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 فارسگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان  

 شماره نشست

:43 
 استانداری محل نشست:  12ساعت خاتمه: 9ساعت شروع : 9/11/99تاریخ جلسه :

 عناوین دستورجلسات 

 

 دستور جلسه:  عنوان

 ارائه گزارش اقتصادی و بانکی استان فارس -1

 خصوص چگونگی اجرای مقررات صادره بانک مرکزیبحث و تبادل نظر در   -2

 بحث و تبادل نظر در خصوص مشکالت ارزی صادرکنندگان   -3

 بررسی موضوعات مصداقی واحدهای تولیدی استان در رابطه با سیستم بانکی  -4

 سایر موارد  -5
 

 

 مصــوبات اســـتانی

 تصمیم/ تــــصمیمات عنــوان دستــور جلسه ردیف 

1 
تبادل نظر در خصوص اجرای مقررات  بحث و 

 صادره بانکی 

طرح بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی   105ارسال لیست  -1

درصد به بانک مرکزی جهت اخذ تسهیالت برای تکمیل   90باالی 

 این پروژه ها توسط معاوت هماهنگی امور اقتصادی استانداری 

ل  شش هزار میلیارد تومان در قالب خط اعتباری ویژه از مح -2

به  با مساعدت و مکاتبه با بانک مرکزی بانک های عامل کشور 

 اختصاص یابد.  یدی استانلواحدهای تو

موضوع افزایش اختیارات بانکهای استان تا دو برابر مبلغ   -3

میلیارد ریال( توسط بانک مرکزی مورد بررسی قرار   100فعلی)

 گیرد.
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نکهای  میزان تسهیالت پرداختی بانکها به ویژه باافزایش -4

خصوصی به فعالین اقتصادی)ثابت و یا سرمایه در گردش( در  

 دستور کار شورای هماهنگی بانکها قرار گیرد.

مکاتبه استانداری با کلیه بانکهای استان )دولتی و خصوصی( و  -5

مکلف نمودن آنها به ارائه گزارش عملکرد ماهانه به کمیسیون  

 هماهنگی بانکها. 

2 
مصداقی واحدهای تولیدی بررسی موضوعات 

 استان در رابطه با سیستم بانکی 

مکتوب   به صورت موارد مصداقی مشکالت فعاالن اقتصادی-1

به معاونت اقتصادی استانداری ارسال تا جهت  توسط اتاق بازرگانی 

 بررسی به بانک مرکزی ارسال گردد.

 موضوعات مــلی و فـــراگیر 

 پیشنهاد/ پیشنهادات عنــوان دستــور جلسه ردیف 

1 
بحث و تبادل نظر در خصوص مشکالت ارزی  

 صادرکنندگان 

تمدید مهلت تعیین شده به منظور برگشت ارز حاصل از صادرات -1

ماه با توجه به مشکالت موجود اقتصادی و شیوع   9و   6ماه به  4از 

بیماری کرونا از طریق مکاتبه با بانک مرکزی و وزارت صنعت، 

 تجارت توسط معاوت هماهنگی امور اقتصادی استانداریمعدن و  

معرفی صرافان بانکی جهت بازگرداندن ارز صادرات خرد و ریالی   -2

و امکان استعالم پروانه صادراتی از طریق مکاتبه با بانک مرکزی  

 توسط معاوت هماهنگی امور اقتصادی استانداری.

2 
بحث و تبادل نظر در خصوص اجرای مقررات  

 بانکی  صادره

  21/5/99مورخ  794الزام بانکهای عامل به رعایت رای شماره  -1

دیوان عالی کشور در خصوص رعایت سود مصوب بانک مرکزی در  

عقود مبادله ای و مشارکتی از طریق مکاتبه با بانک مرکزی توسط  

 معاوت هماهنگی امور اقتصادی استانداری.

از مقررات  یبخش میقانون تنظ 56افزایش سقف تسهیالت ماده  -2

جهت تکمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام از طریق  دولت ی مال

مکاتبه با بانک مرکزی توسط معاوت هماهنگی امور اقتصادی  

 استانداری 
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از  ی به منظور استفاده فعاالن اقتصادمکاتبه با بانک مرکزی  -3

بانک    12/12/98مورخ  431353/98بخشنامه شماره  یایمزا

 طیشرا لیپول و اعتبار جهت تسه یع مصوبه شوراموضو یمرکز

درصد  5/7 زانیبا اخذ م یدیتول  یمعوق واحدها یبازپرداخت بده 

  ،یساله مانده بده  5 طیماهه و تقس 6با تنفس   ی از مانده بده

  گرید  کسالیبخشنامه مذکور به مدت  یایاز مزا یمهلت برخوردار 

 گردد.   دیتمد

 
واحدهای تولیدی بررسی موضوعات مصداقی 

 استان در رابطه با سیستم بانکی 

جلسه ای در بانک مرکزی با حضور فعاالن بخش خصوصی و  -1

دولتی تشکیل گردد تا مشکالت مصداقی هر یک از واحدها به  

 صورت حرفه ای مرتفع گردد.
 


