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  موضوع مــورد بررسی )دستور کار(

دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت  10/4/1400ص مورخ /954/1400مصارف به منابع بانکی در استان خراسان رضوی و موضوع نامه شماره ادامه بررسی چگونگی بهبود نسبت 

 وبخش خصوصی استان 

 

 بررسی شد.در هفدهمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، راهکارهای افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان 

نابع ، رئیس این دبیرخانه با اشاره به ادامه بررسی مباحث بانکی استان در این جلسه گفت: قرار است پیشنهاداتی برای بهبود نسبت مصارف به م«علی اکبر لبافی»

؛ اما برخی استانها مسئوالن بخش خصوصی و دولتی صرف شود استانبانکی استان ارائه دهیم. به طور معمول، تالش می شود در هر استان منابع بانکی باید در همان 

 ذب نموده اند.درصد هم رسانده اند و از منابع بانکی دیگر استانها نیز ج120تا  110و بانکها پیگیر هستند که با پیگیری های خود این نسبت را به 

درصد است. در سال  60، نسبت مصارف به منابع بانکی خراسانی ها حدود بسیاری از استانها بت به وی افزود: علی رغم پایین بودن درآمد سرانه مردم خراسان نس

ن مهم محقق نشده های مختلف، بخش خصوصی و دولتی و شبکه بانکی قول تالش برای افزایش این نسبت را داده اند؛ اما علیرغم برنامه ریزی و هدف گذاری ها ای

 درصد بوده است.60تا  50راسان رضوی همواره بین است و نسبت مصارف به منابع بانکی خ

ه گفت: نکته ای لبافی با اشاره به طرح موضوع سخت گیری بانک ها در پذیرش طرح ها برای پرداخت تسهیالت به عنوان یکی از مباحث جلسه پیشین این دبیرخان

تگاه های اجرایی برای معرفی طرح ها بود. نکته دیگر، عدم اختیارات درون استانی که شبکه بانکی در پاسخ به این مسئله مطرح کرد، موضوع عدم ارزیابی مناسب دس

ز موضوع عدم بانک هاست. همچنین، نرخ تسهیالت از موضوعاتی بود که به عنوان مانع افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان مطرح شد. در روستاها نی

 ایق بانکی به عنوان یکی از موانع جذب منابع بانکی مطرح گردید.پذیرش خانه ها و زمین های روستایی به عنوان وث

انک، به مرحله وی تاکید کرد: بخش خصوصی مدعی است که تزریق منابع به خوبی صورت نمی گیرد و باید بررسی کنیم چه تعداد از پرونده های معرفی شده به ب

 پرونده ها چیست؟پرداخت تسهیالت می رسد و دلیل عدم پرداخت تسهیالت به مابقی 
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هزار میلیارد تومان به تسهیالت پرداختی اضافه خواهد شد که این رقم 14درصد به نسبت مصارف به منابع بانکی استان اضافه شود، حدود 10لبافی گفت: اگر 

 بزرگی است و میتواند اثر زیادی بر استان بگذارد.

سوی بانک پذیرفته نمی شود یا ارزیابی آن وثیقه مناسب نیست و در نتیجه امکان اخذ تسهیالت از وی افزود: تاکید بخش کشاورزی استان این است که وثایق از 

 سوی روستاییان فراهم نمیشود.

 *نیاز تسهیالتی واحدهای صنعتی نیمه تمام استان چقدر است؟

ی و معدنی استان به بانک ها برای اخذ تسهیالت و پرداخت . وی در توضیح وضعیت معرفی طرح های صنعت:قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت استان

قتصادی افزایش وام به آن ها گفت: در حال حاضر که قیمت مواد اولیه به شدت افزایش یافته، طبیعی است که نیاز تسهیالتی در بخش صنعت و دیگر بخش های ا

 موجود را حفظ نماییم. ها نیز تامین شود تا بتوانیم اشتغالیابد و لذا نیاز است این ظرفیت

نیاز تسهیالتی برای آنها پیش  400هزار و 3درصد پیشرفت فیزیکی در کشور وجود دارد که 40طرح باالی  665هزار و 15وی افزود: در حوزه تسهیالت ثابت، 

 بینی شده است.

