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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
غایبمدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانمحمد سنجري5
غایبرئیس 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

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

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

حاضرعضو 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 شهردارتقی زاده خامسیقاسم1

غایباستاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري2

هامراجع و دستگاهمدعوین و سایراسامی -و

سمتخانوادگینام و نام ردیف

معاون هماهنگی اموراقتصادي و توسعه منابع استانداري خراسان رضويمیرزاییقربان 1
معاون اقتصادي اداره کل اطالعات استان حسین گل محمدي2
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
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی قالبسازي، تراشکاري، ریخته گري خراسان رضوي عباس سادات6
مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضوي  عدالتیاصغر7
مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضوي  کامران عامریان8
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مشروح  مذاکرات

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

جامعه است و طبیعی است شرایط غیرعادي با شرایط موجود نیازمند همکاري، همراهی و تعامل بیشتر بین آحاد افراد -
ار در حوزه هاي مختلف تصمیم تصمیمات عادي براي اجرا هماهنگی الزم را ندارد و نیازمند تغییرات و تحوالت اثرگذ

.استنظارتیگیري و 
امروز نسبت اجماع جهانی وجود داشت ، شرایط ایرانمنشور سازمان ملل بود و علیه 7از برجام کشور مشمول فصل قبل-

شدهبه آن زمان بسیار بهتر و در عین خروج از فصل هفتم منشور سازمان ملل ؛تعامالت با بسیاري از کشورها برقرار
.وجود داردهر چند در حوزه مسایل ارزي و مالی مشکالتی ،است

در این شورا در بعد بسیاري از پیشنهادات مطرح شده و داشته استشوراي گفت و گوي استان آثار بسیار ارزشمندي -
این شورا در حوزه مسائل ارزي هم جایگاه و نقش موثر خود را می تواند ایفا کند زیرا .ملی و کشوري اجرایی شده است

استان هم در حوزه صادرات و هم واردات و ترانزیت جایگاه ویژه اي دارد و در این زمینه در تعامل با بخش دولتی 
.ارتقا دادباید عملکردها را 

می توان براي ظرفیت هاي تسهیالتی برنامه ششم توسعه از جمله تسهیالت توسعه اشتغال روستایی و مناطق محروم از -
در این بخش رتبه نخست را در خراسان رضويطی سال گذشته استان . ایجاد تحول اقتصادي در استان استفاده کرد

.اختیار داشت و امید است امسال نیز این روند ادامه یابد 
80حدودضرورت دارد در حوزه منابع تامین مالی فعالیت هاي اقتصادي، تنوع بیشتري ایجاد شود، اینکه در حال حاضر-

اصالح شده که باید ه آسیب بزرگی استک ها باشد، نقطدرصد منابع تامین مالی بخش هاي اقتصادي فقط محدود به بان
به ظرفیت ها و ایده هایی که می تواند به تامین مالی در این رابطه بایدو تنوع بیشتري به منابع تامین مالی بانکی داد

.توجه نمودپروژه ها و ظرفیت هاي اقتصادي کمک کند
کشور 7بر روي انجام شده براساس مطالعات گذشته، صنایع، معادن و کشاورزي استان در زمستان سال اتاق بازرگانی-

که همه این کشورها براي و نتایج این مطالعات مبنی بر اینمنطقه که مسیر توسعه را به سرعت چشمگیري پیمودند، 
اي براي روشن کردن سال نهادي فراقوه10و یا 5پیمودن این راه دشوار، اقدامی مشترك انجام دادند و برخی براي 

جهت اتخاذ تصمیمات و سایر نهادهابه رهبر معظم انقالب پیشنهاداتی ،نموده اندف مسائل اقتصادي ایجاد تکلی
نقطه امید قواایجاد ستاد هماهنگی اقتصادي با حضور سران درنیز رهبريمقام معظم فرمان .ارائه نموداقتصادي کشور

ایی شود؛ می توان به واسطه آن از بسیاري از مشکالت ست که اگر درست عملیاتی و اجرابسیار پررنگ و روشنی
. رهایی یافتاقتصادي 

و نسبت وضعیت مناسبی نداردمقایسه سپرده هاي بانکی در مقابل تسهیالت بانکی در استان نشان می دهد استان -
گرفته درصد است که استان از این نظر از انتهاي جدول در رتبه ششم قرار 57به دریافت سپرده ها پرداخت تسهیالت 

