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  (دستور کار) ورد بررسیــموضوع م 

  شرح زیرادامه بررسی و جمعبندی پیشنهادات مرتبط با مصوبه سی ونهمین جلسه دبیرخانه شورا جهت ارائه به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به : 

هر یک از دسـتااهاا  اررایـی متوانـاخ با ـاا       ضرورت رعایت سهم هر یک از بخش های اقتصادی توسط سیستم بانکی مورد تاکید اعضا قرار گرفت و مقرر شد "

راهکارهـا   معدخ   صادرات بررسی  نظـرات کارنناسـی بـم ههـرا       ،عتر تسانالت در با اا  ک ا رز  ، صنت کلاا  باش خصوصی پنراموخ عدم رذب موث

 ".پیشنهاد گردد گفت و گو یتا پس از بررسی و جمبندی های بعدی به شورا   نناز بم سام مربوطم اظاار نظر نهایند   در خصوص سام باش  رذب بن تر ارائم نهود

  و خوش حساب کاراقرینان برتربه  یا و نقره ییاختصاص کارت طال شنهادیپو اخالق کسب کار و توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی 

  درصد از تسهیالت بانکی 03به  7/41ارائه ظرفیت های صنعت و معدن جهت رسیدن به ارتقاء سهم بخش از 

  درصد 03درصد به میانگین  55طرح ارتقاء مصارف به منابع بانکی از 

 :طرح موضــوع دستور رلسم

 .شد یبررس یبانک التیو سهم صنعت و معدن استان از تسه گاهیجا ،یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهینشست دب نیتازه تر در -

 یاز سو یمطلوب حضور یدر استان و سراسر کشور، خوشبختانه در خراسان رضو یانتخابات سالم اتاق بازرگان یاستان، برگزار یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ -

 قیتوف یدوره نهم آرزو ندگانینما اتیه یها دارد و برا و منتخبان آن یبه فعاالن اقتصاد کیتبر یموضوع جا نیبرگزار شد که ا قیسالم و دق یو انتخابات میرا شاهد بود یفعاالن اقتصاد

 .میدار

 ییها داشت، شاخص یمتفاوت یها که قالب ریاخ یابیدر ارز: اظهار کرد اشاره و ها استان یگفتگو یشوراها یابیوزارت کشور در ششم اسفندماه درباره ارز ریبه گزارش اخ نیهمچن یو -

مصوبات موثر بوده  یجلسه و اجرا ریو دب سیرئ ژهیو به و ندگانیحضور موثر نما تیوضع ،یو استان یمل شنهاداتیو پ های ریگیشورا، مصوبات و پ یها تیو مامور فیچون انطباق وظا

 .است

که  یشد مسائل یسع نکهیبه وجود آمده؛ نخست ا یو شورا در استان خراسان رضو رخانهیدر حوزه دب یکه انجام شده، تحول یشتریب یهای ریگیبا پ ریخدر دو سه سال ا: افزود یلباف -

امسال وزارت کشور،  یابیاساس، در ارز نیارائه گردد؛ برهم ادر شور ،یباشد و پس از  کارشناس ییو دستگاه اجرا یخصوص یها و تشکل یبرگرفته از نظر بخش خصوص شود یمطرح م



 خراسان رضویاستان 

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

2 
 

 صبح       1317     :ساعت شروع                                        31/31/3131    :تاریخ جلسه                                      84:      شماره جلسه

 نفر33  :تعداد اعضا حاضر در جلسه                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   :محل تشکیل جلسه

 

جلسات  یدر خصوص برگزار. است 73 نهیزم نیدر ا یکشور نیانگیکه م ست یدرحال نیرا کسب کرد؛ ا 433با چارچوب موضوعات عدد  فیاستان در حوزه انطباق وظا یگفتگو یشورا 

درصد  0828ماهه رتبه اول را با  9 یابیامسال در ارزتا باعث شد  ها نیا و در مجموع همه میبه دست آورد یحوزه ها هم رتبه مطلوب ریو در سا میشده هم عدد کامل را کسب کرد نییتع

