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   موضوع مــورد بررسی (دستور کار)
 ن پرداخت  تسهیالت به کسب و کـار بحث و تبادل نظر پیرامون چگونگی استفاده از ظرفیت گردش نقدینگی و اعتبار بنگاههاي اقتصادي نزد شبکه بانکی با هدف فراهم نمودن امکا

 هاي متوسط و خرد

 اعتبار و گردش نقدینگی شرکت ها و بنگاههاي بزرگ اقتصادي ساز و کار  تامین مالی از محل 

وگوي دولت و بخش خصوصی خراسان رضوي با موضوع بحث و تبادل نظر پیرامون چگونگی استفاده از ظرفیت گردش  سی و پنجمین جلسه دبیرخانه شوراي گفت 

مکان پرداخت تسهیالت به کسب و کارهاي متوسط و خرد در محل کمیسیون هماهنگی  نقدینگی و اعتبار بنگاه هاي اقتصادي نزد شبکه بانکی با هدف فراهم نمودن ا

 بانکهاي استان برگزار شد. 

اسان رضوي، توامان شد  علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتداي نشست اظهار کرد: تغییرات ایجاد شده در استان و حضور سردار نظري به عنوان استاندار خر

رهاي خرد و  دار بر کمیسیون هماهنگی بانکها و دبیرخانه شورا جهت ارائه پیشنهاداتی مبنی بر استفاده از ظرفیتهاي موجود براي تامین مالی کسب و کابا تاکید استان 

 متوسط. 

م. در طرح مثلث توسعه  تحت عنوان معینهاي اقتصادي اقداماتی براي حمایت از کسب و کارهاي خرد انجام دادی 1399و  1398وي ادامه داد: طی سالهاي 

مه ظرفیتها اقتصادي همه بخشها به توسعه استان کمک می کنند. در آن زمان آقاي رزم حسینی، استاندار وقت، تاکید زیادي بر حضور بخش خصوصی داشت و ه

 درو و ایدرو نیز در دستور کار قرار گرفت.  در این زمینه پاي کار آمد. اجراي این مدل در تعدادي از استانها و وزارتخانه صمت طی قراردادهایی با ایمی
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گیري و متقن    لبافی، نقبی هم به وضعیت منابع و مصارف بانکی استان و وضعیت درآمدي مردم زد و تصریح کرد: میانگین سرانه هاي درآمدي که قابل اندازه

بانکی نیز علیرغم تالش هاي صورت گرفته، در سال هاي اخیر شرایط  است، در خراسان رضوي از میانگین کشور پایین تر می باشد. در حوزه مصارف به منابع 

 چندان رو به بهبودي نداشته ایم. بر همین اساس، باید اشکاالت موجود را مرتفع نماییم. 

خصولتی و خصوصی  وي  اظهار کرد: در بحث تامین مالی کسب و کارهاي خرد به دنبال این هستیم که ظرفیت جدیدي به خصوص از سوي شرکت هاي دولتی، 

 ایجاد کنیم و به واسطه گردش مالی آن ها، ظرفیتی براي تامین مالی واحدهاي خرد و متوسط فراهم سازیم. 

 هزار میلیاردي نقدینگی شرکت هاي مستقر در برخی شهرستانها 15*گردش 

هزار میلیاردي در برخی نقاط محروم استان  بیان کرد:  15نقدینگی وگوي دولت و بخش خصوصی خراسان رضوي با اشاره به گردش رئیس دبیرخانه شوراي گفت

استان ماست و این  اینکه چه مقدار از این نقدینگی به توسعه منطقه می انجامد، مشخص نیست.، . حساب تعدادي از شرکتهاي مستقر در برخی شهرستانها خارج از 

 ان رضوي استفاده میکنند. درحالی است که این شرکتها از زیربناها و زیرساختهاي خراس

رهاي منطقه برنامه  لبافی تاکید کرد: بحث ما این است که از محل گردش نقدینگی این شرکتها که اغلب آنها خصولتی هستند، در یک یا چند بانک، براي کسب و کا

 ریزي شود تا تسهیالت دریافت نمایند. 

