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:دستور جلسه

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي-
طرح موضوعات بانکی توسط دبیرخانه شوراي گفت و گو  و دبیر محترم کمیسیون همـاهنگی بانکهـاي   -

:استان پیرامون
 ستانمنابع و مصارف ا
سهم بخش هاي اقتصادي
 قانون رفع موانع تولید17و 16مواد
 واحدهاي تحت تملک بانک ها
 سهم استان در جذب تسهیالت صندوق توسعه ملی
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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 رزم حسینیعلیرضا 1
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
سید جعفر حاجی مجتهدنمایندهرئیس سازمان جهاد کشاورزي استانمجتبی مزروعی6
حاضراستانيهابانکهماهنگیشورايدبیرمونسانحسن 7

مجلس شوراي اسالمی-ب

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

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)رئیس مجمع نمایندگان استان( نماینده مجلسحمید بنائی1

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

حسین شفیعینماینده)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

حاضراستانتعاوناتاقرئیسسید حسین مجتبوي2

حاضراستانمرکزاصنافاتاقرئیسمحمود 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

غایباستانمرکزشهر شهردارمحمدرضا کالئی1

غایباستاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري2

هامراجع و دستگاهمدعوین و سایراسامی -و

سمتنام و نام خانوادگیردیف

معاون اقتصادي اداره کل اطالعات استان حسین گل محمدي1

مدیرکل  دفتر هماهنگی  اموراقتصادي استانداري خراسان رضويعلی رسولیان2

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري خراسان رضويمدیر کلمیرشاهیشکوه3

رضويرئیس کانون کارآفرینان خراسانروشنکمحمد حسین4

مدیر کل امورمالیاتی استانیحیی یعقوب نژاد5

رضويخراسانصنعتیشهرکهايشرکتمدیرعاملمقدمزادهمهديمسعود 6

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی قالب سازي، تراشکاري و ریخته گري خراسان رضويعباس سادات7

مدیرعامل شرکت تعاونی مرزنشینان سفیر بخش مرکزي سرخس  اسماعیل آذري8
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مشروح  مذاکرات

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

.صنعتی، کشاورزي و صادرات طی سال هاي اخیر کاهش یافته استي،تولیدهايجذب تسهیالت در بخشسهم-

این قاعده و بخش هاي غیرمولد قرار گرفته استدهی برتمرکز سیستم هاي پاداشومنابع در کارهاي غیر مولد جذب شده و
که باید در این ی شده است که بازده مولدي ندارندگذاري اشتباه در بلندمدت منجر به هدایت منابع بانکی به بخش های

.خصوص چاره اندیشی شود
نسبت مصارف به (سط بانک هاي این استان اعطا شده اندنسبت سپرده هاي بانکی در خراسان رضوي به تسهیالتی که تو-

در رده بیست و ششم استان بسیار نامطلوب بوده و به لحاظ این شاخص علی رغم حجم باالي منابع ؛ )منابع بانکی در استان
منابع استان نبایدحق سپرده گذاران است که سپرده ها را در حوزه جغرافیایی خود سرمایه گذاري کرده و این .داردکشور قرار 

.در سایر مناطق کشور به کار گرفته شود

گذاران سرمایهاین مثلثقاعده ، در استتوسط استانداري انجام شده در قالب یک مثلت توسعه استانترسیم سیماي اقتصادي -
گذاري براي میزان اهمیتو این رار گرفته و اضالعش را کارگزاران حکومت و نمایندگان مجلس تشکیل می دهندو کارآفرینان ق

براي نیزبخش خصوصی استان.خبر می دهدبخش خصوصی در استان، از تفکري نو و توجهی عمیق به مسائل اقتصادي، 
.آمادگی الزم را داردهمراهی مشفقانه و پیگیري جدي حرکت هاي اقتصادي در استان 

این براي و صنایع متوسط و خرد بسیاري دارد اگر چه از وجود شرکت هاي بزرگ محروم است، اما رضويخراساناستان -
.استکارسازتوانمندسازي جوامع محلی

ود در بر اساس مزیت هاي موجمنطقه اقتصادي در سطح خراسان رضوي12با استفاده از ظرفیت هاي کارشناسی استان، -
همچنین شرکت هاي توانمند استانی و ملی شناسایی شده اند تا بتوان مسئولیت . حوزه هاي انتخابیه، شناسایی شده است

براساس این طرح ها دستگاه هاي دولتی به عنوان تسهیل گر در خدمت مدیر توسعه د وسعه مناطق را به آنان واگذار کرت
منطقه اي هستند

به عنوان مجریان قانون، مدیران استانینقشو تصمیم گیري می شودسیاست هاي کالن و قوانین و مقررات، در سطح ملی -
.شودتسهیل گري است و باید روند فعالیت براي فعاالن بخش خصوصی به عنوان مجاهدان اقتصادي روان تر 

قانون اساسی در استان 44دهد که اجراي اصل بخش خصوصی در حوزه صنعت و تولید استان نشان میدرصدي95سهم -
استان اوضاع متاسفانهولیتشکل هاي استان توانمند هستند و در تشکل هاي ملی هم عضویت دارند همچنین فاق افتادهات

.نداردبه لحاظ اقتصاديمطلوبی
لذا بخش .شده استخانواده صنعت درآمدهاي و کاهشکارخانه هاسبب کمبود مواد اولیهچند ماه اخیرتغییرات نرخ ارز-

.مالیاتی استان از محل صنعت را داردخصوصی درخواست کاهش پیش بینی درآمدهاي 
اما نمی . با مشکالتی مواجه می باشدپرداختی فعلی به کارگرانعلی رغم اینکه ادامه حیات بنگاه هاي اقتصادي با حقوق هاي-

درصد نسبت به سال قبل و 30؛ با فرض قبول تورم بیش از گرفتبخش مهم جامعه که همان قشر کارگر است را نادیده توان
زیرا زمانی ی است درآمد براي افرادي که حقوق ثابت دارند، معضلدر درصدي 10بیش از درصدي حقوق، کسري20افزایش 

.ه جامعه ورود کرده استکمتر از خط فقر باشد، یعنی فقر بحداقل حقوق هاکه
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را به استان ها مجوزهاي واردات اختیار درانجام دادهتمرکززداییفرآینددرکه حرکت خوبی در نعت، معدن و تجارتوزارت ص-
است اما همزمان این اقدام خوب به بدترین شیوه و در بدترین زمان در حال اجراست و این موضوع آسیب جدي تفویض نموده

20گشایش اعتبارها در استان بدون ساز و کار الزم صورت گرفته و در سایر استان ها نیز حداکثر . می زندتان اسبه اقتصاد 
که سازمان در صورتیدرصد درخواست ها بدون پاسخ مانده است؛ 80درصد از کار در دو ماه گذشته انجام شده و این یعنی 

در شده شروط، بندها و قیود زیادي دارد که انجام آنها از سوي نهاد صمت استان تالش بسیاري دارد اما دستورالعملی که صا
.استانی با ریسک باالیی همراه است

انه انجام شد، زمانی که این اقدام از سوي وزارتخ. روز است که به استان تفویض اختیار شده است20موضوع ثبت سفارش ها  -
نیز دریافت می شود وارد گردید و به طور مرتب روزانه همین میزان تقاضا استانباره به کارتابل ت به یکسدرخوا300هزار و 3