ی ها به ما کمک کردند و برخ از دستگاه یاستان برخ یگفتگو یرتبه و عملکرد شورا نیدر کسب ا: شد ورآادی یو .میها به دست آور استان ریسا یگفتگو یشورا انیدر م ازیامت 433از 

 ایداشتند و  یرنگ حضور کم یکه از نظر کارشناس ییها دادند و آن ارائه و راه حل یاری رسان بودهها  کدام دستگاه مینیشود و بب یبررس دیموضوع با نیعدول کردند که ا یاز همراه دیگر

 .مشخص شوند نیز نکردند یهمراه ابا م

 جهیو نت میکن میگفتگو را تنظ یشورا یدستاوردها یتا در کتاب میهست 97کارنامه سال  هیهم اکنون در حال ته: اظهار کرد صیدولت و بخش خصو یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ .  -

 . آماده شده است یکتابچه ا 90سال  یبرنامه ها یبرا نیهمچن. نماییمجلسات امسال را به طور شفاف منعکس 

از موضوعات  یکیاستان را  یبانک التیمختلف از تسه یها سهم بخش نییجلسه، تع نیبه عنوان دستور کار ا یبانک التیاز تسه یراسان رضوو سهم صنعت و معدن خ گاهیبا اشاره به جا یو      -

 .کند یریگیپ آن را ندهیدر سال آ دیگفتگو با یدانست که شورا یمهم

 .ضرورت ارتقاء مصارف به منابع بانکها * 

بخش  یموضوع با همراه نیبدهند و ا یبانک التیتسه جذب شیافزا نهیخود را در زم هبرنام دیها با درصد، دستگاه 03درصد به  55استان از  یبانک مصارف به منابع  نیانگیم شیافزا یبرا.  -

 . ها قرار است رقم بخورد بانک یگر لیو تسه یخصوص

را ارائه کنند و مشخص کنند هر بخش قادر به  یبانک التیسهم هر بخش از تسه (هر شهرستان یبسترها کردیبا رو) ها نشهرستا در سطح و زیها به صورت ر اساس، مقرر شد دستگاه نیبر هم  -

خصوص  نیدر ا دیها با دستگاهکارشناسان . نداده استراهکارها را به ما ارائه  نیا یالبته هنوز دستگاه م؛یرا داشته باش یو بخش خصوص یبانک ستمیاست تا نقشه راه س التیجذب چه مقدار از تسه

 .میا دهیند نهیزم نیدر ا یهستند و هنوز تحرک یکنند اما دچار روزمرگ یبررس

بهره  یازاتیبه موقع به تعهدات خود عمل کند، از امت تواندی که نم یفرد مینیبی در حال حاضر م: خواند و گفت تیحوزه حائز اهم نیو اخالق کسب و کار را هم در ا یموضوع خوش حساب یلباف

از  کردند،ی شده اند چون اگر به تعهدات خود به موقع عمل نم انیکه دچار ز نندیبی م یجمع بند کیو در  کنندی هستند که به موقع به تعهدات خود عمل م یکسان کهی درحال شودی مند م

 .است حساب بوده عقب ترکه خوش  یکس جهیدر نت شدند؛ی برخوردار م ییها تیمعاف

خود را اعالم  یها چارچوب شاخص نیمرتبط در ا یها و الزم است دستگاه ابدیرواج  یتا خوش حساب میهست کسب و کاربهبود اخالق  یبرا یچهارچوب هیما به دنبال ته: طرنشان کردخا یو -

برخوردار شوند؛  یازاتیتا خوش حسابان از امت میافراد مشخص کن یرا برا یو نقره ا ییاساس اختصاص کارت طال نیو برهم میبرس یفعاالن اقتصاد کیو تفک یرتبه بند یبرا یکنند تا به جمع بند
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 دیاست و با دهیا کی نیباشد؛ ا... و یاتیو مال یاجتماع نیدر حوزه تام ییها تیو معاف التیتسه افتیدر یبرا قیوثا نیزمان ممکن و لزوم ارائه کمتر نیبا استاندار در کمتر دارید تواندیم ازاتیامت 