هزار میلیارد تومان است و 12اریم که سرمایه آنها بیش از درصد پیشرفت فیزیکی د50طرح باالی  451کیومرثی خاطرنشان کرد: در استان خراسان رضوی نیز 

میلیارد 966هزار و 4درصد از اعتبار مورد نیاز برای اتمام این طرحها در قالب تسهیالت معادل 40نفر اشتنغالزایی دارند. پیش بینی ما این است که  800هزار و 16

 تومان باید پرداخت گردد.

میلیارد تومان اعتبار 4700درصد پیشرفت فیزیکی هستند و طبق محاسبات ما، این واحدها نیازمند 90داریم که بعضا دارای واحد صنعتی در استان 75وی گفت: 

 بانکی هستند.

اریم و این واحد، به تسهیالت نیازمندیم. بنابراین نیاز تسهیالتی کمی در استان ند 500کیومرثی ادامه داد: در حوزه تسهیالت سرمایه در گردش نیز برای حدود 

 نیاز، قابل توجه است و در صورت عدم تامین، سرمایه گذاری استان به خطر خواهد افتاد.
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، منابع داخلی 18 وی با بیان اینکه پراکندگی تسهیالت بانکی برای صنایع در کشور زیاد است، گفت: تسهیالت تام، جهش تولید، بسته حمایت از صادرات، تبصره

رداخت می شود اما در این انواع تسهیالت که در قالب طرح های مختلف در کل کشور اجرا می شود، در حوزه صنعت و معدن و تجارت بانک ها و... به صنایع پ

 فقط تسهیالت رونق تولید و تسهیالت بازسازی پرداخت می گردد.

 به بخش صنعت پرداخت شده است« تسهیالت رونق تولید»درصد 20*تنها 

میلیارد  787هزار و 55واحد برای اخذ تسهیالت سرمایه در گردش معادل  250ازمان صمت استان تاکید کرد: در تسهیالت رونق تولید، رئیس اداره صنایع فلزی س

ن برای میلیارد تومان است؛ اما تاکنو975واحد از این تعداد متقاضی را مصوب کرده ایم که رقمی معادل  151تومان ثبت نام کرده اند. ما دریافت تسهیالت برای 

 درصد تسهیالت مورد تقاضا و تایید شده حوزه صنعت پرداخت گردیده است.20میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده است. این یعنی تنها 199واحد به مبلغ  44

میلیارد 206واحد از این تعداد با  27میلیارد تومان ثبت نام کرده اند که  742واحد نیز برای اخذ تسهیالت بازسازی با اعتباری معادل  79کیومرثی متذکر شد: 

 میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده است.10واحد در مجموع  4تومان اعتبار مصوب شده اند؛ اما برای 

مبلغ درخواستی رتبه را در میان دیگر استان ها و از نظر  3وی به رتبه استان در این زمینه اشاره کرد و متذکر شد: از لحاظ درخواست ها برای اخذ تسهیالت رتبه 

 را در کل کشور داریم. 19و در جذب منابع، رتبه  4را داریم. در پرداخت تسهیالت به لحاظ تعداد، رتبه  2

 *خراسان رضوی رتبه سوم مصارف بانکی کشور را دارد

واحد در خراسان رضوی گفت:  150لید به بیش از جواد کدخدا مزرجی، کارشناس شورای هماهنگی بانک های استان نیز با اشاره به پرداخت تسهیالت رونق تو

درصد از مصارف بانکی کشور 65درصد منابع بانکی کشوری مربوط به استان تهران است. این استان 55براساس اطالعات ارائه شده در وب سایت بانک مرکزی، 

درصد منابع بعد از تهران و اصفهان 4.3باشد و از این مقدار، خراسان رضوی با درصد از کل منابع کشور می  45را نیز در اختیار دارد. منابع بانکی سایر استان ها 