کنترل و نظارت بر این بحث دشوار و نیازمند صرف نیرویی زیادي است، به ویژه آنکه ثبت سفارش و تقاضا به نسبت سال 
صمت خراسان رضوي دو هزار و آخرین آمار پرونده هاي موجود در کارتابل کاري سازمان . درصد افزایش یافته است74گذشته 

پیشبرد هر چه .پرونده نیز گزارش کارشناسی ارائه شده است264و براي شده مورد آن تایید نهایی 704پرونده است که 602
در چارچوب این مشارکت چند موضوع مهم .استتر روند بررسی و افزایش نظارت در گرو همراهی تشکل هاي مربوطه سریع

دیگر آنکه، با توجه به تحریم ها، فرصتی . اول اینکه نیاز مذکور براي حوزه تولید باید داراي اولویت باشدکنترل خواهد شد؛ 
ازاي داخلی فراهم می شود تا بعضی ظرفیت هاي موجود داخل به کار گرفته شوند؛ از این منظر، باید بررسی شود که آیا ما به

.ست که قیمت ها درست و منطقی تعریف شوندمسئله آخر این ا.براي سفارش مذکور وجود دارد 
کشت گلخانه اي می تواند تا حد زیادي روند است در این رابطهموضوع مهم خراسان رضوي استاندر » بحران آب«موضوع -

توجه و ضرورت دارد در این بخش محدود استاستانمصرف آب را در بخش کشاورزي کاهش دهد اما در حال حاضر ظرفیت 
در ) توام با تاکید بر حفظ کیفیت محصول(یرساخت ها در بخش آبیاري هاي نوین در چارچوب برنامه هاي موثر به توسعه ز

.اولویت کار قرار گیرد
با همکاري دانشگاه شوراي ملی زعفران :اهمیت حمایت از محصول زعفران به عنوان یک ظرفیت بالقوه در خراسانبا توجه به -

1/2میلیون دالري زعفران را به 300صادرات چوب یک برنامه پنج ساله می توانکه در چارموده نفردوسی برنامه اي را تدوین 
در بازارهاي هدف نظیر چین و هند حضور موثر براي سیاسی حمایت هاينیازمند موضوعالبته این . دادمیلیارد دالر افزایش 

پیگیري هاي جدي براي حل مشکالت تعرفه اي در کشورهاي هدف صادرات زعفران و تعمیق حضور بایدهمچنین.می باشد
.دوایران در بازار آن ها ش

به .درصد آن در حال اجراست50گوي دولت و بخش خصوصی استان تاکنون مصوبات خوبی داشته که حدود وشوراي گفت-
شوراي برگزاري پیشنهاد رئیس مجمع نمایندگان استانائل استان همین دلیل با توجه به کارایی این شورا در پیگیري مس

بخش مشکالتو سامان دادن به شهرستان ها با هدف  توجه ویژه در شهرستان ها ي دولت و بخش خصوصیگوو گفت
.را مطرح نمود..و شهرستان ها در حوزه دارایی و بیمه و بانک خصوصی در 

دبیرخانه شوراي گفت و گو  و دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانکهاي استانطرح موضوعات بانکی توسط ) ب

سهم بخش هاي اقتصادي از شورا است، استخراج موضوعات مربوط به سیستم بانکی استان یکی از اولویت هاي دبیرخانه -
ده؛ همچنین نسبت مصارف به تسهیالت بانکی در استان به گونه اي است که بخش تولید همواره با کاهش این سهم روبه رو بو

.بررسی شده استمنابع بانکی و نرخ سود تسهیالت بانکی از دیگر موضوعات بانکی است که در دبیرخانه شوراي 
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درصد پرداخت تسهیالت باید به بخش هاي کشاورزي و صنعت و معدن اختصاص یابد اما 55براساس بخشنامه بانک مرکزي : -
درصدي 20بوده و با وجود پیش بینی سهم بیش از 93در بخش کشاورزي مربوط به سال بهترین عملکرد پرداخت تسهیالت

همچنین سهم تسهیالت صادراتی هم در سال . درصد رسیده است9این بخش از تسهیالت استان در سال جاري، این مقدار به 
.جاري رشد منفی داشته است

ش بازرگانی و خدمات و کشاورزي بوده اما در بخش صنعت میزان بیشترین روند رشد تسهیالت در بخسال جاريماهه 8در -
رشدي 97ماهه 8و 96ماهه 12سپرده هاي ارزي در مانده در ارتباط با سپرده هاي ارزي نیز . رشد بسیار پایین بوده است

.استمنفی داشته 
عدد تسهیالت دهی در استان بسیار کمتر از این سهم است  و درصد4,6سپرده هاي بانکی کشور از سهم خراسان رضوي -

است؛ البته برخی از بانکهاي عضو کمیسیون اعداد و ارقام مربوط به سپرده و تسهیالت خود را منعکس نمی کنند و به همین 
سیون دلیل آمار نسبت مصارف به منابع بانکی استان با آنچه بانک مرکزي ارائه می دهد متفاوت است؛ طبق گزارش کمی

محاسبهباودرصد63حدود بدون در نظر گرفتن مطالبات ، نسبت مصارف به منابع در استان استانهماهنگی بانک هاي 
.درصد است56درصد است اما طبق سامانه بانک مرکزي این نسبت حدود 70مطالبات حدود 

بانک عضو 4رائه نمی دهند که از این تعداد، اکمیسیون هماهنگی بانکهابانک آمار و اطالعات خود را به 13در حال حاضر -
با کمیسیون هماهنگی بانکهابانک استان است و این موضوع علت اختالف ارقام 25کمیسیون نیستند؛ آمارهاي فعلی مربوط به 

ئه آمار به ارامجوزمرکزاز لی همکاري الزم را دارند والبته مدیران استانی بانک هاي خصوصی . بانک مرکزي به شمار می آید
.آن ها داده نمی شود

.درصد از منابع کشور است3,1نسبت مصارف استان خراسان بوده و درصد مصارف بانکی کشور در تهران 65-
که.درصد رسید11,7به سال جارياین رقم تا پایان آذرماه و درصد بوده23ستان در سال گذشته میزان رشد سپرده هاي ا-

با توجه به است زیرابودهاز بانک هاي استان خارجییکی از دالیل عدم رشد منابع بانکی در سال جاري خروج منابع اتباع
سرمایه هایی که اتباع خارجی به اشکال مختلف به ایران .از کشور خارج شده استخارجی اتباعازکالنیتغییر نرخ ارز منابع

نوسانات ارزي ولی داخلی خود در بانک ها یا بخش هاي سودده سرمایه گذاري کرده بودند با همراهی شرکايمی نمودندوارد 
. عاملی شد تا ارزش سرمایه آن ها کاهش زیادي پیدا کنند و متضرر شوند و درنتیجه سرمایه خود را از ایران خارج سازند

علی رغم سال جاريسپرده هاي ارزي نشان می دهد مقایسه ترکیب.استهزار میلیارد ریال 778رقم منابع بانکی موثر استان -
براي تبدیل ارز به ریال اخذ شد، 90اعالم بانک مرکزي مبنی بر تضمین شدن همه سپرده هاي ارزي، سیاستی که در سال 