.است که جایگاه خوبی نیست
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:طرح مباحث بانکی ) ب

ه با موضوع اولین مصوبه جلسه پنجاه و یکمین جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان در رابطگزارشی -
:ارائه شدمسائل زیر در جلسه 

قانون بهبود در خصوص تحویل 23بانک مرکزي وماده 05/10/1395مورخ 313238/95اجراي بخشنامه شماره -1
باشد،به طرفین قرارداد اي از قرارداد پس از انعقاد و امضاي آن که داراي ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ مینسخه

)گذارانوثیقهگذار یا عامل، ضامن یا ضامنین و وثیقه(
نمونه قراردادهاي بانک مرکزي در همه بانکهاي استان به جاي قراردادهاي متفاوت استفاده از-2
لف بر از قراردادهاي مورد استفاده در سیستم بانکی جهت اطالع فعاالن اقتصادي در عقود مختاينسخهقرار گرفتن -3

هاروي سایت هریک از بانک 
موانع ترهین قطعات شهرك صنعتی بعنوان وثیقه تسهیالت دریافتی از بانک هاط با رفع برگزاري جلسات مرتب-4
هاچگونگی فعال سازي واحدهاي تولیدي تحت تملک بانک برگزاري جلسات در ارتباط با -5

الغی بانک مرکزي قانون بودجه سال جاري، بر اساس اعالم فعاالن اقتصادي تا کنون بخشنامه اب16تبصره "و"در رابطه با بند -
امکان استفاده از با توجه به گذشت سه ماه از سال وتوسط هیات مدیره بانک هاي کشور به استان ها ابالغ نگردیده است 

.ظرفیت این ماده قانونی تا کنون میسر نگردیده است
هاي استان با بخش خصوصی عوت شود تا امکان همراهی بانک داین جلسات درناظر بانک مرکزي از در جلسه پیشنهاد شد -

.بیشتر فراهم گردد
واحدمتفاوت است و ابالغ یک دستورالعملدستورالعمل هر بانک براي انتقال مالکیت واحدها تملیک شده به فعاالن اقتصادي -

.از طرف بانک مرکزي در این رابطه ضروري است
وضوعاتی که در این ستاد احصاء شده است یکی از مومشکالت مطرح شده در ستاد تسهیل در حوزه بانکی است% 26-

تسهیالت بازسازي و نوسازي صنایع و ضرورت بویژه براي سال 10به سال 5مدت زمان بازپرداخت از سقف درخواست افزایش 
.نکته که براي بازسازي و نوسازي صنایع نباید سرمایه در گردش اختصاص یابدتوجه به این 

اجراي ضوابط و بخشنامه هاي بانک مرکزي، مصوبات دولت، آراي دیوان عدالت با تاکید بر موانع کسب و کار در حوزه بانکها -
و متفاوت ارائه پیشنهادات اجرایی و اصالحی با توجه به شرایط اقتصادي با رویکرد حفظ و پایداري بنگاههاي اقتصاديو اداري 

این موانع به عنوان موضوعات آماده .توسط دبیرخانه شوراي گفت و گوي استان گردآوري شده استبا روش هاي معمول جاري
:طرح در شورا به شرح زیر است

تمدید و تجدید تسهیالت ) بدت زمان بازپرداختم)الفو ارائه پیشنهادات در رابطه باتسهیالت سرمایه در گردش-1
و )صنعت و معدن، کشاورزي و خدمات(اساس بخش هاي مختلف اقتصادينرخ سود تسهیالت بر) جسرمایه در گردش

تعیین سهم هریک از بخشهاي اقتصادي
هر کدام ( یا نرخ روز شوراي پول و اعتباربه جاي نرخ غالب رخ قرارداد اولیهنتعیین نرخ سود تقسیط بدهی براساس -2

) که کمتر باشد
ور دسته چک با توجه به شرایط اقتصادي بنگاههامدارك مورد نیاز دریافت تسهیالت و صد-3
» و«بند بویژه کل کشور1397قانون بودجه سال 16چگونگی استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت هاي بندهاي تبصره -4
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موضوع بخشودگی سود و جرایم16تبصره » ط«بند و موضوع بخشودگی جرایم تسهیالت16تبصره 
عدم ارائه خدمات بانکی از طریق شبکه از جمله گذاران افغانستانی در استان خراسان رضويموانع پیش روي سرمایه -5