 درصد بعد از تهران و اصفهان متعلق به استان ماست.3.2درصد مصارف سهم سایر استانها، 35رتبه سوم را دارد. در بحث مصارف نیز از 

 تبه سوم کشور را داشته ایم.تا پارسال همواره رتبه دوم بین استان ها و ر 1395وی افزود: از سال 
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ت نمی پردازند و در سال کیومرثی نیز بار دیگر، با انتقاد از مشکالت موجود در مسیر اخذ تسهیالت سرمایه ثابت اظهار کرد: برخی از بانک ها تسهیالت سرمایه ثاب

سرمایه در گردش دچار مشکل اند. برخی از طرح ها با این بهانه که فاقد گذشته هم در استان ما پرداخت نکرده اند. از طرفی، واحدها برای ارائه وثایق تسهیالت 

هیالت بانکی توجیه اقتصادی است، از سوی بانک پذیرفته نمی شود. از طرفی، بدهی های معوق و چک های برگشتی مدیران واحدها از دیگر دالیل عدم جذب تس

بانکی نامه ای ارسال کردیم و درخواست نمودیم تا اعالم کنندکه وضعیت دقیق پرداخت ها در این  خردادماه به تمام شعب19است. بر همین اساس، ما در تاریخ 

 زمینه چگونه است؟

ظور ما از صنعت وی ادامه داد: موضوع دیگر اینکه باید ببینیم آمار سیستم بانکی درباره میزان پرداخت تسهیالت به سیستم صنعتی برای کدام واحدهاست. من

 است که درگیر تامین مواد اولیه و نوسازی ماشین آالت هستند و باید ببینیم نظر سیستم بانک هم در حوزه صنعت همین است؟واحدی  5500

 *لزوم تعیین سهمیه تسهیالتی بخش های مختلف از سوی بانک ها

وزارتخانه جهاد سامانه ای طراحی کرده که عمده معرفی  علی احمد موسوی، معاون سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در همین رابطه ابراز کرد:

لیه را انجام می دهد و از تقاضاهای بانکی از طریق آن انجام میگیرد. عالوه بر آن، در شهرستان ها میز خدمتی تعبیه شده که با بررسی اولیه طرح ها، برآوردهای او

 ستان به بانکها ارجاع می گردد.طریق سامانه در شهرستان تایید می شود و در نهایت از سوی ا

را شناسایی و به بانک وی افزود: برخی از بانک ها سهمیه تسهیالتی را مشخص نموده اند و ما در این زمینه مشکلی نداریم و معموال متناسب با سهمیه، متقاضیان 

 های اعتباری فاقد سهمیه است. معرفی می کنیم. معموال سهم اعتباری استان در حوزه کشاورزی جذب می شود اما برخی ردیف

میلیارد تومان از این مقدار مربوط  800هزار میلیارد تومان تسهیالت در بخش کشاورزی پرداخت شده که حدود 10موسوی خاطرنشان کرد: در سال گذشته، حدود 

در کشور پرداخت شده، مربوط به معرفی از سوی این  درصد آنچه8به طرح هایی است که از سوی سازمان جهاد کشاورزی معرفی و تایید شده است. این یعنی 

 سازمان بوده است.
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ی از اراضی و امالک وی از تامین وثیقه یا ارزیابی وثیقه به عنوان دلیل اصلی عدم پذیرش طرح های حوزه کشاورزی از سوی بانک ها نام برد و بیان کرد: بسیار

رخی امالک به گونه ای ارزیابی می شود که تامین مابه التفاوت وثیقه برای روستاییان سخت می گردد و آنها درون روستا مورد پذیرش قرار نمی گیرد و از طرفی، ب

درصد تامین آورده در بانک داشته باشد که بسیاری از کشاورزان در این حوزه دچار 20نمی توانند آن را عملی نمایند. از طرفی، متقاضی برای دریافت وام باید 

 مشکل می شوند.