  .که در استان و کشور مطرح شود میفراهم کن یآن چارچوب و بستر یراب

 یبانک التیبه تسه یخراسان رضو یدیتول یواحدها ازین مروری بر*

در کل : پرداخت و گفت یبانک التیبه تسه یخراسان رضو یدیتول یواحدها ازین حیسازمان صمت استان قرار گرفت و او به تشر یاداره امور فلز سیرئ ،یومرثیقاسم ک اریدر اخت بونیادامه تر در

کسب اطالعات  یموضوع را برا ب،یترت نیدارند؛ بد اجیاحت التیتسه زانیبه چه م کیهر  میبدان ااست ت ازین یشتریمطالعات ب لیدل نیدارد و به هم یتیو دامنه فعال ایمزا یاستان هر شهرستان

 .میبه شهرستانها ابالغ کرد شتریب

 495و اشتغال  یالیر اردیلیم 458هزار و  491 یگذار هیبا سرما یدیواحد تول 5773هم اکنون در استان : گرفت، افزود یکارشناس ماتیتصم توانیاز اطالعات سنوات قبل هم م نکهیا انیبا ب یو

درصد در مشهد بوده و پس از آن، خواف با  05 ،ی انجام شدههای گذار هیاز مجموع سرما. رصد استد 7در کشور  یگذار هینفر وجود دارد و سهم ما از تعداد پروانه ها، اشتغال و سرما 000هزار و 

 .دارددر رتبه بعد قرار  الیر اردیلیم404هزار و  53

نفر صادر شده است که  701هزار و  04و اشتغال  الیر اردیلیم941هزار و  871 یگذار هیفقره جواز با سرما 8034توسعه استان هم  یها و طرح سیتاس یجوازها نهیدر زم: ادامه داد یومرثیک

 .سازمان است یهای ابیبر ارز یدر جوازها مبتن یگذار هیبحث سرما

 شرفتیرح با پفقره ط 848درصد و  59تا  13 شرفتیفقره با پ 458درصد،  73 یباال یکیزیف شرفتیطرح با پ 043: گفت 97ماه  ید انیاستان تا پا یصنعت یها طرح تیوضع حیدر تشر یو

 .کنند یپروژه ها همکار نیاتمام ا یها برا است بانک مالز یکنون طیدرصد وجود دارد که در شرا 43صفر تا  شرفتیفقره با پ 8405 تیدرصد و در نها 09تا  83یکیزیف

ثبت نام شده در  یتعداد کل واحدها: اظهار کرد 97تا آبان  97سال  یسازمان از ابتدا نیتحت پوشش ا یصنعت یواحدها دیرونق تول التیسازمان صمت درباره عملکرد تسه یاداره امور فلز سیرئ

 8057به ارزش  یالتیفقره در مجموع تسه 884 تیشده اما در نها دییو تا یدر گردش بررس التیتسه افتیدر یواحد برا 011تعداد  نیواحد بوده که از ا 730در گردش  التیتسه یسامانه برا

 .کرده اند افتیدر الیر اردیلیم

واحد در سامانه ثبت نام شده اند اما  430آبان ماه امسال،  انیتا پا 97سال  یدرصد هم از ابتدا 73 یباال یکیزیف شرفتیتمام با پ مهین یها طرح لیتکم یثابت برا التیتسه نهیدر زم: افزود یو

 41 تیواحد ثبت نام کرده اند اما در نها 000هم  یو بازساز ینوساز التیدر تسه. افتین واحدها اختصاص یبه ا الیر اردیلیم 717و مبلغ  دیانجام التیتسه افتیتعداد به در نیمورد از ا 49تنها 