سوئیفت از افغانستان به ایران و از ایران به افغانستان و نقل و انتقال ارز توسط صرافی هاي معتبر دو کشور 
مدیریت کل نظارت بر بانکها و 1396/04/26مورخ 96/123802موضوعات اتاق اصناف در ارتباط بخشنامه شماره -6

از دستورالعمل حساب هاي جاري پیرامون تفکیک موضوع مبادالت مالی 14موسسات اعتباري بانک مرکزي و ماده 
در خصوص دریافت دسته چک و تسهیالت) اتحادیه ها(اشخاص حقیقی و حقوقی

پیشنهادات بانکی شهرستانها-7
184847/94همانند بخشنامه شماره 94/7/7راردادهاي تسهیالتی قبل از حذف جرائم پلکانی تسهیالت صنعت به ق-8

96/7/7مورخ 
موضوعات ارزي-9

)موضوع عدم دریافت دسته چک به دلیل داشتن صرفا تسهیالت معوق،سامانه سپام،تحکیم وثایق(سایر موارد-10

ختیارات استان در مرکز تامین می شود که تسهیالت مورد درخواست بخش هاي بزرگ اقتصادي و صنایع بزرگ بدلیل سقف ا-
همچنین افزایش اختیارات نمایندگان بانک .باید با توجه به منابع مالی استان سقف اختیارات بانک هاي استان افزایش یابد

.مرکزي نیز مورد درخواست استان است
یکی از مهمترین مشکالت صنایع خصوصاً صنایع کوچک، مدت زمان بازپرداخت تسهیالت سرمایه درگردش است که مطابق -
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مصوبات

استانی

نظر به اینکه بر اساس ضوابط و مقررات ابالغی از سوي بانـک مرکـزي، شناسـایی و تاییـد توجیـه فنـی،       -1
اقتصادي، مالی طرحها با سیستم بانکی است، اما مطابق اظهار نظر اعضاي حاضر در جلسـه، در رونـد اجرایـی    

سیسـتم بـانکی در   موجود پس از بررسی هاي اولیه و ارسال طرحها از سوي کمیتـه هـاي تخصصـی، نظریـه    
تعیین مبلغ مورد نیاز تسهیالت بنگاههاي اقتصادي با کمیته مربوطـه متفـاوت اسـت و عمـالً توجیـه فنـی و       

در مواقعی که پیش بینی اولیه طـرح  مقرر گردیداقتصادي و مالی طرحها را با مشکالتی مواجه می نماید، لذا 
تب را به کمیته تخصصـی ذیـربط و دسـتگاه اجرایـی     با بررسی سیستم بانکی متفاوت باشد، بانک مربوطه مرا

. مربوطه منعکس نموده تا در جلسه بعدي کمیته اصالح گردد

علیرغم اینکه سیستم بانکی معتقد اسـت در بررسـی طرحهـاي تـوجیهی، اختصـاص سـرمایه ثابـت و در        -2
اختصـاص سـرمایه در   گردش لحاظ می شود ولی برخی تشکلهاي کارفرمایی استان اعالم می دارند، بررسی و

کمیسـیون  گردش در طرحها انجام  نمی گیرد ، لذا در این خصوص مقرر گردید موضوع مجدداً مورد بررسـی 
قرار گیرد و اگر چنانچه سرمایه در گردش در طرحهاي اولیه به صـورت دقیـق لحـاظ نشـده     هماهنگی بانکها 

است اقدام الزم بعمل آید 

ضر قوانین و مقرراتی وجود دارند که اطالع و آگاهی دقیق مدیران بنگاه هاي با عنایت به اینکه در حال حا-3
لذا مقرر . اقتصادي از آن ها، می تواند به روند دریافت و پرداخت تسهیالت از بنگاه هاي اقتصادي کمک نماید
را تعریـف  گردید تا مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضوي دوره هاي آموزشی 

نماید تا در آن ها ضوابط و مقررات بانکی با مشارکت کارشناسان خبره این حوزه به متقاضیان منتقل گـردد و  
افراد از حقوق خود در این حوزه آگاه شوند