میلیارد تومان یارانه برای بخش کشاورزی پیش بینی شده بود. با 800موسوی ادامه داد: در بخش اعتباراتی که سازمان جهاد کشاورزی معرفی می کند، پارسال 

 درصد از این مقدار بوده است.50توجه به این میزان یارانه متقاضیان به بانک معرفی شدند اما تخصیصی که صورت گرفت، حدود 

در استان  گفت: به دلیل بسته بودن سقف سهمیه تسهیالت، برخی از طرح ها موفق به جذب سرمایه مورد نیاز خود نشدند. این در حالیست که منابع بانکیوی 

 وجود داشت.

ردش مالی واحدها ندارد. از طرفی، هاشم صفار، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: به نظر می رسد سیستم بانکی شفافیت کافی درباره گ

مکن است در به خاطر اینکه دفاتر اصلی برخی از شرکت های مستقر در خراسان رضوی در پایتخت مستقر است، بخشی از منابعی که در تهران پرداخت میشود م

 نهایت به استان بیاید و در خراسان رضوی هزینه شود. این موضوع باید شفاف سازی شود.

 بت مصارف به منابع بانکی استان در آمار بانک مرکزی و کمیسیون هماهنگی بانکها*تفاوت نس

، 92درصد بوده و در سال 93، مصارف استان خراسان نسبت به منابع، 1390کدخدا مزرجی، نماینده شورای هماهنگی بانک های استان بار دیگر ابراز کرد: از سال 

درصد رسیده و 54.8این رقم به  98درصد بوده و روندی نزولی داشته ایم؛ اما در سال 54، این نسبت 97سال  درصد و57، 96درصد، سال 59، 95درصد، سال 79

 درصد رسیده است. این ارتقا شاخص در استان، عدد بزرگی است.60.8به  99تا سال 
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درصد نسبت مصارف به منابع 79.73ن هماهنگی بانکهای استان وی افزود: البته ارقامی که عنوان شد مربوط به آمارهای بانک مرکزی است؛ بانکهای عضو کمیسیو

ات الزم را از آنها بانکی داشته اند. نکته اینجاست که پول بخش خصوصی در بانک خصوصی است و اکثر این بانکها در کمیسیون عضو نیستند و ما نمیتوانیم اطالع

 دریافت نماییم.

، 93، در سال 26، رتبه 92بوده است، در سال  27، در میان دیگر استانها 90سبت مصارف به منابع، در سال کدخدا مزرجی گفت: رتبه خراسان رضوی در حوزه ن

 را داشتیم. این اعداد نشان میدهد که ما عملکرد متوازنی در این سالها داشته ایم. 24رتبه  99و در سال  27رتبه 

درصد بوده است. در مجموع نسبت مصارف 214، 98ه منابع بانکی داشته؛ اما این رقم در سال درصد نسبت مصارف ب100وی افزود: استان ایالم در سال گذشته 

 به منابع بانکی تمامی استانها در سایت بانک مرکزی کاهش یافته است.

درصدی نسبت مصارف به 80م، به هدف کدخدا مزرجی ادامه داد: به نظر میرسد رویه درستی تا به امروز داشته ایم و براساس الگویی که در استان تعریف کرده ای

 منابع برای بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی رسیده ایم.

کی است. کارشناس شورای هماهنگی بانکها در تشریح مشکالت مربوط به پرداخت تسهیالت بانکی گفت: مشکل اصلی در بخش کشاورزی، نرخ سود تسهیالت بان

سهیالت به بخش صنعت در استان پرداخت شده است؛ اما در آمار سازمان صمت این ارقام وجود ندارد. همچنین، هزار میلیارد ریال ت402، 99همچنین، در سال 

 هزار میلیارد ریال در بخش های خدمات و ساختمان و... تسهیالت پرداخت شده است.502هزار میلیارد ریال در بخش کشاورزی و 100

از امالک سهل البیع نیست یا در محل اجرای طرح نیست. در بخش صنعت نیز مشکالت زیادی وجود دارد؛ وی ادامه داد: در حوزه وثایق روستایی، بسیاری 

درصد واحدها، با گردش مالی شان مطابقت ندارد. شرکت ها باید ابتدا فروش واقعی خود را اعالم کنند و براساس آن تقاضای تسهیالت 99تسهیالت تقاضاشده 