 .کرده اند افتیدر مجموع در الیر اردیلیم 401به ارزش  یالتیطرح تسه

 یدرصد برا 40باال بودن سود  الت،یعدم پرداخت کامل تسه لیاز دال یکی دیشا: پرداخت و گفت بیان نکته ایبه  یخراسان رضو یاستاندار یگذار هیمعاون دفتر سرما ،یاشرف یمرتض ان،یم نیا در
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موضوع  نیبه طور کامل جذب نشد و ا الت،یتسه افتیافراد به در لیعدم تما لیهم به دل ستانسال گذشته ا هالتیسود تس ارانهی رایبوده است؛ ز التیتسه افتیآنها به در لیواحدها و عدم تما 

 .ها است از باال بودن سود وام یناش

در دو سال گذشته   دیرونق تول التیدر موضوع روند جذب تسه: است، اظهار کرد التیاست اما موضوع مهم نرخ سود تسه ادیز التیتسه افتیدر یدر استان ما تقاضا برا نکهیا انیبا ب زین یومرثیک

برابر  0و  تعداد تقاضا  یبرابر مبلغ پرداخت 8که مبلغ مصوب هر واحد کوچک و متوسط  ستیدرحال نیبوده و ا الیر اردیلیم 424در گردش  هیسرما یک و متوسط، مبلغ پرداختهر واحد کوچ یبرا

هزار  73کوچک استان  یکل واحدها ازیمورد ن التیمبلغ تسه هاینیب شیبراساس پ: گفت زیموجود ن تیبراساس وضع ازیمورد ن التیتسه ینیب شیدر خصوص پ یو .بوده است یتعداد پرداخت

ثابت  یطرحها یشده برا ینیب شیپ ازیمورد ن التیتسه زانیم نیهمچن. است الیر اردیلیهزار م 43 زین یبازساز یطرحها ال،یر اردیلیهزار م43بزرگ  یواحدها ازیمورد ن التیتسه ال،یر اردیلیم

 .است ازین التیتسه الیر اردیلیهزار م 433موارد  نیا یتمام یاست که در مجموع برا الیر اردیلیهزار م 83درصد  73 یباال

بوده  الیر اردیلیم 013هزار و 435ماهه پارسال  44در  یبانک مرکز یپرداخت التیانجام شده از کل تسه یگذار هیسهم استان ما براساس سرما یبراساس آمار بانک مرکز: خاطرنشان کرد یومرثیک

بلندمدت  یزیتمام شده کاال، مشکالت در بازار فروش، عدم امکان برنامه ر متیحاکم، باال بودن ق یاقتصاد طیاز شرا یو .بوده است الیر اردیلیهزار م 491و  ونیلیم 5 یبانک مرکز یو کل پرداخت

 نیو تام قیوثا نیتام زهمعوق، مشکالت در حو یو مشکالت بده تیریمد ریواحدها نظ ین و نرخ، مشکالت دروناز نظر مدت زما التیتسه یاقتصاد هیعدم ثبات نرخ ارز، عدم توج د،یتول ندیدر فرا

 .توسط واحدها نام برد یبانک التیاخذ و جذب تسه نهیبه عنوان مشکالت موجود در زم... و التیاخذ تسه ندینظرات بانکها در فرا

 ستمیمسئوالن و س نیب شتریب یانسجام و وفاق الزم در استان و شهرستانها و هماهنگ: هم پرداخت و گفت التیجذب تسه یبرا ییسازمان صمت استان به ارائه راهکارها یداره امور فلزا سیرئ

موجود،  یاقتصاد طیبا توجه به شرا التیپرداخت تسه ندیدر فرا یابیو ارز یبررس یوه هایموجود، انعطاف در ش اراتیاز اخت یریبانکها و بهره گ شتریب یهمراه ،یبا هدف جذب حداکثر یبانک

مساعدت  الت،یاستانها در پرداخت تسه اراتیاخت شیافزا ،یبانک التیمرتبط، اصالح زمان و نرخ بازپرداخت تسه یو مطالبه مستمر مسئوالن و تشکلها یدر هر بخش اقتصاد التیسهم تسه نییتع