.منابع ارزي زیادي در صندوق هاي خانگی باقی مانده استلذاو را از بین برداعتماد عمومی 
اما در بخش تجهیز منابع با توجه به . صدي خود در سپرده هاي بانکی کشور، رتبه دوم را در اختیار دارددر4,6استان با سهم -

.پذیردتجهیز مناسبی صورت بایدنیاز شدید واحدهاي تولیدي به منابع بانکی، 
درصد، 7درصد، در مسکن و ساختمان 15درصد، در بخش صنعت 11ماهه تسهیالت بانکی استان در بخش کشاورزي 9رشد -

16به میزان منفیرشد درصد بوده اما در تسهیالت صادراتی 29درصد و در بخش قرض الحسنه 13در بازرگانی و خدمات 
.باید علت آن بررسی شودکه ایجاد شده استدرصد 

درصد 5,8بهماهه امسال9درصد بوده و 5,4سال گذشتهماهه 12نسبت مطالبات به مصارف سیستم بانکی استان نیز در -
.استرسیده 

واحد «مورد آن 113واحد نیز در تملک بانک هاست که 381هماهنگی بانک هاي استان در حال حاضر کمیسیونطبق آمار -
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برخی از واحدها که به دلیل .است و مابقی نیز واحدهاي تجاري و متفرقه هستند» نیواحد مسکو«مورد 221بوده، » تولیدي
؛ اما عده اي شودشرایط اقتصادي دچار بحران شده اند، باید با وجود داشتن بدهی معوق، با ارائه تسهیالت به آن ها کمک 

کارگروهی براي تشخیص این موضوع شودپیشنهاد می. بدهی خود را نپرداختنددر گذشتهو واقعی نیستندتولیدکننده 
تملیک واحدهايمورد واگذاري23، 96در سال و واگذاري واحد 35، 97براساس خوداظهاري بانک ها؛ در سال .شودتشکیل 

با این حال موانع زیادي براي واگذاري واحدها وجود دارد و نگهداري امالك براي بانک ها نیز هیچ . انجام گرفته استشده 
.دي در بر نداردسو

باید حافظ منافع وبودهبا بانک ها به نوعی در این فضاي اقتصادي شریکبخش خصوصی نیز در این رابطه معتقد است که-
باید مجددا مورد بررسی قرار کارشناسی ملکغیرمتعارفلذا تحمیل برخی هزینه ها از جمله هزینه.متقابل همدیگر نیز باشند

.گیرد
متاسفانه نرخ تسهیالت براي همه حوزه هاي مختلف اقتصادي یکسان تعریف شده و همین امر باعث گردیده تا تقاضاي بخش -

کاهش در این رابطه.سیستم بانکی را دریافت نمایدخدمات براي دریافت تسهیالت افزایش و سهم بیشتري نیز از ظرفیت 
دولت باید با .استهزینه هاي سنگین آن براي فعاالن این بخش ی از ناشرغبت صادرکنندگان به دریافت تسهیالت بانکی 

بهره بیشتري از این نیز در نظر بگیرد تا بخش صادرات یارانه ايبخشرویکردي حمایتی از بخش صادرات کشور، براي این 
.ظرفیت داشته باشد

ي شعاربصورت حمایت از صادرات فقط اطع مختلف، متاسفانه در مقباشد ولی محور توسعه می تواندصادراتبا توجه به اینکه-
.اینگونه عمل نمی شودبیایند، صادراتکمکاما در عمل، آنجا که مشوق ها و نرخ هاي صادراتی باید به مطرح شد 

و با رفع مشکالت و موانع بانکی استانجهت در که پیشنهادات دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی استان -
بررسی و جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان تشکل هاي بخش خصوصی، دستگاههاي اجراي و سیستم بانکی برگزاري

:تدوین گردیده در جلسه به شرح زیر مطرح شد

با توجه به اینکه تالش براي رسیدن به حد مطلوب نسبت مصارف به منابع در استان  یک ضرورت اجتناب ناپذیر –1
هاي اجرایی  استان و بخش خصوصی و شبکه بانکی  میبایست ترتیبی اتخاذ نمایند تا  در این است، لذا همه دستگاه

شود  که در این رابطه  ظرفیت هاي در اختیار براي بستر سازي به منظور جذب منابع استان  استفاده خصوص از همه  
:هاد می گردداقدامات اجرایی سیستم بانکی و دستگاههاي اجرایی موارد زیر پیشنعالوه بر

هستند و پرداخت تسهیالت منوط به ارائه  وثیقه ملکی می باشد، توسط 141واحدهایی که مشمول ماده :  الف 
از طریق بانک مرکزي جمهوري اسالمی شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصی مرکز و استانداري محترم 

وثیقه خارج از شرکاءو به (در قالب روش هاي دیگري گردد تا با اعتبار سنجی بانک عدد مازاد بر مجموعه پیشنهاد 
.جایگزین وثیقه ملکی گردد) عنوان راهن شخص صالح با اخذ تعهد و یا عقدي دیگر

در ) فاقد سند رسمی( موضوع در رهن قرار گرفتن قرار دادهاي واگذاري زمین هاي متعلق به شرکت شهرکها: ب 
دهاي واگذاري شرکتها در شهرکهاي صنعتی بانکها در زمان انعقاد قرارداد سیستم بانکی، با توجه به اینکه در قراردا

حق انتفاع به انها انتقال پیدا می کند دستگاه قضایی در موارد اختالف صرفا اعیان را به  عنوان تملک می پذیرد  و 
می گردد شرکت از پذیرش عرصه خودداري می گردد و این یکی از موانع پذیرش در بانکها است لذا  پیشنهاد 

شهرکها و مراجع محترم قضایی به لحاظ قانونی رفع مشکل نمایند
تحوالت اقتصادي  و افزایش نرخ ارز موجب گردیده است تا هزینه هاي تولید و مواد اولیه حدود سه برابر افزایش یافته -2
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موجود بهبود نیابد این وضعیت به یک و مشکالت جدي براي بنگاههاي اقتصادي بوجود آید و چنانچه شرایط و  موانع 
:بحران اقتصادي تبدیل شده و توقف و ورشکستگی فراگیر واحد هاي تولیدي را به دنبال دارد لذا پیشنهاد می گردد

برآورد سرمایه در گردش واحدهاي تولیدي براساس متغیرهاي واقعی اقتصادي  متناسب با افزایش نرخ ارز، ) الف
شده یا اظهارنامه مالیاتی در شرایط براساس صورت هاي مالی، حسابرسی فروش % 70ت افزایش یابد و محدودی

.فعلی حذف گردد 
:در خصوص اعطاي تسهیالت به واحدهاي تولیدي اقدامات زیر صورت پذیرد) ب

 با توجه به افزایش نیاز نقدینگی واحدهاي تولیدي ناشی از افزایش نرخ ارز و ماشین آالت و مواد اولیه
برابر 3داخلی و هزینه هاي جاري ضرورت دارد افزایش اختیارات ارکان اعتباري بانکهاي استان حداقل به 

