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  موضوع مــورد بررسی )دستور کار(

رای دبیر خانه شو 10/4/1400مورخ  ص/954/1400و موضوع نامه شماره  بررسی چگونگی بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی-

 گفت و گوی استان

 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بررسی شد:در دبیرخانه 

 واکاوی علت پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی

ورد ماستان  در شانزدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موضوع چگونگی بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی این

 گرفت.بحث و بررسی قرار 

ذشته مورد گهه های د، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در ابتدای این نشست اظهار کرد: مشکلی اساسی در استان وجود دارد که طی «علی اکبر لبافی»

 صارف و منابعناسب معدم ت انتقاد مردم، فعاالن اقتصادی و حتی مسئوالن بوده و هیچ گاه بهبود نسبی در خصوص آن صورت نگرفته است؛ این مشکل مربوط به

 ست.فتاده ابانکی است. این اشکال در زمان مدیریت استانداران مختلف مطرح شده اما عمال بهبودی نسبت مصارف به منابع بانکی استان اتفاق نی

د است. ان و یزدی استان های تهروی افزود: خراسان رضوی از جمله استان هایی است که درآمد سرانه مردم آن ضعیف است و معادل یک دوم سرانه درآم

پرده بانکی در استان میلیارد تومان س100هزار و 13، 90کنیم که در میزان سپرده های بانکی در ابتدای دهه همچنین، با بررسی مصارف و منابع بانکی مشاهده می

ستان اهزار میلیارد تومان سپرده در 142، بیش از 99اما در سال  لب تسهیالت به متقاضیان پرداخت شده است؛درصد در قا94ایم که از این میزان حدود داشته

ابع بانکی استان به نسبت مصارف به من 97سال گذشته نزولی بوده است؛ در سال  10درصدی، میزان تسهیالت پرداختی در 100داشته ایم و علی رغم این رشد 

 درصد مصارف بانکی نسبت به منابع داشته ایم.62هزار میلیارد تومان معادل 88درصد رسید و در سال گذشته حدود 55
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د درص72ه حدود ال گذشتلبافی خاطرنشان کرد: آنچه از جمع بندی اطالعات بانک های دولتی استان برمی آید اینکه، نسبت مصارف به منابع بانکی استان در س

 درصد بوده است.62بوده؛ اما طبق اعالم پایگاه اصلی بانک مرکزی، این نسبت 

 وم پرداخت تسهیالت به واحدهای کشاورزی از محل گردش نقدینگی واحدهای بزرگ*لز

رزی خش کشاوبرئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بر لزوم استفاده از گردش مالی واحدهای بزرگ برای تسهیالت دهی به 

دهای بزرگ ینگی واحو ابراز کرد: اینکه بخش کشاورزی بتواند تسهیالتی از محل گردش نقدبه عنوان یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این نشست تاکید 

 گشای بخشی از مشکالت این بخش باشد.د.تواند گرههمچون سنگان خواف دریافت کند، می

ستان را با توجه به سرانه اصارف به منابع بانکی درصدی م62وی تاکید کرد: این ظرفیت باید در استان ما پویا شود. باید ببینیم چگونه می توان وضعیت موجود 

 درصد دارند.120درصد برسانیم؛ زیرا هم اکنون برخی استان ها مازاد مصرف بانکی تا حد 80های درآمدی افزایش دهیم و حداقل به 

ور می طضمن اینکه چ یا کرد.شرکت های بزرگ استان، اح لبافی ادامه داد: باید ببینیم چگونه می توان بخشی از کسب و کارها را از محل اعتبار و گردش نقدینگی

 توان آمار بانک هایی که، اطالعات خود را در اختیار شورای هماهنگی بانک های استان قرار نمی دهند، کسب کرد.