 نیز از دیگر مشکالت موجود است. 141ر صنایع نسبت مالکانه خود را افزایش نمی دهند و موضوع ذینفع واحد و مشموالن ماده نمایند. موضوع دیگر اینکه اکث

 * هیچ استانی مانند خراسان، سپرده خیز نیست
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اخیر، در حوزه نسبت بانکی جزو استان های  سال 10شهرام عیدی زاده، سرپرست دفتر پژوهشهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در همین رابطه عنوان کرد: در 

پرونده های متعدد آخر بوده ایم. یکی از دالیل پایین بودن نسبت منابع و مصارف بانکی در استان، موضوع عدم استفاده کامل از حدود اختیارات استانی است؛ 

شته، از مرکز استعالم می شود. بنابراین، نوع نگاه استانی در این زمینه بسیار میلیاردی که امکان پرداخت در خراسان رضوی دا10تا  5درخواست تسهیالت با ارقام 

 دخیل است.

است بانکی در منطقه  سید محمد گواهی، نماینده بانک تجارت استان در پاسخ به ادعای عیدی زاده ابراز کرد: هیچ استانی مانند خراسان، سپرده خیز نیست و محال

 ته باشد و منتظر نظر تهران و استعالم از مرکز باشد.ای حدود اختیارات باالیی داش

 *دیدگاه سختگیرانه دستگاه های نظارتی به پرداخت تسهیالت از سوی بانک ها

موال بانک ها، مع حسین اسماعیلی مقدم، معاون اعتباری بانک سپه نیز در همین خصوص بیان کرد: در معرفی مشتریان برای دریافت تسهیالت از سوی کمیته ها به

ها اقدام کنند. بانک  توزیع عادالنه ای مدنظر قرار نمی گیرد. طرح های عادالنه تسهیالتی باید از سوی یک کمیته مشخص شود تا بانک ها بتوانند برای پذیرش آن

های نظارتی استان است. علی رغم  سپه با این مدت سابقه هنوز عضو هیچ کمیته ای برای پرداخت تسهیالت در استان نیست. دومین موضوع، سختگیری دستگاه

 اینکه مدیران استانی دیدگاهی مثبت در پرداخت تسهیالت دارند اما در عمل، به گونه ای دیگر اتفاق می افتد.

قی نیست و معادل متری منط 100میلیون تومانی برای واحد 50وی بر لزوم اصالح روند پرداخت تسهیالت مسکن از سوی بانکها نیز تاکید و تصریح کرد: تسهیالت 

د از مرکز استعالم هزینه تنها دو متر مربع است. در خصوص تفویض اختیار تسهیالت ثابت نیز در بانک سپه، اختیار چندانی نداریم و در حوزه سرمایه ثابت بای

 بگیریم.

ت. او با اشاره به اهمیت توجه به معوقات بانکی و عملکرد در ادامه این نشست، تریبون در اختیار احسان براتی، کارشناس اعتبارات بانک شهر استان قرار گرف

ستگاهها کمکی به دستگاهها در الزام به پرداخت معوقات، گفت: دلیل اینکه برای اخذ وثایق سختگیری میشود، این است که در بازپرداخت اقساط، هیچ یکی از د
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شته اش را نداده، چرا باید دوباره برای دریافت تسهیالت از سوی دستگاهها به بانک معرفی سال گذ 6-5بانکها نمیکنند. بنگاه تولیدی بزرگی که هنوز مطالبات 

 شود؟

بهانه کرونا، بازپرداخت وی افزود: دستگاه های اجرایی باید در بحث مطالبات معوق در کنار بانک ها باشند. ما در سال گذشته تسهیالت کرونایی پرداخته ایم و به 

ار ته است. بنابراین نمی توانیم دوباره تسهیالت بپردازیم. از طرفی، بانک شهر در مشهد منابعی را برای طرحهای شهرداری ارائه داده از قطها به خوبی صورت نگرف

 شهری گرفته تا کوهپارک و کوهشار و... که این موارد در لیست مصارف بانکی استان درج نشده است.