 . رودیراهکارها به شمار م نیاز جمله ا یو نوساز یبازساز التیثابت و تسه هیو مساعدت بانکها در پرداخت سرما قیوثا رشیپذ ربانکها د

 است از اشتغال موجود تیها حما اول بانک فهیوظ *

است و  یکنون یاز اشتغال موجود و واحدها تیها حما اول بانک فهیوظ داریدر اشتغال پا: خصوص پرداخت و گفت نیسخن در ا رادیبه ا یخراسان رضو یمعاون بانک مل کو،ین ییصفا دیحم سپس

 .ماست یبعد تیاولو شرفتیدرصد پ 73 یباال یها طرح ن،یبنابرا م؛یشود برو دیکه قرار است تول ییبه سراغ واحدها دیسپس با

از قبل انجام  یشناس بیکه فراخوان بدون آس دهدی کرده، نشان م دییمورد را تا 011در گردش  التیتسه افتیسامانه در یمورد واحد ثبت نام شده برا 730سازمان صمت از  نکهیا: افزود یو

 افتیدر یخود را برا کند،ی که ثبت نام م یکس ،یاز طرف. است تیوضع نیبودن ا یرشناسکا مهیبودن و ن یرکارشناسیموضوع نشان دهنده غ نیا نیرا به دنبال دارد؛ بنابرا ها زشیر نیشده، ا
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 .است یناراض ردیگی نم التیتسه یو وقت داندی محق م التیتسه 

 یقیدق یمال یها صورت حساب دیمبلغ با نیا افتیدر یو برا خواهندی م التیتسه اردیلیم کیاز  شیاکثر واحدها ب: اظهار کرد زیدر گردش ن هیسرما التیواحدها به تسه ازیدرباره ن کوین ییصفا

 . ندارد یکرده اند، همخوان التیتسه افتیدر یکه برا ییبا تقاضا دهندی ئه ماها به ما ار که آن یفروش زانیاما م. ارائه بدهند

ی صاحب طرح فکر م د،یآ یکه طرح به بانک م یدرصد اعالم کرده و متاسفانه زمان 73 یباال یکیزیف شرفتیپ یدارا یرا با واحدها تیاولو یثابت هم بانک مرکز هیدر موضوع سرما: شد ورآادی یو

 یدر گردش، تفاوت ارائه صورت ها هیسرما التیدر واقع؛ در موضوع پرداخت تسه. استثابت  هیسرما التیسهت بموضوع درجذ گریهم د قیوثا نیمشکل تام. ردیصورت بگ دیکه پرداخت با کند

 .روندی بار آن نم ریها ز است که بانک قیثابت هم ضعف وثا هینداشته باشد و در سرما یورد قوآکه بانک قدرت بر شودی باعث م یمال یها بودن صورت فیو بانک و عمدتا ضع ییدارا نیب یمال

 یاگر سود بانک دیشا م؛یمشکل هست نیتا چه حد گرفتار ا میشود و بدان یشناس بیآس دیبا قهیمشکل وث: گفت قیدر خصوص وثا زین یخراسان رضو یاستاندار یگذار هیمعاون دفتر سرما ،یاشرف

بانک  الت،یچون با نپرداختن تسه هراسدی خوب خود به بانک م قهیاز ارائه وث یدرصد است، متقاض 40 یسود بانک یبانک را ارائه دهند اما وقت دییمورد تا قهیها وث از بنگاه یاریدرصد برسد بس 7به 

 .داردی را برم قهیوث

ی م م،یوزارت کشور دار یگذار هیکه با دفتر سرما یبا ارتباط: استانها اظهار کرد گرید انیدر م یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یبا اشاره به کسب رتبه نخست شورا انیدر پا یو

اما . میاز کسب رتبه اول نداشت ریغ یانتظار شان،یا یکار نهیشیو با توجه به پ لیدل نیبه هم و کندی و عملکرد کار م لیپتانس نیدر کشور است که با ا رخانهیتنها مسئول دب یلباف یکه آقا میدان