 درصد83*هدف گذاری برای رساندن نسبت مصارف به منابع بانکی استان به 

بانک در عضویت  3شور، بانک فعال در استان و ک 33بانکه ای خراسان رضوی نیز در همین رابطه ابراز کرد: از  جواد کدخدا مزرجی، کارشناس شورای هماهنگی

 رند، تبادل اطالعات و آمار ندارند.بانک هم که عضویت دا 6ها نیستند و شورای هماهنگی بانک

در سال جاری به رقم  گذشته گفت و افزود: طبق این برنامه ریزی قرار است درصد در سال76وی از هدف گذاری برای رساندن نسبت مصارف به منابع بانکی به 

 درصد برسیم.83

درصد در بخش 15درصد تسهیالت بانکی امسال در بخش صنعت، 40کارشناس شورای هماهنگی بانک های استان افزود: یکی از دغدغه ها این است که 

داخت شود و تاکید شد هر کدام از بانک ها تسهیالت خود را در هر بخش مشخص کنند تا به رقم کشاروزی و مابقی در بخش های صادرات و خدمات و... پر
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 درصدی در جذب منابع داشته باشیم.20درصدی نسبت مصارف به منابع دست یابیم؛ البته با این فرض که امسال افزایش 83

یه و مازاد منابع در یکسال درصد افزایش سرما5.33ارد ریال در پایان خرداد رسیده و هزار میلی623کدخدا مزرجی متذکر شد: منابع موثر استان به یک میلیون و 

ارف به منابع بانکی استان درصد افزایش مصرف داشته ایم. بنابراین نسبت مص7.78هزار میلیارد ریال رسیده و 100اخیر داشته ایم؛ اما مصارف به یک میلیون و 

رد ریال رسیده؛ یعنی حدود هزار میلیا43میلیارد ریال به بیش از  550هزار و 40نی، مطالبات غیرجاری سیستم بانکی از رو به رشد است؛ اما در همین بازه زما

 درصد افزایش مطالبات غیرجاری و معوق داشته ایم.5.88

ز ا خراسان رضوی ی گیرد.نهای استان هم صورت موی تصریح کرد: نکته اینکه، این مازاد منابع در مشهد اتفاق افتاده است؛ اما پرداخت این منابع در شهرستا

 هی شود.استان های منابع خیز بوده و در سطح کشور هم ممکن است تصمیم گرفته شود که منابع این استان در برخی استان های دیگر تسهیالت د

زی هم انک مرکند و این بانک ها با سیاست های بکدخدا مزرجی تصریح کرد: نکته اینکه بخش خصوصی معموال پول خود را در بانک های خصوصی می گذار

 سو شوند.سویی ندارد. بنابراین الزم است بخش خصوصی و دولت در این زمینه هم

ریال  هزار میلیارد82ن زمینه هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: از نظر مبلغی، در ای623وی میزان مانده منابع بانکی استان در ماه گذشته را یک میلیون و 

ل هزار میلیارد ریا100لیون و هزار میلیارد ریال بوده و پایان خرداد امسال به یک می21افزایش داشته ایم. مصارف بانکی نیز در پایان سال گذشته یک میلیون و 

افته ات بانکی هم افزایش یاین مدت، معوق هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. ناگفته نماند که در 79رسیده است؛ یعنی مصارف بانکی استان از نظر حجمی، 

 است.

 *دلیل تفاوت نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان با دیگر استان ها چیست؟

ط گفت: در شرای های اتاق بازرگانی مشهد نیز درباره آمار بیان شده درباره مصارف و منابع بانکی استانشهرام عیدی زاده، سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش

 ا که اکثر فعالیت های اقتصادی تعطیل بوده و مشخص است که منابع بانکی افزایش می یابد.کرون

ستی شناسایی کرد و در وی ادامه داد: آمار مصارف به منابع استان های دیگر باالست و در استان ما این رقم پایین می باشد و باید دلیل این موضوع را هم به در
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 .جهت بهبود این نسبت تالش نمود

ن در می شود ایهن متباذهاشم صفار، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز ابراز کرد: نخستین سوالی که در زمینه منابع و مصارف بانکی در 

ت اینکه آیا ر نهایرد؟ داست که آیا سیستم بانکی تمایل دارد همه منابع را به مصارف تبدیل کند؟ آیا بخش اقتصادی استان ظرفیت جذب این منابع را دا

 ؟ همچنین، درمی شود دستورالعمل خاصی وجود دارد که همه منابع بانکی استان در همین خطه مصرف شود یا اینکه منابع به تهران می رود و از آنجا تقسیم