ار کسب و کار وارد سامانه مربوطه شد و بدون یک ریال تحکم و پول دولتی، این کسب و کارها حمایت  هز7وي ادامه داد: با استفاده از معینهاي اقتصادي بیش از 

، مورد تاکید قرار  شدند. البته یکی از اشکاالت این مدل، وابستگی به شخص استاندار بود که با رفتن آقاي رزم حسینی کمرنگ شد و مجددا با حضور سردار نظري

 گرفته است.  
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ردیم  کرد: یکی از روش هاي تامین مالی در طرح مثلث توسعه اقتصادي خراسان رضوي، سپرده گذاري بود. در این راستا با برخی از بانک ها صحبت ک لبافی اذعان 

همکاري بانک   که چه روش هایی براي حمایت و کمک به کسب و کارها و برندهایی که در منطقه تالش می کنند، وجود دارد. این موضوع در منطقه کوهسرخ و با

و کارهاي بزرگ هم   رسالت اتفاق افتاد و با گردش نقدینگی ایجاد شده، در آن منطقه تحولی در حال ایجاد است. تعدادي از کسب و کارها به فعال شده و به کسب

 متصل شده اند.  

ن ها براي حمایت از  وي خاطرنشان کرد: یکی از روش هاي دیگري که داشتیم، تفاهم نامه هایی بود که با بانک رسالت، بنیاد برکت و... منعقد شد تا از منابع آ

 کسب و کارهاي خرد استفاده شود.  

سپرده روستایی به عنوان یکی دیگر از راهکارهاي تامین مالی  وگوي دولت و بخش خصوصی خراسان رضوي از روش استفاده از حساب  رئیس دبیرخانه شوراي گفت

رساختهاي منطقه بود.  کسب و کارهاي خرد در طرح مثلث توسعه اقتصادي نام برد و خاطر نشان کرد: روش دیگر، استفاده از ابزار بنگاههاي اقتصادي براي بهبود زی

 بخشی از راه هاي روستایی  ترمیم شد. به طوري که در شهرستان رشتخوار به همت بنگاههاي اقتصادي، 

شرکت است و توسط آنها به گردش درمی آید؛ اما نتوانسته ایم از این   6-5درصد گردش نقدینگی استان ما در اختیار 40وي یادآور شد: برآورد ما این است که 

وارد استان شود و در قالب گردش مالی آنها بتوانیم براي بنگاههاي  شرکت حسابهایی خارج از استان دارند که باید  17ظرفیت به خوبی استفاده نماییم. حدود 

و شبکه بانکی  موجود و بنگاه هاي جدید با رویکرد کسب وکارهاي کوچک و متوسط تامین مالی کنیم. در این جلسه به دنبال تفاهمی بین بخش خصوصی و دولتی 

 هستیم. 

 سب و کارهاي بزرگ است *ریسک پرداخت تسهیالت به کسب وکارهاي خرد کمتر از ک

این نشست حضور   محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاري و تامین مالی اتاق بازرگانی مشهد نیز در بخشی از این نشست عنوان کرد: همه افرادي که در
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ري اجتماعی میشود و باید به این حوزه توجه کرد. باید به  دارند، به جز مسئولیت حفظ منافع بنگاه اقتصادي، مسئولیتی هم در جامعه دارند. بیکاري منجر به ناهنجا

 شود.  این مسائل نیز اندیشید. با اعطاي تسهیالت به کسب و کارها و حمایت از آنها از مهاجرت به حاشیه شهرها و بیکاري و بزهکاري جلوگیري می

ارهاي بزرگ است و شاید تنها یک تا دو درصد دچار مشکل در بازپرداخت  وي افزود: ریسک پرداخت تسهیالت به کسب و کارهاي خرد بسیار کمتر از کسب وک

 شده باشند.  