افزایش داده شود
 افزایش سقف تسهیالت ارزي بانکهاي استان متناسب با افزایش نرخ ارز
مت امالك و اموال تجدید ارزیابی و ثائق ملکی و غیر ملکی در اختیار بانکها با توجه به افزایش شدید قی

در سال جاري 
 تفویض بررسی و ارزیابی طرح هاي متوسط و بزرگ به کارشناسان بانک هاي استان و تصمیم گیري براي

اعطاء تسهیالت در استان 

عدم احتساب نسبت مالکانه در شرایط فعلی اقتصادي جهت اعطاي تسهیالت به واحدهاي تولیدي فعال)ج
در مورد اخذ وام و آزادسازي وثایق واحدهاي تولیدي بخش خصوصی به طوري » دذي نفع واح«حذف مقررات )د

. که مشکالت یک شرکت به شرکت هاي دیگر سرایت نکند
ماه فرصت 2ماه فرصت اولیه اظهار نامه و 4( ماهه ارائه صورت هاي مالی حسابرسی شده 6با توجه به فرصت ) ه

صورت هاي مالی دو ) ماه پایان سال مالی 6حذف ( در مدت یاد شده اولیه صورت هاي مالی ، در اعطاي تسهیالت
.سال گذشته مالك تصمیم گیري بانک ها قرار گیرد

کلیه دستگاههاي اجرایی صادر کننده مجوز و پاسخ دهنده به استعالمات مکلفند در کوتاه هترین زمان ممکن )ك
اقدام به پاسخ و صدور مجوز نمایند

و اهداف رسیدن به رشد اقتصادي مدت  تهیه سند راهبردي و استراتژیک اقتصادي مبنی بر برنامه  در میان: الف–3
سال به منظور استفاده بهینه از جمله، منابع مالی 5استان  متناسب با ظرفیت هاي موجود و مورد انتظار حداقل به مدت 

هیه سند راهبردي و برنامه هاي استراتژیک و اولویت بانکهاي استان پیشنهاد می گردد و با تعقیب مطالعه علمی براي ت
دار اقتصادي استان در راستاي استفاده از منابع بانکها با تعیین سهم  به تفکیک بخش هاي اقتصادي با تشکیل کمیته اي 

.متشکل از کارشناسان اقتصادي اعم از بخش خصوصی و دولتی  مورد انتظار است
درصد از تسهیالت شبکه بانکی به تولید یک الزام است  و 55اینکه اختصاص  در کوتاه مدت با عنایت به : ب

لذا کمیسیون هماهنگی بانکها مکلف است بر رعایت  . ضرورت دارد توسط سیستم بانکی مورد اقدام قرار گیرد
تخصیص سهم تعیین شده نظارت نماید و از طرفی حسب آمادگی کمیسیون هماهنگی بانکها به نمایندگی از 
بانکهاي استان مقرر گردید از آنجایکه هر یک از شهرستانها زمینه و بستر خاصی براي سرمایه گذاري دارند ، به 
منظور تعیین نقشه مناسبی در خصوص سهم تسهیالت بانکی در هر یک از بخشها و شهرستانها با توجه به بسترها 

دي با اخذ نظر تشکلهاي ذیربط و فرمانداران و ظرفیتهاي شهرستان هر یک از دستگاههاي متولی سه بخش اقتصا
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3صنعت و معدن –2بخش کشاورزي –1شهرستانها پیشنهادات سهم تسهیالت هر یک از شهرستانها را در قالب 
درصد سهم بخش تولید  55گردشگري به صورت شفاف و به نحوي که در سر جمع استان رعایت –4تجارت –

یرخانه شورا  ارائه نموده تا در جلسه بعدي شورا براي بررسی و تصویب نهایی روز به دب20محقق شود ظرف مدت 
. طرح شود 

توجه به دستورالعمل هاي بانک مرکزي مبنی بر ارائه یک نسخه از صورت حساب به مشتریان توسط بانکها با -4
صادیق عدم ارائه صورتحساب مقرر دبیرخانه شورا بر اجراي این دستورالعمل در استان تاکید نمود و در صورت وجود م

.گردید موضوع از طریق کمیسیو هماهنگی بانکهاي استان پیگیري شود 

موضوع عضویت بانکها و موسسات غیر دولتی در کمیسیون هماهنگی بانکها مجددا مور تاکید قرار گرفت و مقرر باشد -5
.از طریق بانک مرکزي پیگیري شود 

میلیارد ریال در تملک قرار دارند که از 64,134واحد به مبلغ 381ط ده بانک استان حسب گزارش ارائه شده توس-6
قانون رفع موانع تولید و مصوبات قبلی شوراي 17و 16واحد تولیدي هستند؛ لذا با توجه به تکالیف مواد 113این تعداد 

واگذاري و تعیین تکلیف واحدهاي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان مقرر گردید ساز و کار مناسب تري جهت 
تولیدي توسط سیستم بانکی استان فراهم و مجددا در جلسه شورا مطرح گردد ضمن اینکه پیشنهاد استان خراسان 

سال 10درصد و بازپرداخت 10و کاهش پیش پرداخت به 1386رضوي در جلسه شوراي مرکز با اصالح آئین نامه سال 
.ه بود به شوراي پول و اعتبار و دولت پیشنهاد شودو بیشتر قبال تصویب و مقرر شد

ضرورت بهره مندي هرچه بیشتر استان از تسهیالت صندوق توسعه ملی مورد تاکید قرار گرفت و با توجه به طوالنی -7
بودن فرآیند پذیرش و بررسی و تصویب طرح ها در صندوق توسعه ملی پیشنهاد شد تا بخشی از اختیارات صندوق به 

.استانها تفویض شود

تفویض اختیار صندوق ضمانت حمایت از سرمایه گذاري صنایع کوچک و صندوق ضمانت بخش تعاون به استان مقرر -8
.گردید پیگیري گردد

بررسی و : الف:تشکیل کمیته ویژه بررسی و ضعیت مطالباتی واحدهاي تولیدي در استان نزد شبکه بانکی  با هدف -9
واجد شرایط بحران زده ناشی از تحریم ها و سیاستهاي اقتصادي کشور که  برخالف میل و اراده شناسایی واحدهاي 

منجر به به معوق شدن تسهیالت از بانکها شده است و ممکن است با کمک و تعیین تکلیف بدهی معوق بتواند از جهت 
علیرغم توان مالی و مساعدت هاي مکرر و واحدهایی که به هر دلیلی . باز پرداخت از تسهیالت جدید استفاده نماید 

. حاضر به انجام تعهدات خود نمی باشند تصمیم گیري الزم براي برگشت به استیفا ء حقوق نظام بانکی اقدام شود

هایی را براي حمایت از تولید و اشتغال قانون بودجه دولت منابعی را براي برنامه18در قالب اعتبارات تبصره سال جاري-
خانه ها در سطح ملی هایی میان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتنامهملی تفاهمدستگاه6بینی کرده و در قالب پیش

هزار میلیارد 3هزار میلیارد تومان بوده و براي این رقم حدود 63شده حدود بینی مجموع منابعی که پیش. منعقد شده است
ها مربوط به حوزه وزارت سازمان صنعت، معادن و تجارت یکی از این برنامه. بینی شده استتومان یارانه سود تسهیالت پیش