 شان نسبت به منابع شان بیشتر است، چگونه تامین صورت می گیرد؟هایی که مصارفاستان

انکی برف به منابع سبت مصایس اداره صنایع فلزی سازمان صمت استان نیز در تکلمه نکات عنوان شده، ابراز کرد: مشکل اصلی در پایین بودن نقاسم کیومرثی، رئ

اضا ا وقتی تقزیر کی است؛استان، مربوط به فرایند جذب است؛ سختگیری های بانکی در زمینه کارشناسی ها و بروکراسیها مانع بهبود نسبت مصارف به منابع بان

ی استانها به برخ افزایش یابد، جذب منابع در سیستم بانکی و مصارف در این سیستم افزایش خواهد یافت. در سیستم بانکی ما سختگیریهای بیشتری نسبت

 .مر استنابع همین اصورت میگیرد. ضمن اینکه سود تسهیالت در حال حاضر توجیه اقتصادی ندارد و یکی از دالیل پایین بودن نسبت مصارف به م

 *بانک ها تمایلی به پرداخت تسهیالت سرمایه ثابت ندارند

از اشاره و ابر ان رضویامیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع استان نیز در بخشی از این جلسه، به ناتوانی بخش خصوصی در جذب منابع بانکی در خراس

د و نده قرار دهنتولیدکن بانکی است. بانک ها تمایل دارند که صرفا تسهیالت سرمایه در گردش را در اختیارکرد: دلیل این موضوع سختی های مسیر جذب منابع 

 تولیدکننده آن مبالغ را در بخش سرمایه ثابت استفاده می کند، این موضوع منجر به افزایش بدهی های این بخش می شود.

ین بانک ها به ا توان تسهیالت بلندمدت دریافت کرد و اغلب پاسخوتاه مدت است و به همین دلیل نمیوی ادامه داد: از طرفی سیاست بانک، پرداخت تسهیالت ک

ورت نمی صی بانک درخواست منفی است. فرایند اخذ تسهیالت طوالنی بوده و از طرفی، کارشناسی های الزم برای پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش از سو

 گیرد.

برای بسیاری از طرح ها که بانک هم می داند منابع پرداختی بازنخواهد گشت، پرداخت صورت گرفته است و بازگشت سرمایه اتفاق  وی افزود: نکته دیگر اینکه
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 د.نیفتاده، یا در جایی دیگر هزینه شده و فرد هنوز نتوانسته اقساط را پرداخت کند. این موضوع درباره طرح های روستایی بسیار دیده می شو

 طالعات صحیح گردش مالی فعاالن اقتصادی به بانک ها*لزوم ارائه ا

ا را گرفتار بانک ه مهدی غیاثی، کارشناس مالی بانک صادرات خراسان رضوی نیز در همین خصوص عنوان کرد: بنگاه های کوچک و متوسط و طرح های زودبازده

و  وانند مجوزهاتان نمی خته و وصول مطالبات از این افراد سخت است. کشاورزکرده است. کشاورزی که برای خرید کمباین خود تسهیالت گرفته، اقساط را نپردا

 ند.قرار نمی ده تیار مامستنداتی برای اخذ تسهیالت خود ارائه دهند. از طرفی، برخی از فعاالن اقتصادی به خاطر بحث مالیات، اطالعات مالی درستی در اخ

تا  پرداخت کنیم ز آن رااری از مشتریان گفته ایم ماشین آالت وارداتی خود را به گمرک بیاورند و ما اروی افزود: در حوزه تسهیالت سرمایه ثابت، به بسی

ات هم که میتوان با تعهدلیترخیص گردد. این راهکاری بود که در شرایط بحرانی تحریم به ذهن ما رسیده است؛ اما همه به دنبال دریافت تسهیالت هستند. در حا

 نجام داد.بخشی از کار را ا

وش رتفاده از این سی نهاده را به کشاورز بدهد، نهایت همکاری را داریم؛ اما کسی از بخش خصوصی برای اسغیاثی متذکر شد: با کسی که حاضر است از طریق ال

 استقبال نمی کند.