هزار میلیارد تومان  90ا مجید مهدوي، مدیرعامل اتحادیه دامداران استان نیز در همین رابطه بیان کرد: از یکی از معاونان مجتمع سنگان شنیدیم که گردش مالی آنه

 رود. نیست و به حساب شرکت در مرکز می  است اما این مبالغ در اختیار آنها

ود را  مهرماه امسال، طرح انتقال دفاتر حساب شرکتها به شهر محل استقرار آنها در مجلس ارائه شده است و شرکتها تا پایان امسال باید دفاتر خ 14وي افزود: در 

 سال آینده به صحن مجلس هم نخواهد رسید. منتقل کنند. البته با توجه به اینکه طرح فاقد فوریت است، ظاهرا تا یکی دو 

امیدواریم این موضوع    مهدوي از توافق با مجتمع فوالد خراسان در راستاي تامین مالی دامداران از محل گردش نقدینگی این بنگاه اقتصادي خبر داد و عنوان کرد:

 به زودي عملیاتی گردد. 

 *لزوم خروج از بانک محوري در تامین مالی 

استانداري خراسان رضوي هم در بخشی از این نشست اظهار کرد: باید تالشی صورت بگیرد تا در حوزه تامین مالی از بانک محوري خارج   ماینده ننورمحمدي، 

لی به سمت بانک ها  ن ماشویم. از طرفی، سازوکاري ارائه دهیم که اجرایی و عملیاتی باشد و بانک ها در این زمینه همکاري کنند. اینکه همه امورات را براي تامی

 شوند. سوق دهیم، نتیجه مطلوبی در آینده نخواهد داشت. باید از ظرفیت هاي بنگاه هاي بزرگ استان استفاده نماییم تا کسب و کارهاي خرد حمایت 
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استان براي حمایت از کسب و کارهاي   نیز در همین رابطه بیان کرد: استفاده از ظرفیت هاي دولتی و بخش خصوصی در علیرضا شریفیان، دبیر اتاق تعاون استان

نیاز و فروش خرد، ایده مطلوبی است و در صورت کدگذاري و وصل کردن کسب و کارها به تشکل هاي مرتبط با آنها، شاید بتوان در زمینه تامین مواد مورد 

 محصوالت آنها نیز کمک نمود.

: بنگاه هاي بزرگ نیازمند اعتبارات بزرگ هستند و  راسان رضوي نیز در این مورد اظهار کردهاشم صفار، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خ

اصلی در مرکز مستقر شده،   در این زمینه از مرکز اقدام می کنند و مرکز نیز از آنها می خواهد دفاتر اصلی خود را در تهران داشته باشند. با توجه به اینکه دفاتر

 ت خود جذب میکند.  مرکز همه منابع را به سم

تا امتیاز فعالیت آن  وي یادآور شد:در این راستا باید راه حلی اندیشید تا حساب ها به درون استان منتقل گردد یا پیشنهادي از سوي بانک مرکزي داشته باشیم  

 واحد، در استان منفعت ایجاد کند.  

 *لزوم تفویض اختیار بانکی از مرکز به مشهد 

  ر انجمن مدیران صنایع خرسان رضوي نیز گفت: طرح هاي هزار میلیاردي به دنبال تامین مالی از تهران هستند. وقتی بنگاه براي ایجاد شرکتامیرمهدي مرادي، دبی

د تا تامین مالی  یض کنخود به دنبال تامین مالی از تهران است، گردش مالی آینده اش را در تهران انجام خواهد داد. تهران می تواند در این زمینه به مشهد تفو

 واحدهاي بزرگ در استان صورت گیرد و سپس از طریق گردش مالی این واحدها، براي واحدهاي کوچک تامین مالی نمود.  

ي  دیگر سخنران این جلسه بود که عنوان کرد: در بحث منابع مالی در اختیار واحدها، باید راهکار حسین خانی زاده دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان

ت از قِبل سپرده  اندیشید که واحدهاي بزرگی که در استان فعالند و تبعات سوء آنها شامل استان میشود، گردش مالی در همین خطه داشته باشند. ارائه تسهیال
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 گذاري با موافقت شبکه بانکی نیز همراه است و میتوان به این موضوع توجه نمود.  