هزار میلیارد تومان 2ارد تومان بوده و حدود هزار میلی63هزار میلیارد تومان از کل 10بوده که مجموع منابع این حوزه حدود 
هاي بازسازي و میلیارد تومان براي طرح500هزار و 3چنین حدود هم.بینی شده استهاي نیمه تمام پیشهم براي طرح
.میلیارد تومان هم سرمایه گردش براي واحدهاي صنعتی و معدنی لحاظ شده است500هزار و 4بینی شده و نوسازي پیش
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پرداختکه سهم یکی از دالیلیاستمیزان سودآوري در حوزه تولید در مقایسه با بخش خدمات کمتر ه بر اینکهعالو
در این بخش کمتر است، استقبال کمتر متقاضیان نیز هست که متاثر از نرخ ارائه شده براي سیستم بانکی توسط تسهیالت

.تسهیالت مذکور می باشد
، دادصورت عملیاتی انجام هاي فنی و اعتباري را بهشته اولین و تنها استانی بود که کمکدر سال گذاستان خراسان رضوي-

میلیارد 21اعتبارمیلیارد تومان 54از سال گذشتهدر .د ده انتخصیص ندابودند ولی دیگر مصوب کردهاستان هايبرخی 
یارانه سود تسهیالت، فقط در حوزه تولید صرف این بدین معناست که. داده شدتومان  به کمک هاي فنی و اعتباري تخصیص 

ي استان با سازمان بانک هاهمکاري.گردید و عمدتا در بخش هاي صنعت، کشاورزي و فعالیت هاي گردشگري تمرکز یافت
ي تا برامصوب شددر شوراي برنامه ریزي استان نبود؛در این بخش در حدي که انتظار می رفتمدیریت و برنامه ریزي استان

درصد از میزان تسهیالت مذکور به عنوان کمک بالعوض و فنی و 3درصد و براي سرمایه در گردش 5طرح هاي ایجادي 
قانون مصوب کرده که اگر ظرف . پاي کار نیامدندي استاندر مرحله انعقاد قرارداد، همه بانک هاکه . یابداعتباري تخصیص 

با ، براي جذبشده بودبا مشکالت فراوان تامین اعتباري که خزانه برگردد؛ اما یک سال این کار انجام نشود، این پول باید به
اعتباريشده است متاسفانهعملیاتی ننیز به همین دلیل تا این لحظه ظرفیت مذکور سال جاريو شدمشکالت بسیاري مواجه 

، در اختیار بخش یمی گیرد، با سرعت مطلوبکه با وجود این مشکالت نقدینگی تامین می شود و در اختیار سیستم بانکی قرار 
در این حوزه ارزیابی جامعی از عملکرد بانک ها و دستگاه هاي متولی لذا ضروري به نظر می رسد که گیردمی خصوصی قرار ن

.تصمیمات الزم اخذ گرددسپسگیرد و انجام
گالیه هاي شدیدي همراه بود زیرا این شورا که اخیرا در شوراي پول و اعتبار مطرح شد، با طرح » ذینفع واحد«موضوع -

ذینفع «براي برخورد جدي با موضوع نیز انگیزه بانک ها . خودروسازان را از این بحث مستثنی کرد که اقدام عادالنه اي نبود
.نباید همه را با یک نگاه نگریستدر این رابطهوجود شرکت هاي صوري متعدد است »  واحد

تغال و تولید لزوم در نظر گرفتن سهم بخش هاي مختلف در اشیکی از مواردي که در تخصیص منابع باید به آن توجه شود -
19,9بخش کشاورزي در حال حاضر.ارزیابی می شودبا هدف تخصیص موثر تسهیالت بانکی است کهناخالص داخلی استان

تان را ایجاد کرده اند اما در بحث تولید ناخالص داخلی، بخش درصد از اشتغال اس43,8و خدمات 31,9درصد، صنعت 
سهم تسهیالت باید براساس خروجی . درصد را به خود اختصاص می دهند29و صنعت با لحاظ سهم مسکن 15,7کشاورزي 

.هر یک از این بخش ها باشد زیرا برون داد بحث توسعه و سرمایه گذاري، ایجاد اشتغال است
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مصوبات

استانی

به اتفاق آراء و با جلب نظر شبکه بانکی استان، ي دولت و بخش خصوصی استان شوراي گفت و گو-
فراهم نمودن دستگاههاي اجرایی و بخش خصوصی و با هدف استفاده از ظرفیت هاي موجود شبکه بانکی و

تصویب به شرح زیر رادبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی استاناقتصادي، پیشنهادات رونق
.نمود و مقرر شد از طریق مبادي ذیربط در کوتاهترین زمان پیگیري شود

با توجه به اینکه تالش براي رسیدن به حد مطلوب نسبت مصارف به منابع در استان  یک ضرورت –1
یست اجتناب ناپذیر است، لذا همه دستگاههاي اجرایی  استان و بخش خصوصی و شبکه بانکی  میبا

ظرفیت هاي در اختیار براي بستر سازي به منظور جذب ترتیبی اتخاذ نمایند تا  در این خصوص از همه  
اقدامات اجرایی سیستم بانکی و دستگاههاي شود  که در این رابطه  عالوه برمنابع استان  استفاده

موضوع در رهن قرار گرفتن قرار دادهاي واگذاري زمین هاي متعلق به شرکت در خصوصاجرایی 
در سیستم بانکی، با توجه به اینکه در قراردادهاي واگذاري شرکتها در ) فاقد سند رسمی( شهرکها

قضایی محترم انتقال پیدا می کند دستگاه بانکهاان انعقاد قرارداد حق انتفاع به در زم،شهرکهاي صنعتی
وارد اختالف صرفا اعیان را به  عنوان تملک می پذیرد  و از پذیرش عرصه خودداري می گردد و این در م

می گردد شرکت شهرکها و مراجع محترم قضایی و مقررپیشنهادیکی از موانع پذیرش در بانکها است؛
.به لحاظ قانونی رفع مشکل نمایند

و اهداف رسیدن به راتژیک اقتصادي مبنی بر برنامه  در میان مدت  تهیه سند راهبردي و است: الف–2
سال به منظور 5رشد اقتصادي استان  متناسب با ظرفیت هاي موجود و مورد انتظار حداقل به مدت 

استفاده بهینه از جمله، منابع مالی بانکهاي استان پیشنهاد می گردد و با تعقیب مطالعه علمی براي تهیه 
استراتژیک و اولویت دار اقتصادي استان در راستاي استفاده از منابع بانکها با سند راهبردي و برنامه هاي

تعیین سهم  به تفکیک بخش هاي اقتصادي با تشکیل کمیته اي متشکل از کارشناسان اقتصادي اعم از 
:استانداري پیگیري گرددبا محوریت دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري بخش خصوصی و دولتی  

درصد از تسهیالت شبکه بانکی به تولید یک 55کوتاه مدت با عنایت به اینکه اختصاص  در : ب
لذا کمیسیون هماهنگی . الزام است  و ضرورت دارد توسط سیستم بانکی مورد اقدام قرار گیرد

