل و سود پرداخت گردد
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مصوبات

استانی

دبیرمحترم شوراي هماهنگی بانکهاي ؛دیگردپس از بررسی جمیع جهات و حسب پیشنهاد دبیرخانه مقرر -1
حداکثر ظرف  مدت دو ، استان در کوتاهترین زمان ممکن موارد زیر را پیگیري و ضمن ابالغ و نظارت بر اجرا

هفته نتایج حاصله را به دبیرخانه شورا اعالم نمایند و دبیرخانه مکلف است در جلسه بعدي ابتدا گزارش اقدامات 
:مایدارائه نراسیستم بانکی

ترتیبی اتخاذ نمایند تا یک نسخه از قراردادهاي مورد استفاده در سیستم بانکی جهت اطالع فعاالن ) الف
با مطالعه مفاد قرارداد و ذینفعان قرار گیرد که هابانکیک از اقتصادي در عقود مختلف بر روي سایت هر 

.اطالع از مندرجات آن به بانکها مراجعه نمایند
و بخشنامه بانک مرکزي در هنگام تنظیم قرارداد فی ما بین بانک و فعال اقتصادي،  یک حسب تاکید) ب

.نسخه از قرارداد در اختیار ذینفعان و دریافت کنندگان تسهیالت و ضامنین قرار گیرد
و مصوبه 1390قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 23به موجب  مفاد تبصره ذیل ماده ) ج

مورخ 120285/93و شماره 11/7/1392مورخ 206546/92شمارهپول و اعتبار به هاي شوراي 
و بخشنامه 2/9/1394مورخ 249601/94و شماره23/12/1393مورخ 346055/93شماره 2/5/1393

هاي متعدد بانک مرکزي، ضرورت دارد از نمونه قراردادهاي بانک مرکزي در همه بانکهاي استان به جاي 
قراردادهاي متفاوت هر بانک استفاده شود و دبیرخانه شوراي هماهنگی بانکهاي نظارت الزم را بعمل 

توسط دبیرخانه شوراي مراتبضرورت دارد خواهند آورد و در صورت عدم اجرا توسط سیستم بانکی 
سایر هماهنگی بانکها به استانداري محترم و شوراي گفتگو جهت طرح در شوراي مرکز  و انعکاس به 

.گرددمنعکسمبادي ذیربط

حضور بانک ها و موسسات مالی غیر عضو در شوراي هماهنگی بانکها در جلسات این شورا جهت هماهنگی در -2
گرفت و مقرر شد توسط دبیر شوراي هماهنگی بانکها از این بانک ها و موسسات تصمیم گیریها مورد تصویب قرار

.دعوت بعمل آیددر جلسات شورا مالی

فعلی سرمایه در گردش در شرایط و سود یکساله امکان پرداخت اصل حداکثر با توجه اینکه پس از یک دوره -3
دبیر محترم شوراي هماهنگی بانکهاي استان گردید صوب میسر نمی باشد، لذا مبراي برخی از واحدهاي تولیدي

تمدید و تجدید سرمایه در تاد نپیگیري نمایاز طریق مبادي ذیربط مرکز مراتب رادر صورت وجود موانع استانی
نیز و )بدون دریافت اصل سرمایه در گردش( شودگردش با دریافت صرفاً سود توسط سیستم بانکی امکان پذیر 

انداري محترم و شوراي محترم هماهنگی بانکها ظرف مدت یک هفته با انجام مکاتبات الزم با مقرر گردید است
دریافت فاکتور به عنوان اسناد تمدید قراردادهاي بانکی مرتبط با تسهیالت که در بانک مرکزي موضوع عدم 

تمدید ،دریافتیاز لیست مداركو حذف آنبا توجه به شرایط اقتصاديه است، قرارداد اولیه دریافت شد
.را مورد پیگیري قرار دهندتسهیالت بدون نیاز به دریافت فاکتور

وم این جلسه را سمصوبه قسمت دومموضوع ظرف مدت یک هفته مقرر گردید دبیرخانه شوراي گفت و گو -4
.جهت پیگیري به اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزي ایران منعکس نماید

ملی و 
فراگیر

------------------
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