در اسـتان به دریافت سـپرده هـا  با توجه به اینکه باستناد گزارش بانک مرکزي نسبت پرداخت تسهیالت -4
لذا مقرر گردید اداره کل امور اقتصادي و دارائی خراسان رضوي با توجه به نشان می دهدرادرصد 57حدود 

و دالئـل آن و  اعالم آمادگی مدیر کل محترم این اداره کل گزارشی تحلیلی در رابطه با رتبه بنـدي بانـک هـا   
جلسـه آینـده شـورا ارائـه     در منجر شـود را راهکارهایی که می تواند به استفاده بیشتر از این منابع در استان 

.نماید

دسـتورالعمل  پیگیري نماید تامقرر گردید دبیرخانه محترم کمیسیون هماهنگی بانکهاي استان به فوریت -5
قانون بودجه سال جاري را به بانکهاي استان ابـالغ  16تبصره "و"بند ها و شیوه نامه هاي مرتبط با اجراي 

.فراهم گرددهرچه سریعتر اقدامات اجرایی آن و

ملی و 
فراگیر

استانداري محتـرم ، دبیرمحتـرم کمیسـون    گردیدپس از بررسی جمیع جهات و حسب پیشنهاد دبیرخانه مقرر -
شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان موضوعات زیر را از طریق دبیرخانههماهنگی بانکهاي استان و

و شوراي گفت و گـوي دولـت و بخـش خصوصـی کشـور      بانک مرکزي، شوراي پول و اعتبار،مبادي ذیربط قانونی
.پیگیري نمایند

نظر به اینکه مدت زمان تعیین شده براي بازپرداخت تسهیالت سرمایه در گردش پرداختی، خصوصـاً در حـوزه   -1
یکسال می باشد که در این مدت حداکثربراي یک دوره تولید و صنعت مطابق آیین نامه ها و بخشنامه هاي بانکی 
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.پیگیري نمایند

نظر به اینکه مدت زمان تعیین شده براي بازپرداخت تسهیالت سرمایه در گردش پرداختی، خصوصـاً در حـوزه   -1
یکسال می باشد که در این مدت حداکثربراي یک دوره تولید و صنعت مطابق آیین نامه ها و بخشنامه هاي بانکی 
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واحد تولیدي می بایست عالوه بر اصل تسهیالت، سود آن را نیز پرداخت نماید و این مدت در شـرایط بهبـود و یـا   
تا مدت باز پرداخـت تسـهیالت سـرمایه در    پیگیري گرددمقرر گردیدلذا متفاوت نیسترکود اقتصادي در شرایط

. سال افزایش یابد3به تشخیص بانک عامل، حداکثر به ) رکود و رونق( گردش با توجه به شرایط خاص اقتصادي 

هرچند بانک مرکزي سهم هر یک از بخشهاي اقتصادي در پرداخت تسهیالت بانکی را تعیین مـی نمایـد، امـا    -2
پیگیـري  لذا پشنهاد و مقرر شـد . در تخصیص تسهیالت این مهم رعایت نمی گرددبررسی هاي اولیه حاکی است 

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ضمن تعیین و ابالغ سهم و نـرخ تسـهیالت بـر اسـاس بخـش هـاي       شود تا
اقدامات الزم در این خصوص بعمـل آورنـد و ضـمانت هـاي     ) 1384همانند سالهاي قبل از سال (مختلف اقتصادي

.یی الزم نیز فراهم گردداجرا
هاي تحت نظـارت  اي به بانکبانک مرکزي، طی بخشنامهپیگیري شود  تا با توجه به شرایط ویژه اقتصادي ، -3

خود اعالم نماید که مدت زمان بازپرداخت تسهیالت را پس از بررسی هاي دقیق و کارشناسی، با اعالم نظر سـتاد  
.سال افزایش دهند10به سال 5با مجوز از هیات مدیره بانک، از سقف )عنداللزوم(تسهیل و در موارد خاص 

بانک مرکزي طی بخشنامه اي اعالم نماید تـا در زمـان تقسـیط بـدهی، نـرخ سـود تقسـیط،        تا شودپیگیري -4
نظـر  بـه جـاي نـرخ غالـب، در    ) هر کدام که کمتر باشد( براساس نرخ قرارداد اولیه یا نرخ روز شوراي پول و اعتبار

.و در کلیه بانکها بصورت یکسان عمل گردددهگرفته ش
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