بانکها مکلف است بر رعایت  تخصیص سهم تعیین شده نظارت نماید و از طرفی حسب آمادگی 
که هر یک از ی بانکها به نمایندگی از بانکهاي استان مقرر گردید از آنجایکمیسیون هماهنگی 

شهرستانها زمینه و بستر خاصی براي سرمایه گذاري دارند ، به منظور تعیین نقشه مناسبی در 
خصوص سهم تسهیالت بانکی در هر یک از بخشها و شهرستانها با توجه به بسترها و ظرفیتهاي 

اههاي متولی سه بخش اقتصادي با اخذ نظر تشکلهاي ذیربط و شهرستان هر یک از دستگ
بخش –1فرمانداران شهرستانها پیشنهادات سهم تسهیالت هر یک از شهرستانها را در قالب 

گردشگري به صورت شفاف و به نحوي که در سر –4تجارت –3صنعت و معدن –2کشاورزي 
روز به دبیرخانه شورا  20شود ظرف مدت درصد سهم بخش تولید  محقق 55جمع استان رعایت 

راي بررسی و تصویب نهایی طرح شده و به شبکه بانکی جهت ارائه نموده تا در جلسه بعدي شورا ب
.اجرا ابالغ گردد

توجه به دستورالعمل هاي بانک مرکزي مبنی بر ارائه یک نسخه از صورت حساب به مشتریان با -3
ین دستورالعمل در استان تاکید نمود و در صورت وجود مصادیق عدم ارائه توسط بانکها شورا بر اجراي ا
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مصوبات

استانی

به اتفاق آراء و با جلب نظر شبکه بانکی استان، ي دولت و بخش خصوصی استان شوراي گفت و گو-
فراهم نمودن دستگاههاي اجرایی و بخش خصوصی و با هدف استفاده از ظرفیت هاي موجود شبکه بانکی و

تصویب به شرح زیر رادبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی استاناقتصادي، پیشنهادات رونق
.نمود و مقرر شد از طریق مبادي ذیربط در کوتاهترین زمان پیگیري شود

با توجه به اینکه تالش براي رسیدن به حد مطلوب نسبت مصارف به منابع در استان  یک ضرورت –1
یست اجتناب ناپذیر است، لذا همه دستگاههاي اجرایی  استان و بخش خصوصی و شبکه بانکی  میبا

ظرفیت هاي در اختیار براي بستر سازي به منظور جذب ترتیبی اتخاذ نمایند تا  در این خصوص از همه  
اقدامات اجرایی سیستم بانکی و دستگاههاي شود  که در این رابطه  عالوه برمنابع استان  استفاده

موضوع در رهن قرار گرفتن قرار دادهاي واگذاري زمین هاي متعلق به شرکت در خصوصاجرایی 
در سیستم بانکی، با توجه به اینکه در قراردادهاي واگذاري شرکتها در ) فاقد سند رسمی( شهرکها

قضایی محترم انتقال پیدا می کند دستگاه بانکهاان انعقاد قرارداد حق انتفاع به در زم،شهرکهاي صنعتی
وارد اختالف صرفا اعیان را به  عنوان تملک می پذیرد  و از پذیرش عرصه خودداري می گردد و این در م

می گردد شرکت شهرکها و مراجع محترم قضایی و مقررپیشنهادیکی از موانع پذیرش در بانکها است؛
.به لحاظ قانونی رفع مشکل نمایند

و اهداف رسیدن به راتژیک اقتصادي مبنی بر برنامه  در میان مدت  تهیه سند راهبردي و است: الف–2
سال به منظور 5رشد اقتصادي استان  متناسب با ظرفیت هاي موجود و مورد انتظار حداقل به مدت 

استفاده بهینه از جمله، منابع مالی بانکهاي استان پیشنهاد می گردد و با تعقیب مطالعه علمی براي تهیه 
استراتژیک و اولویت دار اقتصادي استان در راستاي استفاده از منابع بانکها با سند راهبردي و برنامه هاي

تعیین سهم  به تفکیک بخش هاي اقتصادي با تشکیل کمیته اي متشکل از کارشناسان اقتصادي اعم از 
:استانداري پیگیري گرددبا محوریت دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري بخش خصوصی و دولتی  

درصد از تسهیالت شبکه بانکی به تولید یک 55کوتاه مدت با عنایت به اینکه اختصاص  در : ب
لذا کمیسیون هماهنگی . الزام است  و ضرورت دارد توسط سیستم بانکی مورد اقدام قرار گیرد

بانکها مکلف است بر رعایت  تخصیص سهم تعیین شده نظارت نماید و از طرفی حسب آمادگی 
که هر یک از ی بانکها به نمایندگی از بانکهاي استان مقرر گردید از آنجایکمیسیون هماهنگی 

شهرستانها زمینه و بستر خاصی براي سرمایه گذاري دارند ، به منظور تعیین نقشه مناسبی در 
خصوص سهم تسهیالت بانکی در هر یک از بخشها و شهرستانها با توجه به بسترها و ظرفیتهاي 

اههاي متولی سه بخش اقتصادي با اخذ نظر تشکلهاي ذیربط و شهرستان هر یک از دستگ
بخش –1فرمانداران شهرستانها پیشنهادات سهم تسهیالت هر یک از شهرستانها را در قالب 

گردشگري به صورت شفاف و به نحوي که در سر –4تجارت –3صنعت و معدن –2کشاورزي 
روز به دبیرخانه شورا  20شود ظرف مدت درصد سهم بخش تولید  محقق 55جمع استان رعایت 

راي بررسی و تصویب نهایی طرح شده و به شبکه بانکی جهت ارائه نموده تا در جلسه بعدي شورا ب
.اجرا ابالغ گردد

توجه به دستورالعمل هاي بانک مرکزي مبنی بر ارائه یک نسخه از صورت حساب به مشتریان با -3
ین دستورالعمل در استان تاکید نمود و در صورت وجود مصادیق عدم ارائه توسط بانکها شورا بر اجراي ا
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.هماهنگی بانکهاي استان پیگیري شود نصورتحساب مقرر گردید موضوع از طریق کمیسیو

و ارائه آمار و اطالعات موضوع عضویت بانکها و موسسات غیر دولتی در کمیسیون هماهنگی بانکها -4
مجددا مور تاکید قرار گرفت و مقرر باشد از طریق مورد درخواست کمیسیون هماهنگی بانک ها 

.استانداري محترم پیگیري گردد

میلیارد ریال در تملک 64,134واحد به مبلغ 381حسب گزارش ارائه شده توسط ده بانک استان -5
قانون رفع 17و 16د تولیدي هستند؛ لذا با توجه به تکالیف مواد واح113قرار دارند که از این تعداد 

موانع تولید و مصوبات قبلی شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان مقرر گردید ساز و کار 
و ظرف مناسب تري جهت واگذاري و تعیین تکلیف واحدهاي تولیدي توسط سیستم بانکی استان فراهم 

مجددا در جلسه شورا مطرح گردد ضمن اینکه پیشنهاد استان خراسان م تایک ماه به دبیرخانه اعال
درصد و 10و کاهش پیش پرداخت به 1386رضوي در جلسه شوراي مرکز با اصالح آئین نامه سال 