 *ارزیابی پایین بانک درباره وثایق ارائه شده از سوی کشاورزان

امداران و دشاورزی، صنفی کشاورزی استان نیز خواستار تسهیل روند دریافت وثایق بانکی شد و عنوان کرد: در حوزه بخش کمجید مهدوی، دبیر انجمن نظام 

 کنند.ا دریافت ررد نیاز خود یالت مومرغداران و صنایع تکمیلی وثایق را ارائه داده اند؛ اما ارزیابی بانک کمتر از مبلغ و ارزش آن وثایق بوده و نتوانسته اند تسه

کان زی، خرده مالش کشاورسپس تریبون در اختیار علی احمد موسوی، معاون سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان قرار گرفت. او بیان کرد: بسیاری از فعاالن بخ

پیش  که در قوانینغم اینک ها علی رهستند و امالک آنها در روستاهاست. در زمان اعطای تسهیالت، همواره موضوع وثایق یکی از مشکالت بوده و بسیاری از بان

یقه پذیرفته به عنوان وث چاه ها بینی شده، اعطای تسهیالت را به اخذ وثایق سهل البیع منوط می دانند؛ بنابراین بسیاری از اراضی کشاورزی و خانه های روستایی و

 نمی شوند.
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الت درصد تسهی15 ار بودهت است. طبق آمار شورای هماهنگی بانک ها علیرغم اینکه قروی افزود: انتظار ما همراهی با کشاورزان خرده مالک در پرداخت تسهیال

ای کنونی سود هدرصد محقق شده است. نرخ تسهیالت هم در درخواست متقاضیان برای دریافت وام موثر است و رقم 9به بخش کشاورزی پرداخت شود، تنها 

 تسهیالت توجیهی برای کشاورز ندارد.

ضعیت مالی ت اولیه از واطالعا ار دیگر ابراز کرد: ما ابزارهای مختلفی برای دریافت ضمانت داریم؛ اما بسیاری از فعاالن اقتصادی حاضر به ارائهکدخدا مزرجی ب

 خود نیستند. میزان جذب منابع بانکی در استان ما کشش کمی دارد درحالی که منابع بسیار زیاد است.

به منابع  وع مصارفلبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان پشت تریبون قرار گرفت. او گفت: موضدر پایان این نشست، بار دیگر 

ا در این ظرفیت ر است که بانکی بسیار مهم است و در سال های اخیر با انتقادهایی همراه بود و بهبودی هم در این زمینه حاصل نشد. اکنون هم تاکید بر این

فع باید برای ر رح شد کهاحیا نماییم و همه در این زمینه باید همکاری کنیم. موانعی از سوی بخش دولتی و خصوصی و موانعی هم از سوی بخش بانکی مطاستان 

ط مثل در برخی نقا اما ند؛آنها برنامه ریزی و چاره اندیشی کرد. طبیعی است که برخی از استان ها بستر بیشتر و بهتری برای جذب سرمایه گذاری ایجاد می کن

ودن عملکرد بخش درصد در سال گذشته رسیده است. یکی از دالیل پایین ب62به  90درصد در سال 94استان خراسان رضوی نسبت مصارف به منابع بانکی از 

 های مختلف در استان ما، پایین بودن درآمد سرانه است.

 ستایی هم فقطیالت روو متقن همراه با آمار و اطالعات صحیح و کامل ارائه دهیم. در زمینه تسه وی افزود: برای بهبود این وضعیت باید پیشنهاداتی قوی

 درصد خانه ها دارای سند هستند که همان درصد هم در موارد متعددی، نتوانسته اند وثیقه گذاری کنند.40

 صوالت، تسهیالتو با توجه به وسعت بخش کشاورزی و عدد برداشت محدرصد منابع بانکی کشور در بانکهای استان خراسان رضوی است 7لبافی یادآور شد: 

 کافی به این بخش پرداخت نمی شود.

