ﻟﺰوم ﻧﻈﺎرت و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در
اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی اﺷﺘﻐﺎل روﺳﺘﺎﯾﯽ
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﻫﯿﺎﺗﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در راﺳﺘﺎی
اﺟﺮای ﻃﺮح اﺷﺘﻐﺎل روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی ،از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﺴﻬﯿﻞ در اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﺧﺬ وﺛﺎﯾﻖ ،ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﭘﺬﯾﺮی ﻃﺮح ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺷﺘﻐﺎل روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﭘﺎﯾﺪار و ﻟﺰوم ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ذیرﺑﻂ ،در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﻫﯿﺌﺘﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﻞ اﻋﺘﺒﺎرات و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﺮح ﻫﺎ و ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﭼﻬﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎی در ﺣﺎل اﺣﺪاث از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺷﺮق
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاری ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی

ذیرﺑﻂ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺿﻤﻦ در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ اﺟﺮای ﻃﺮح اﺷﺘﻐﺎل روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻧﮑﺎت ﻻزم را
درﺧﺼﻮص ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﺟﺮای ﻃﺮح و ﻟﺰوم اﻗﺪام ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺟﻬﺖ
اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﺪم اﻧﺤﺮاف ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ و ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﻟﺰوم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه
ﺑﻪ ﻃﺮح اﺷﺘﻐﺎل روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻃﺮح
اﺷﺎره و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪ اﻟﺰاﻣﺎً ﮐﺎرﮔﺮوه اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺿﻤﻦ
ﺗﺴﻬﯿﻞ در اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺧﺼﻮص اﺧﺬ وﺛﺎﯾﻖ،ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﻃﺮح ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻗﺮاردﻫﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ،ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح اﺷﺘﻐﺎل روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪ.
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