: واحدهایی مثل سنگان خواف، از گردش مالی خود براي دریافت تسهیالت در استان استفاده کرده اند.  نیز بیان کردسن اسدي، کارشناس اعتبارات بانک ملت مح

ینه محدود است.  اگر پیشنهاد دهیم که تسهیالت دهی براي واحدهاي بزرگ در استان صورت گیرد، مرکز این موضوع را میپذیرد اما اختیارات بانکها در این زم

درصد فروش واحدها را میتوانیم در 90اختیار داریم داراي سقفی مشخص است و شاید نتوانیم مبلغ مورد نیاز واحدها را تامین نماییم. طبق قانون، مبالغی که در 

 درصد هم از این ظرفیت استفاده کرده اند. 100قالب تسهیالت بپردازیم و اغلب شرکتها حتی تا 

او اظهار کرد: میزان سقف اعطاي   محمد گواهی، کارشناس اعتباري بانک تجارت خراسان رضوي قرار گرفت.سید در ادامه این نشست، تریبون در اختیار 

پیش ببرند. اگر بتوان  تسهیالت در کشور یکسان است و بالطبع، شرکتهاي مستقر در تهران، راحت تر از شرکتهاي دیگر استانها می توانند کار را براي تامین مالی 

 ه هاي خرد و متوسط را از منابع بانکی به سمت خرید مواد اولیه و... تغییر داد، بهتر میتوان به نتیجه رسید. نحوه حمایت از بنگا

 *آمادگی بانک ها براي حمایت تسهیالتی در صورت تمرکز گردش نقدینگی شرکت ها در استان 

نیز در بخش دیگري از این جلسه به ایراد سخن پرداخت و بیان کرد: اگر گردش نقدینگی شرکت ها در   فاطمه بهادري، معاون اعتباري بانک صادرات استان

داشته ایم،   1394سال استان متمرکز شود، هر بانکی آمادگی این را دارد که در قالب تسهیالت دهی حمایت خود را نشان دهد. طبق تفاهم نامه اي که با ساپکو از 

از واحدهاي قطعه سازي در قالب تامین مالی و تسهیالت دهی حمایت نماییم. لذا اگر نقدینگی واحدها در استان متمرکز شود، میتوانیم  توانسته ایم از بسیاري

 همراهی کنیم. امروز کارخانجات متعددي هستند که منابعشان در تهران متمرکز است. 

به درون استان متمرکز شود، تهران در پرداخت تسهیالت از سوي بانک استانی موافقت می کند. در  وي افزود: ما آماده اخذ اختیار از تهران هستیم و وقتی منابع 
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 بحث شرکتهاي اتحادیه دامداران نیز، با شرکتهاي خوراك دام و طیور همراهی داشته ایم.  

است یا وکالتی. براي منابع قرض الحسنه، محل پرداخت    : منابع بانکی یا قرض الحسنهجواد کدخدا مزرجی، کارشناس شوراي هماهنگی بانکهاي استان نیز گفت 

درصد پرداخت می شود. اما یکی از منابعی که مغفول   18مشخص است. منابع وکالتی نیز منابعی است که مردم در بانک میگذارند و تسهیالت ناشی از آن با سود 

 لحسنه ویژه است.  مانده و بانک مرکزي می تواند در این زمینه ورود کند، پس انداز قرض ا 

گیرد. از این ارقام می  وي افزود: شرکتها می توانند مبلغی در سیستم بانکی به عنوان پس انداز ویژه بگذارند و اعتباردهی به کارکنان یک شرکت از آن محل صورت 

 توان در زمینه اشتغال استفاده کرد و با زنده کردن این فرهنگ بخشی از مشکل را حل نمود.  

الت کالن هم توضیح داد: براي پرداخت تسهیالت کالن در مشهد با تهران تفاوتی نیست و مشکل اصلی در پرداخت تسهیالت به  کدخدا مزرجی در زمینه تسهی

سی انجام دهند؛ زیرا بانک می تواند از  کسب و کارهاي خرد است. یک پیشنهاد به بخش خصوصی نیز این است که بخشی از فروش و مبادالت خود را در قالب ال 

کار را   تسهیالت بپردازد. با توجه به تورم موجود در جامعه، یک روز منابع بانکی تمام خواهد شد و در صورت ورود از محل ال سی، می توان تا حدي  این محل

 پیش برد.  