.سال و بیشتر قبال تصویب و مقرر شده بود به شوراي پول و اعتبار و دولت پیشنهاد شود10بازپرداخت 

ویژه بررسی و ضعیت مطالباتی واحدهاي تولیدي در استان نزد شبکه بانکی  با هدف تشکیل کمیته -6
بررسی و شناسایی واحدهاي واجد شرایط بحران زده ناشی از تحریم ها و سیاستهاي اقتصادي : الف:

کشور که  برخالف میل و اراده منجر به به معوق شدن تسهیالت از بانکها شده است و ممکن است با 
و . عیین تکلیف بدهی معوق بتواند از جهت باز پرداخت از تسهیالت جدید استفاده نماید کمک و ت

واحدهایی که به هر دلیلی علیرغم توان مالی و مساعدت هاي مکرر حاضر به انجام تعهدات خود نمی 
. باشند تصمیم گیري الزم براي برگشت به استیفا ء حقوق نظام بانکی اقدام شود

ــی و  مل
فراگیر

تحوالت اقتصادي  و افزایش نرخ ارز موجب گردیده است تا هزینه هاي تولید و مواد اولیه حدود سه برابر -
و مشکالت جدي براي بنگاههاي اقتصادي بوجود آید و چنانچه شرایط موجود افزایش یافته و  موانع 

بهبود نیابد این وضعیت به یک بحران اقتصادي تبدیل شده و توقف و ورشکستگی فراگیر واحد هاي 
مقرر می به اتفاق آراء ي دولت و بخش خصوصی استان شوراي گفت و گوتولیدي را به دنبال دارد لذا 

از طریق دبیرخانه شورا موضوعات زیر را و کمیسیون هماهنگی بانکهاي استان محترم،استانداري دارد
و سایر مراجع ذیصالح بانک مرکزيگفت و گوي دولت و بخش خصوصی مرکز،شوراي انعکاس به 

:پیگیري نماید

برآورد سرمایه در گردش واحدهاي تولیدي براساس متغیرهاي واقعی اقتصادي  متناسب با ) الف
شده براساس صورت هاي مالی، حسابرسی فروش % 70یش نرخ ارز، افزایش یابد و محدودیت افزا

.یا اظهارنامه مالیاتی در شرایط فعلی حذف گردد 
:در خصوص اعطاي تسهیالت به واحدهاي تولیدي اقدامات زیر صورت پذیرد) ب

 نرخ ارز و ماشین با توجه به افزایش نیاز نقدینگی واحدهاي تولیدي ناشی از افزایش
آالت و مواد اولیه  داخلی و هزینه هاي جاري ضرورت دارد افزایش اختیارات ارکان 

برابر افزایش داده شود3اعتباري بانکهاي استان حداقل به 
 افزایش سقف تسهیالت ارزي بانکهاي استان متناسب با افزایش نرخ ارز

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك
دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

.هماهنگی بانکهاي استان پیگیري شود نصورتحساب مقرر گردید موضوع از طریق کمیسیو

و ارائه آمار و اطالعات موضوع عضویت بانکها و موسسات غیر دولتی در کمیسیون هماهنگی بانکها -4
مجددا مور تاکید قرار گرفت و مقرر باشد از طریق مورد درخواست کمیسیون هماهنگی بانک ها 

.استانداري محترم پیگیري گردد

میلیارد ریال در تملک 64,134واحد به مبلغ 381حسب گزارش ارائه شده توسط ده بانک استان -5
قانون رفع 17و 16د تولیدي هستند؛ لذا با توجه به تکالیف مواد واح113قرار دارند که از این تعداد 

موانع تولید و مصوبات قبلی شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان مقرر گردید ساز و کار 
و ظرف مناسب تري جهت واگذاري و تعیین تکلیف واحدهاي تولیدي توسط سیستم بانکی استان فراهم 

مجددا در جلسه شورا مطرح گردد ضمن اینکه پیشنهاد استان خراسان م تایک ماه به دبیرخانه اعال
درصد و 10و کاهش پیش پرداخت به 1386رضوي در جلسه شوراي مرکز با اصالح آئین نامه سال 

.سال و بیشتر قبال تصویب و مقرر شده بود به شوراي پول و اعتبار و دولت پیشنهاد شود10بازپرداخت 

ویژه بررسی و ضعیت مطالباتی واحدهاي تولیدي در استان نزد شبکه بانکی  با هدف تشکیل کمیته -6
بررسی و شناسایی واحدهاي واجد شرایط بحران زده ناشی از تحریم ها و سیاستهاي اقتصادي : الف:

کشور که  برخالف میل و اراده منجر به به معوق شدن تسهیالت از بانکها شده است و ممکن است با 
و . عیین تکلیف بدهی معوق بتواند از جهت باز پرداخت از تسهیالت جدید استفاده نماید کمک و ت

واحدهایی که به هر دلیلی علیرغم توان مالی و مساعدت هاي مکرر حاضر به انجام تعهدات خود نمی 
. باشند تصمیم گیري الزم براي برگشت به استیفا ء حقوق نظام بانکی اقدام شود

ــی و  مل
فراگیر

تحوالت اقتصادي  و افزایش نرخ ارز موجب گردیده است تا هزینه هاي تولید و مواد اولیه حدود سه برابر -
و مشکالت جدي براي بنگاههاي اقتصادي بوجود آید و چنانچه شرایط موجود افزایش یافته و  موانع 

بهبود نیابد این وضعیت به یک بحران اقتصادي تبدیل شده و توقف و ورشکستگی فراگیر واحد هاي 
مقرر می به اتفاق آراء ي دولت و بخش خصوصی استان شوراي گفت و گوتولیدي را به دنبال دارد لذا 

از طریق دبیرخانه شورا موضوعات زیر را و کمیسیون هماهنگی بانکهاي استان محترم،استانداري دارد
و سایر مراجع ذیصالح بانک مرکزيگفت و گوي دولت و بخش خصوصی مرکز،شوراي انعکاس به 

:پیگیري نماید

برآورد سرمایه در گردش واحدهاي تولیدي براساس متغیرهاي واقعی اقتصادي  متناسب با ) الف
شده براساس صورت هاي مالی، حسابرسی فروش % 70یش نرخ ارز، افزایش یابد و محدودیت افزا

.یا اظهارنامه مالیاتی در شرایط فعلی حذف گردد 
:در خصوص اعطاي تسهیالت به واحدهاي تولیدي اقدامات زیر صورت پذیرد) ب

 نرخ ارز و ماشین با توجه به افزایش نیاز نقدینگی واحدهاي تولیدي ناشی از افزایش
آالت و مواد اولیه  داخلی و هزینه هاي جاري ضرورت دارد افزایش اختیارات ارکان 

برابر افزایش داده شود3اعتباري بانکهاي استان حداقل به 
 افزایش سقف تسهیالت ارزي بانکهاي استان متناسب با افزایش نرخ ارز

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك
دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

.هماهنگی بانکهاي استان پیگیري شود نصورتحساب مقرر گردید موضوع از طریق کمیسیو

و ارائه آمار و اطالعات موضوع عضویت بانکها و موسسات غیر دولتی در کمیسیون هماهنگی بانکها -4
مجددا مور تاکید قرار گرفت و مقرر باشد از طریق مورد درخواست کمیسیون هماهنگی بانک ها 