 استان «کمیته تامین مالی»*تشریح کارکرد سامانه 

منابع بانکی  سیدحمید حسینی، رئیس گروه سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست درباره وضعیت مصارف و

استان اول  5نیم که نرخ مصارف به منابع را مقایسه نماییم، می بی 99تا  95استان ابراز کرد: نرخ مصارف به منابع، مبیّن عملکرد بانکی نیست. اگر روند سال های 

 استان دیگر و میانگین کشوری وضعیت بهتری دارد. 4نزولی بوده است؛ حتی استان ما نسبت به 

یته کم»عنوان وی افزود: به نظر می رسد برخی از مشکالت موجود در حوزه پرداخت تسهیالت به عدم شفافیت کافی مربوط باشد. پیش از این، سامانه ای تحت 

ها جهت اخذ تسهیالت ایجاد شده بود و ما در حال انجام اصالحات الزم بر روی این سامانه هستیم و بدین ترتیب تمام متقاضیان برای معرفی طرح« تامین مالی استان

در این سامانه، طرح را در قالب مشارکت کلی باید درخواست خود را در این سامانه درج کنند.  18استفاده از منابع داخلی بانک ها یا تسهیالت مربوط به تبصره 

 ها درنظر میگیریم.بانک

زارش دهیم چه تعداد حسینی ادامه داد: این سیستم می تواند تا حدودی شفافیت الزم در حوزه تسهیالت را در سطح استان ایجاد کند. در این سامانه می توانیم گ

 درخواست آمده و چه تعداد تسهیالت پرداخت شده است؟
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این نشست  لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در پایان این نشست گفت: یکی از موضوعات دیگری که قرار بود در

ستان بود. باید ببینیم مطرح شود، پیشنهاد ما مبنی بر کمک کمیته بانکی برای بررسی ارائه تسهیالت به کسب و کارهای خرد از محل گردش مالی واحدهای بزرگ ا

 آیا این موضوع امکان پذیر است؟

ممکن است در این زمینه  کدخدا مزرجی، نمایده شورای هماهنگی بانک های استان در پاسخ عنوان کرد: می توان با تفاهم، ترتیب این کار را فراهم کرد. اکثر بانکها

آن بانک رسوب دهند، از محل آن رسوب، میتوان تسهیالت را پرداخت؛ اما ابتدا باید مشخص شود استقبال کنند؛ البته اگر شرکتهای بزرگ حسابهای خود را نزد 

 پس بین شرکت و بانک جلسه بگذاریمشرکت های بزرگ در کدام بانک ها حساب دارند و س

 

 که پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:، شورا مطرح ر جلسه دبیر خانه بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی در استان خراسان رضوی دموضوع بررسی  دالئل عدم 

 الف: 

گزارشی از روند پذیرش ، از جمله سازمان های صمت ،جهاد کشاورزی ،کمیسیون هماهنگی بانکها ، اقتصاد و دارایی  ،فعالیت کننده مجوز نمایندگان دستگاههای اجرایی و صادر -

 و نظارت های بعدی به جلسه ارائه نموده و تاکید گردید. بررسی ها تا مراحل پرداخت تسهیالت تقاضای فعاالن اقتصادی و چگونگی فر آیند 

های  بانکها )پرداخت تسهیالت به کل طرحهایدستگاه های اجرایی و  ز طریق سامانه های مربوطه طی مراحل و مبلغ تسهیالت ارسالی اتعداد تقاضاها به لحاظ عددی نسبت  -

 در صد است. 20ود معرفی شده (حد

  معرفی شده می گردد.الزم و اطالع از نتایج طرحهای نظارت های  انجام  عدم ثبت اطالعات مربوط به پرداخت تسهیالت توسط شبکه بانکی مانع -

وجب گردیده است تا از تسهیالت سرمایه در گردش در سرمایه گذاری های ثابت استفاده شود و عمال ص تسهیالت بر اساس سرمایه گذاری های ثابت و در گردش میعدم تخص -

 بسیاری از سرمایه گذاریها را نا کار آمد نماید. 