 *ظرفیت هاي بانکی حمایت از کسب و کارهاي خرد 

با اشاره به ظرفیتهاي این بانک در حمایت از کسب و کارهاي   از این نشستسید روح اهللا میرهادي، معاون شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران هم در بخشی  

  4میلیون تومان با نرخ  100خرد عنوان کرذ: بانک قرض الحسنه مهر ایران در بحث رسوب منابع بانکی و پرداخت تسهیالت براساس آن، به ازاي هر نفر تا سقف 

درصد دوبرابر نمود و در   4ح حمایتی نیز با توجه به آورده فرد، می توان رقم تسهیالت را با نرخ کارمزد درصد تسهیالت می پردازد. در طرح دیگري با عنوان طر
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 درصد ارائه می دهیم.  4تا  2میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه با نرخ  150بخش سپرده ویژه با سقف  

کز حساب هاي بسیاري از شهرداري ها و دهیاري ها و برخی دیگر از شرکت  ي ادامه داد: غیر از متمرکز شدن حساب هاي شرکتهاي سنگان، در صورت تمر و

 ها می توان در قالب گردش مالی به تسهیالت دهی به کسب و کارهاي خرد پرداخت.  

فوذ ندارند. اگر تضمین  احمدرضا رضازاده، سرپرست  نظام صنفی کشاورزي استان عنوان کرد: تشکل ها در توزیع منابع مالی نقشی نداشته و اطالعی از ضریب ن 

هزار میلیارد تومان عرضه محصول دارد و از محل این  15هاي الزم براي پرداخت تسهیالت صورت گیرد، بخشی از مشکل حل می شود. بخش دام استان ساالنه 

 گردش مالی شاید بتوان تامین مالی نمود. 

ز در بخشی از این نشست اظهار کرد: عمده گردش نقدینگی استان مربوط به شرکتهاي قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزي سازمان صمت خراسان رضوي نی

تا در زمان الزم از  دولتی است که به صورت هلدینگی اداره می شوند و اختیارات آنها در مرکز است. طبیعی است که این شرکتها منابع را نزد خود حفظ می کنند 

 آن استفاده نماید. 

ت هاي سنگان، باید در وهله نخست به دنبال تفاهم با ایمیدرو باشیم. بخش خصوصی داراي مسئولیتهاي اجتماعی است و در این زمینه باید  وي افزود: در بحث شرک

 بازنگري صورت گیرد. با توجه به اختیارات پایین شرکتها در استان، آنها ترجیح میدهند منابع خود را از مرکز تامین کنند.  

طرح موضوع انتقال حساب و دفاتر شرکت ها به درون استان در سالهاي اخیر متذکر شد: به نظر می رسد براي حل این مشکل باید ابتدا به   کیومرثی با اشاره به

 سمت توافق با شرکت مادر و بزرگتر چون ایمیدرو برویم.  
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وي با تاکید بر لزوم تصمیم گیري براي آن بخش از منابعی که در در بخش پایانی این نشست، حمید صفایی نیکو، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک هاي خراسان رض

هزار   700میلیون و 1درصد این ارقام یعنی حدود 85استان استفاده نمی شود، گفت: حجم منابع بانکی خراسان رضوي حدود دو میلیون میلیارد ریال است که 

 هزار میلیارد ریال باقی مانده است.   400هزار میلیارد ریال را مصرف نموده ایم و  300یلیون و میلیارد ریال را می توانیم مصرف کنیم. از این مبلغ تاکنون یک م

درصد منابع بانکی در 47درصد کل منابع بانکی کشور در تهران متمرکز است و این نشان می دهد که مرکزنشینان می توانند حدود 55وي اذعان کرد: از طرفی، 

 درصد را تاکنون مصرف کرده اند یعنی بیش از آنچه می توانند، هزینه کرده اند. 65آنها  اختیار خود را مصرف کنند؛ اما

و پتروشیمی اساسا از   وي ادامه داد: دستور کار این جلسه این است که چرا از برخی منابع محرومیم؛ درحالی که برخی بنگاه هاي خاص فوالدي، نفت و گازي، معدنی