.استانداري محترم پیگیري گردد

میلیارد ریال در تملک 64,134واحد به مبلغ 381حسب گزارش ارائه شده توسط ده بانک استان -5
قانون رفع 17و 16د تولیدي هستند؛ لذا با توجه به تکالیف مواد واح113قرار دارند که از این تعداد 

موانع تولید و مصوبات قبلی شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان مقرر گردید ساز و کار 
و ظرف مناسب تري جهت واگذاري و تعیین تکلیف واحدهاي تولیدي توسط سیستم بانکی استان فراهم 

مجددا در جلسه شورا مطرح گردد ضمن اینکه پیشنهاد استان خراسان م تایک ماه به دبیرخانه اعال
درصد و 10و کاهش پیش پرداخت به 1386رضوي در جلسه شوراي مرکز با اصالح آئین نامه سال 

.سال و بیشتر قبال تصویب و مقرر شده بود به شوراي پول و اعتبار و دولت پیشنهاد شود10بازپرداخت 

ویژه بررسی و ضعیت مطالباتی واحدهاي تولیدي در استان نزد شبکه بانکی  با هدف تشکیل کمیته -6
بررسی و شناسایی واحدهاي واجد شرایط بحران زده ناشی از تحریم ها و سیاستهاي اقتصادي : الف:

کشور که  برخالف میل و اراده منجر به به معوق شدن تسهیالت از بانکها شده است و ممکن است با 
و . عیین تکلیف بدهی معوق بتواند از جهت باز پرداخت از تسهیالت جدید استفاده نماید کمک و ت

واحدهایی که به هر دلیلی علیرغم توان مالی و مساعدت هاي مکرر حاضر به انجام تعهدات خود نمی 
. باشند تصمیم گیري الزم براي برگشت به استیفا ء حقوق نظام بانکی اقدام شود

ــی و  مل
فراگیر

تحوالت اقتصادي  و افزایش نرخ ارز موجب گردیده است تا هزینه هاي تولید و مواد اولیه حدود سه برابر -
و مشکالت جدي براي بنگاههاي اقتصادي بوجود آید و چنانچه شرایط موجود افزایش یافته و  موانع 

بهبود نیابد این وضعیت به یک بحران اقتصادي تبدیل شده و توقف و ورشکستگی فراگیر واحد هاي 
مقرر می به اتفاق آراء ي دولت و بخش خصوصی استان شوراي گفت و گوتولیدي را به دنبال دارد لذا 

از طریق دبیرخانه شورا موضوعات زیر را و کمیسیون هماهنگی بانکهاي استان محترم،استانداري دارد
و سایر مراجع ذیصالح بانک مرکزيگفت و گوي دولت و بخش خصوصی مرکز،شوراي انعکاس به 

:پیگیري نماید

برآورد سرمایه در گردش واحدهاي تولیدي براساس متغیرهاي واقعی اقتصادي  متناسب با ) الف
شده براساس صورت هاي مالی، حسابرسی فروش % 70یش نرخ ارز، افزایش یابد و محدودیت افزا

.یا اظهارنامه مالیاتی در شرایط فعلی حذف گردد 
:در خصوص اعطاي تسهیالت به واحدهاي تولیدي اقدامات زیر صورت پذیرد) ب

 نرخ ارز و ماشین با توجه به افزایش نیاز نقدینگی واحدهاي تولیدي ناشی از افزایش
آالت و مواد اولیه  داخلی و هزینه هاي جاري ضرورت دارد افزایش اختیارات ارکان 

برابر افزایش داده شود3اعتباري بانکهاي استان حداقل به 
 افزایش سقف تسهیالت ارزي بانکهاي استان متناسب با افزایش نرخ ارز



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك
دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

 تجدید ارزیابی و ثائق ملکی و غیر ملکی در اختیار بانکها با توجه به افزایش شدید قیمت
امالك و اموال در سال جاري 

 تفویض بررسی و ارزیابی طرح هاي متوسط و بزرگ به کارشناسان بانک هاي استان و
تصمیم گیري براي اعطاء تسهیالت در استان 

فعلی اقتصادي جهت اعطاي تسهیالت به واحدهاي عدم احتساب نسبت مالکانه در شرایط)ج
تولیدي فعال

در مورد اخذ وام و آزادسازي وثایق واحدهاي تولیدي بخش » ذي نفع واحد«حذف مقررات )د
. خصوصی به طوري که مشکالت یک شرکت به شرکت هاي دیگر سرایت نکند

ماه فرصت اولیه اظهار نامه 4( ماهه ارائه صورت هاي مالی حسابرسی شده 6با توجه به فرصت ) ه
ماه پایان 6حذف ( ماه فرصت اولیه صورت هاي مالی ، در اعطاي تسهیالت در مدت یاد شده 2و 

.صورت هاي مالی دو سال گذشته مالك تصمیم گیري بانک ها قرار گیرد) سال مالی 
ند در کوتاه کلیه دستگاههاي اجرایی صادر کننده مجوز و پاسخ دهنده به استعالمات مکلف)ك

هترین زمان ممکن اقدام به پاسخ و صدور مجوز نمایند

یک ضرورت هابا توجه به اینکه تالش براي رسیدن به حد مطلوب نسبت مصارف به منابع در استان-
هستند و پرداخت تسهیالت منوط به 141واحدهایی که مشمول ماده اجتناب ناپذیر است و در رابطه با 

این موضوع مشکالتی را در جذب تسهیالت ایجاد نموده است لذا شورا مقرر می باشد،ارائه  وثیقه ملکی 
از شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصی مرکز و استانداري محترم از طریقمی دارد دبیرخانه

عدد مازاد بر مجموعه در هاتا با اعتبار سنجی بانکپیگیري نمایدطریق بانک مرکزي جمهوري اسالمی 
وثیقه خارج از شرکاءو به عنوان راهن شخص صالح با اخذ تعهد و یا عقدي (روش هاي دیگري قالب 
.جایگزین وثیقه ملکی گردد) دیگر

ضرورت بهره مندي هرچه بیشتر استان از تسهیالت صندوق توسعه ملی مورد تاکید قرار گرفت و با توجه -
مقرر شد تا موضوع صندوق توسعه ملی به طوالنی بودن فرآیند پذیرش و بررسی و تصویب طرح ها در

استانداري محترم، کمیسیون هماهنگی بانکهاي توسطاز اختیارات صندوق به استانهاتفویض برخی 
استان و دبیرخانه شورا از طریق انعکاس به شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی مرکز،بانک 

.مرکزي و سایر مراجع ذیصالح پیگیري گردد
ویض اختیار صندوق ضمانت حمایت از سرمایه گذاري صنایع کوچک و صندوق ضمانت مقرر گردید تف-

شرکت شهرك هاي صنعت، اداره کل تعاون،کار و رفاه بخش تعاون به استان توسط استانداري محترم، 
سایر وو دبیرخانه شورا از طریق انعکاس به شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی مرکزاجتماعی

.پیگیري گرددمراجع ذیصالح
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