 ب:  
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 برخی از دالیل مطرح شده که منجر به کاهش نسبت مصارف به منابع بانکی در استان می باشد.)بخش کشاورزی ( 

 ر صدی در بخش کشاورزی مورد  استقبال کشاورزان قرار نمی گیرد.د 18نرخ تسهیالت  -

و آن  د سند رسمی هستند و هنوز قانون حدنگاری بطور کامل اجرایی  نگردیده در صد از منازل و زمینهای روستایی فاق 60عدم پذیرش وثایق و نا کافی بودن وثایق به طوری که حدود  -

 مفروز می باشد ناد مشاعی است و فاقد اسناد تفکیکی در صد اس 50دارای سند هستند حدود  تعدا از منازل و زمینهای مسکونی که

 قانون رفع موانع تولید و بهره وری بخش کشاورزی  51عدم پذیرش وثایق بخش کشاورزی بر خالف ماده -

 برخی موانع ارائه شده در بخش صنعت

هزار  5حدود هزار میلیارد تومان وجود دارد که نیازمند تزریق منابعی به مبلغ  12در صد و مجموع سرمایه گذاری  50طرح با پیشرفت فیزیکی  بیش از  451در استان خراسان رضوی 

 ست میلیارد تومان ا
 

 (و سایر مجموعه های مشابه  ذینفع واحد )نمونه ایران خودرو 
 

 مالکانه  نسبتعدم ارتقاء   -

 عدم استفاده از حدود اختیارات بانک ها در بررسی طرح ها -

صرفا به سرمایه در گردش و هزینه کرد  تسهیالت سرمایه در گردش  توسط بنگاه های اقتصادی در قالب تسهیالت ثابت  و چالش های ایجاد  رویکرد غیر معقول  پرداخت تسهیالت  -

 شده بعدی

 تخصیص  کارشناسان بانکها در فرآیند پذیرش و بررسی طرحا و رویکرد نسبتا سختگیرانه -
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 در صد است. 20معرفی شده حدود ت به مجموع طرحهای متقاضی شده تسهیال حوزه رونق تولید ، باز سازی و نوسازی  صنایع نسبت به طرح های اقتصادی پرداخت  در -

 به وثیقه گذاشته نمی شود.در برخی مواقع محل اجرای طرح و ماشین آالت در پروژه ها  -

 پیگیری دستگاههای نظارتی نحوه و چگونگی -

 استانی محدود  تفویض اختیارات -

 برخی بانکها از جمله بانک سپه  بطور کلی تسهیالت ثابت پرداخت نمی نماید. -

 رویه یکسان در پرداخت تسهیالت وجود ندارد. -

 سپرده گذاری نموده اند.برخی بانکها روند پرداخت تسهیالت منوط به  -

 

 

مسئول  مصوبات جلسه ردیف

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

1 
درصد  83بر اساس نتایج اعالمی توسط بانک مرکزی به حدود  1400موضوع ارتقاء و افزایش نسبت مصارف به منابع استان در سال 

سان ستان خرا سیون هماهنگی بانکها ی ا سبت مصارف به منابع بانکی  مورد توافق قرار گرفت و مقرر گردید کمی رضوی  برنامه بهبود ن

یون کمیس

 هماهنگی بانکها
 یک هفته
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سال  60از حدود  صد در  سال  85به  1399در  صد در  ترین زمان ممکن همراه با الزامات مربوط برای طرح در هدر کوتا 1400در 

 شورای گفت و گو به دبیر خانه شورا ارایه نمایند به طوری که در هرفصل قابل بررسی و گزارش گیری باشد

2 

ستان مبنی برفاصله بسیار زیاد بین طرحها و پروژه  با توجه به گزارش دستگاههای اجرایی از جمله ، سازمان صمت و جهاد کشاورزی  ا

درصد(،  20ه های معرفی شده ) حدود ژهای معرفی شده توسط دستگاههای اجرایی و  تعداد پروژه های دریافت کننده تسهیالت به پرو