 ه استفاده می کنند، ماحصل کار و نتایج و سود حاصله را در تهران خرج می کنند. تمامی امکانات موجود در این خط

تدا شناسایی واحدهاي  دبیر کمیسیون هماهنگی بانک هاي استان یادآور شد: می توان براي برنامه ریزي در چاره اندیشی براي این موضوع سه مرحله تبیین نمود؛ اب

عمدتا دولتی، خصولتی و بعضا خصوصی هستند. دوم اینکه، این واحدها چه میزان منابع دارند و سوم اینکه چه مبلغی از   بزرگی که برون رفت منابع دارند که آنها

 این منابع را در تهران متمرکز کرده اند.  

لذا پیوند بین منابع آزاد و آنچه باید  وي خاطر نشان کرد: نکته دیگر اینکه در صورت انتقال این منابع به درون استان، قرار است چگونه آنها را مصرف کنیم. 

ین صورت اتفاقی  مصرف شود باید از سوي بانک صورت گیرد. این سه موضوع باید به موازات و مترادف یکدیگر پیش بروند تا به نتیجه مطلوبی برسیم. در غیر ا

 . باید، رخ نخواهد داد  که

 قدینگی دارندتعدادي از شرکت بزرگ مستقر در خراسان رضوي در مرکز گردش ن
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وگوي دولت و بخش خصوصی خراسان رضوي نیز در جمع بندي مباحث مطروحه در این نشست عنوان کرد: مازادي از منابع  لبافی، رئیس دبیرخانه شوراي گفت 

م. سه محور کار از سوي دبیر کمیسیون  بانکی استان وجود دارد که در دیگر نقاط به ویژه تهران در حال گردش است. ما باید از این ظرفیت در استان استفاده کنی

مالی، چه عددي براي   هماهنگی بانکها تاکید شد و نکته دیگر این است که چه بانک هایی می خواهند در این زمینه همراهی داشته باشند. از سویی، در مقابل گردش

ت جدید هستیم و اگر در این زمینه وابستگی زیادي به تهران داشته باشیم، اختصاص منابع به کسب و کارها درنظر گرفته خواهد شد؟ در این زمینه به دنبال ظرفی

 نمی توان به نتیجه الزم دست یافت. 

ون این استان بیاورند  وي افزود: حاکمیت استان باید به شرکت ها تاکید کند که در کنار استفاده از ظرفیت ها و زیرساخت هاي خراسان رضوي، منابع خود را به در

د تا در قالب  ره با بانک، براي استفاده از گردش مالی در حمایت از کسب و کارهاي خرد اقدام نمایند. چارچوب این تفاهم نامه باید در استان تنظیم شوو با مذاک

 تفاهم اقدام گردد.  

و همه باید   این رویکرد استاندار محور استوگوي دولت و بخش خصوصی خراسان رضوي اظهار کرد: تاکید استان بر این است که رئیس دبیرخانه شوراي گفت

 رضوي کمک شود.   کمک کنیم تا هم بانک به عنوان واحد اقتصادي قدرتمند پایدار بماند و هم منابع بنگاه اقتصادي در استان گردش یابد تا به توسعه خراسان

رون استان حضور داشته باشند اما بانک آمادگی همراهی نداشته باشد و  وي خاطرنشان کرد: ممکن است شرکت هاي بزرگ با حجم بزرگی از منابع در بانک هاي د

 می توان براي انتقال حساب به بانکی که حاضر به همکاري در این زمینه است، رایزنی نمود.  

ش می دهند و می توان آنها را به  کسب و کار بزرگ در استان هستند که حجم نقدینگی وسیعی در تهران گرد  19یا  17مرحله اول حدود  لبافی یادآور شد: در

 درون استان انتقال داد. 
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 مصوبات جمع بندي و

 مهلت پیگیري  مسئول پیگیري  مصوبات جلسه  ردیف 

 
 
 
 
 
 

 الف
 
 
 
 
 
 