ها در  اساس، الزم است برنامه حضور آن نیهم وجود دارد و بر هم رانیمد یدرصد 433انتظار حضور  د،یآ یم انیگفتگو سخن به م یاستاندار در جلسات شورا یدرصد 433از حضور  یوقت

 .به استاندار ارائه شود راجلسات شو
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 3مصوباتبندی و جمع 

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 
و تقویم برگزاری جلسات تهیه   34مقرر شد در کوتاهترین زمان ممکن عملکرد سال جاری شورا و دبیرخانه و برنامه سال 

 و اقدامات بعدی صورت پذیرد 
 یک هفته دبیرخانه شورا

2 

یکی از موانع کاهش مصارف به منابع بانکها عدم داشتن اختیارات استانی در بررسی طرحها و اتخاذ تصممیمات ززم بمرای   

توافق شد موضوع افزایش سقف اختیمارات   آراءپرداخت تسهیال ت است و این اختیار در بانکها متفاوت می باشد به اتفاق 

ری محتمرم و کمیسمیون   اداز طریمق اسمتان  در شمورای گفمت و گمو      شبکه بانکی به دو برابر  وضع موجود  ضممن طمر   

 .هماهنگی بانکها پیگیری شود این توافق در چارچوب اختیارات تفویض شده به منزله مصوبه شورا تلقی می شود

 دفتر محترم اقتصاد 

 دفتر محترم جذب 

و کمیسیون هماهنگی 

 بانکها 

 یک هفته

3 

حسب گزارش سازمان صنعت و معدن و تجارت  فاصله بین طرحهای معرفی شده به بانکهما و طرحهمای بررسمی شمده و     

پرداختی در کلیه بخشها بویژه  تسهیالت بازسازی و نوسازی صنایع بسیار زیاد است مقرر گردیمد مجمددا توسما سمازمان     

 . شناسی راهکارههای بهبود وضعیت موجود ارائه گرددذیربا با همکاری کمیسیون هماهنگی بانکها بررسی و ضمن اسیب 

سازمان صنعت معدن 

و تجارت و کمیسیون 

 هماهنگی بانکها

 ده روز

4 

با توجه به اینکه یکی از موانع پرداخت تسهیالت موضوع عدم  تامین وثیقه مورد نظر شبکه بانکی است مقرر گردید 

و میزان تاثیر ان بر نرخ  برای تامین وثیقه صندوق های بیمه ایکمیسیون هماهنگی بانکها در خصوص بهره گیری از 

 تسهیالت هماهنگی ززم به عمل اورده و ظرف ده روز نظریه اعالم نمایند

کمیسیون هماهنگی 

 با نکها 

 ده روز
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5 

با توجه به اینکه واحدهایی که مقرر است از تسهیالت بانکی موضوع بازسازی و نوسازی صنایع استفاده نمایند برای   

نوسازی خطوط تولید به دلیل در رهن قرار داشتن واحد ضرورت دارد اقدام به معرفی وثایق خارج از طر  نمایند لذا مقرر 

تا برای برخورداری از تسهیالت واحد به بانکی که در رهن قرار  دذ نماینشد دستگاه اجرایی و شبکه بانکی ترتیبی اتخا

 دارد معرفی شود

دستگاه اجرایی و 

 کمیسیون هماهنگی
 مستمر

6 

مطر  گردید و مقررشد در جلسه   34گزارش سازمان محترم صمت در توزیع شهرستانی و پیشبینی منابع بانکی در سال 

 .شورای گفت و گو ارائه گردد

با هدف ترویج و توسعه کارافرینی و بهبود اخالق کسب و کار موضوع اختصاص کارت های طالیی و نقره ای مقرر 

 گردید دستگاههای اجرایی ذیربا موضوع مصوبه جلسه چهل وششم دبیرخانه در ارسال پاسخ تسریع نمایند

  دبیرخانه شورا

 
 