شکل های صنعتی و کشاورزی موضوع را  شستی با دستگاههای اجرایی و نمایندگان برخی ت مقرر گردید کمیسیون هماهنگی بانکها در ن

 ظرف ده روز به دبیرخانه شورا ارائه نمایندرا درصد  50بررسی و برنامه اجرایی بهبود حداقل به 

کمیسیون 

 هماهنگی بانکها
 ده روز

3 
به شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی پیشنهاد گردد تا نرخ های تسهیالت بخش های  مختلف اقتصادی به قبل از مقرر شد  -

 بر اساس هریک از بخش های اقتصادی لحاظ گردد 1384سال 
 جلسه شورا دبیرخانه شورا

4 

شاورزی در  سکونی و زمین های ک ستایی اعم از منازل م سناد مفروز رو ضوع پذیرش ا قانون رفع موانع تولید و بهره  51اجرای ماده مو

ستانداری محترم خراسان رضوی و کمیسیون هماهنگی بانکها مجددا به شبکه بانکی ابالغ  وری بخش کشاورزی مقرر گردید از طریق  ا

 .ش به عنوان وثایق قابل قبول قرار گیردرتا در چارچوب قوانین و مقررات موجود مورد پذی

دفتر محترم 

کمیسیون  جذب و

 هماهنگی

 یک هفته

5 

مقرر گردید از طریق طرح موضوع در کمیسیون هماهنگی بانکها، کمیسیون  به کلیه بانکها تاکید نماید تا  در چارچوب ضوابط و قوانین 

به این موجود در مورد ارزیابی وثایق بخش های اقتصااادی و به ویژه در حوزه مناطق روسااتایی با هدف کمک تزریق نقدینگی بیشااتر 

 .ورند) کشاورزی(  مساعدت بیشتری بعمل آبخش

کمیسیون 

 هماهنگی
 یک هفته
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6 

ضوع ، شکالت بوجود آمو سطه ذینفع واحد  که به عنوان یکی از ابزارهای مورد تاکید بانک مرکزی با هدف کنترل اعتباری م مده به وا

سهیالت برای  سک بانکها و از طریق جلوگیری از تمرکز بیش از حد ت شخاص که با هم روابط مدیریتی و مالکیتی ، مالی و ری گروهی از ا

س کنترلی دارند تدوین گردیده شد تا ا صوص ت، به عنوان یکی از موانع جدی مورد تاکیدی قرار گرفت و مقرر  صی در خ صو بخش خ

  ائه گردد.افزایش سهم مالکانه به عنوان دینفع واحد اظهار نظر نماید و جمعبندی پیشنهاد نهایی به شورا ار

اتاق 

بازرگانی،صنایع و 

معادن و 

کشاورزی استان، 

انجمن مدیران 

خانه صنایع، 

صنعت،معدن و 

 تجارت

 یک هفته

7 
ضمن نظارت های الزم مراتب ابالغ و مورد  سیون هماهنگی بانکها  ستفاده از حدود اختیارات بانکها مقرر گردید از طریق کمی ضوع ا مو

 .تاکید و اجرا قرار گیرد

کمیسیون 

 هماهنگی
 یک هفته

8 

سرمایه در  سهیالتی اعم از ثابت و در گردش به عنوان  سهیالت ثابت به برخی بانکها و پرداخت هرگونه ت صیص ت ضوع عدم تخ مو

شورا مطرح و  شد در  ست که مقرر  صلی حوزه تولید ا گردش و هزینه کرد ان توسط بنگاههای اقتصادی به عنوان یکی از معضالت ا

 گردد تجدید نظر گردد.پیشنهاد 

 روز 15 دبیرخانه شورا

 روز 15 دبیرخانه شورا موضوع افزایش حدود اختیارات بانکها مقرر گردید مجددا در شورا مطرح  و پیگیری گردد 9

10 
ضویت بانک های   ضوع ع سیون هماهنگی بامو صی در کمی صو شد بخش خ سیون مقرر  در نکها و ارائه امار و اطالعات بانکها به کمی

 شورا مطرح و پیگیری شود
 روز 15 دبیرخانه شورا
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