بحث و تبادل نظر پیرامون  چگونگی استفاده از ظرفیت گردش نقدینگی و اعتبار بنگاه ھای  نکات و موارد مطرح شده پس از  
متوسط  و یزرگ و ارتقا سطح    ،کسب و کارھای خردراھم نمودن امکان پرداخت  تسھیالت بھ شبکھ بانکی  با ھدف فاقتصادی  نزد 

 ای اقتصادی و بانکھا بھ شرح زیر است: ولیت ھای اجتماعی بنگاه ھ ئ مصارف بھ منابع بانکی و مس
 
 اقتصادی نزد شبکھ بانکی  عتبار و گردش نقدینگی بنگاه  استفاده از ا-
 سھم شبکھ بانکی در اجرای مدل در چارچوب مصوبات کمیسیون ھماھنگی بانکھا -
 سپرده گذاری  مشارکت معین ھای اقتصادی در قالب-
 در قالب شکل گیری حسابھای سپرده گذاری و توسعھ روستایی و شھری  مشارکت مردم -
 تفاھمنامھ استفاده از ظرفیت نھادھای حمایتی -
 

 علیھذا با عنایت بھ توافقات حاصلھ پیشنھادات زیر مطرح و مورد تصویب قرار گرفت 
 
از طریق گردش حساب   ص تسھیالت  ھر ایران از موضوع اختصا برخی از بانکھای استان از جملھ بانک ملی ، صادرات ،م :۱

 بنگاھھای اقتصادی بزرگ نزد شبکھ بانکی استقبال نمودند و مقرر گردید موضوع : 
 
دارند اعم از دولتی و خصوصی از طریق سازمان صمت استان ، جھاد کشاورزی و شبکھ   ناسایی واحدھایی کھ برون رفت منابع  ش

 بانکی ،دبیر خانھ شورا پیگیری و مشخص گردد : 
 
 عناوین و مشخصات شرکتھا  -
 بھ  سایر استانھا و مرکز میزان منابع خارج شده -
 انی و شھرستانی حجم ریالی منابع ھزینھ شده است-
 
موجود در دبیر خانھ   سازو کار اجرایی  مقرر گردید، کتابچھ مربوط بھ راھکارھھای تامین مالی خرج کرد و ترتیبات  پیرامون : ۲

سازمانهاي صمت،  

جهاد کشاورزي،  

شبکه بانکی  

 استان

کمیسیون  

هماهنگی بانکها،  

 دبیرخانه شورا، 

شبکه بانکی و  

کمیسیون  

 هماهنگی 

 ده روز 

 یک هفته،  

 

 

 یک هفته 

 ده روز 
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ظرف یک ھفتھ   تا در این خصوص ،قرار گرفتھ ی محترم  در اختیار بانکھا مردمی اقتصاد مقاومتی   و نھاد شورای گفت و گو  
در صورتی کھ نیاز بھ اصالحاتی  وجود داشتھ باشد اعالم تا اقدامات الزم  اظھار نظر نموده و چنانچھ راھکارھھای اصالحی دارند 

 بعمل آید 
 
بین منابع آزاد و آنچھ مصرف می شود  پیوند  موضوع  بانکھا و شبکھ بانکی   قرر گردید توسط دبیرخانھ کمیسیون ھماھنگی  م-۳

اعت ھای بانکی برای کمک بھ تامین نقدینگی مورد بررسی قرار گیرد و ظرف یک ھفتھ بھ دبیرخانھ  مورد بررسی قرار گیرد و بض
 شورا منعکس شود 

 
برای استفاده از اعتبار  نزد بانکھایی کھ آمادگی    بویژه  دولتی و خصو لتی  موضوع چگونگی انتقال منابع بنگاھھای اقتصادی   --۴

تامین مالی کسب و کارھا خرد و متوسط کھ می تواند در چارچوب اقتصاد مقاومتی کمک بھ توسعھ استان   و گردش نقدینگی با ھدف 
  شبکھ بانکی مورد  و بخش خصوصی و    ھا  کار گروه محدود تری با حضورنمایندگان اتاق  در    گردید  مقرر،  نماید بھ سایر بانکھا  

 و ظرف ده روز اظھار نظر نمایند. قرار گرفتھ  بررسی 
 

 انه شورا دبیرخ

 
 