توانیم در کشور مطرح کنیم تا حل شود؛ زیرا این موضوعات برای وی ادامه داد: برخی از نکاتی که برای بهبود وضعیت مصارف ارائه شد، موضوعاتی است که نمی

د و ظاهرا آن ها مشکل چندانی در این رابطه ندارند. باید به موانع استانی بپردازیم. پیشنهاد ما این است که کارگروهی از خراسان همه استان ها صدق می کن
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بیش از  رضوی با مشارکت حوزه بانکی، بخش قضایی و دستگاه های اجرایی با دستور استاندار تشکیل شود تا استان هایی که نسبت مصارف به منابع شان

 ردد؟درصد است را بررسی کند و در نهایت دریابیم دلیل بهبود این وضعیت در استان های مذکور چیست و چرا در استان ما این پیشرفت حاصل نمی گ80

 )مصوبات (                                                                                                                 

 مصوباتجمع بندی و

مسئول  مصوبات جلسه ردیف

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

1 

رش گزاد، مقرر شد  برای شفاف سازی و بررسی موانع احتمالی در جلسه بعدی که روز دوشنبه هفته اینده بر گزار خواهد ش 

 تصادی وتقاضاهای فعاالن اقدستگاههای اجرایی متولی بخش شامل، سازمان صمت، جهاد کشاورزی، و..درخصوص فرایند پذیرش 

امکان عدم  چگونگی بررسی  درخواست ها در دستگاه اجرایی و شبکه بانکی و دالئل و میزان ریزش بعضا تقاضا ها به تفکیک ،

سهیالت و ت، نرخ ارایه وثائق به بانک، عدم توجیه فنی اقتصادی مالی طرحها، ، ذینفع واحد، نداشتن صورت های مالی قابل پذیرش

شبکه  ونه ادله دیگری که موجب عدم پذیرش پروژه و کسب و کارهها می شود و میزان پذیرش طرحهای پذیرفته شده نزدهرگ

 هریک متولیان تهیه و ارایه نمایند بانکی به کل کسب و کارههای معرفی شده به لحاظ تعداد و مبالغ ریالی

سازمان صمت، 

جهاد 

،  کشاورزی

 اداره کل تعاون

شنبه دوم 

 ماهمرداد

2 

ط برخی گزارش دبیرخانه شورای هماهنگی امور بانکهای استان از عدم ارایه امار و اطالعات مورد درخواست توسمقرر شد 

 مردادماه ارایه شود 4در جلسه بعدی دوشنبه  بانکهای عضو و غیر عضو
کمیسیون 

 هماهنگی

مردادماه  4

جلسه 

 دبیرخانه 
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3 

ی بندهای گی اجراسرمایه گذاری استانداری،  سازمان صمت و کمیسیون هماهنگی بانکها از چگونارائه گزارش دفتر جذب و حمایت از 

ازرسی نیز سازمان محترم ب است  شورای معادن استان که مقرر شده 1399خرداد ماه سال  25مصوبات جلسه دهم مورخ    6و  5

گی ایجاد نقدین نظارت نمایند،  در ارتباط با تمرکز حسابهای مالی شرکت های معدنی در استان و  پرداخت تسهیالت از محل گردش

 مردادماه( 4) جلسه دبیرخانه شده توسط شبکه بانکی به کسب و کارههای معرفی شده 

دفتر جذب 

استانداری، 

صمت ، 

کمیسیون 

 بانکها هماهنگی

مردادماه  4

جلسه 

 دبیرخانه

4 

ف به منابع قق مصارچگونگی تحقیق  و انجام مطالعات میدانی و تطبیقی با سایر استانها پیرامون عدم تحمقرر شد پیرامون نحوه و  

  در جلسه بعدی دبیرخانه تصمیم گیری شود درصد و شناسایی موانع موجود در این خصوص 85استان در حداقل 
 مردادماه 4 دبیرخانه شورا 

5 
نگی درصدی نسبت مصارف به منابع در استان مقرر شد هریک از اعضاء بویژه کمیسیون هماه 83با هدف رسیدن به تحقق  

را  1400درصد مصارف به منابع در سال  83پیشنهادات تعیین الزامات استانی به تحقق اهداف تعیین شده در حدود بانکها 

 مکتوب تا تاریخ دوم مرداد ماه به دبیرخانه شورا منعکس نمایند

 مردادماه 2 اعضاء

 
 


