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 : دستور جلسه    

 اخباربیان -1

 گزارشی از اقدامات انجام شده در جهت اجرای مصوبات کمیسیون -2

 بررسی اولویتها و راهبردهای کمیسیون در دوره نهم-3

 طرح مسائل و نقطه نظرات اعضای محترم کمیسیون در خصوص مسائل و مشکالت مورد نظر جهت طرح در شورای گفتگو -4

 جمعبندی توسط ریاست محترم کمیسیون       -5

 : مصوبات   

 ردیف

 

 مسئول شرح

ش کمیسیون مسائل قابل طرح در شورای گفتگوی دولت و بخمقرر گردید اعضای  1
 ه دهند . خصوصی را تا قبل از شورای گفتگوی آذرماه به دبیرخانه کمیسیونها ارائ

 

 تسهیالت توسط آخرین بخشنامه ها و دستورالعملهای مرتبط با حوزه بانکی ومقرر گردید  2
 اتاق اطالع رسانی گردد .

 

شی و بورس همدان همکاری الزم در زمینه برنامه ریزی آموزمقرر گردید  3
  . رار نمایدبرقبا شیوه همکاری در همدان  ی استان رامشاوره ای در شهرستانها

 

ب آقای مقرر گردید شرکت بیمه آسیا با همکاری اتاق نشست مشترکی با جنا 4
ای  طوماسی دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان در خصوص مزایای بیمه

 برای فعاالن اقتصادی و تسهیالت بانکی داشته باشند . 

 

 9   :  ساعت 19/08/98 : تاریخ 4 :  جلسه شماره

  اتاق همدان  :مکان 

 

    )لیست پیوست( نفر   24   :  حاضرین تعداد

 

 خورشیدی  هادی رئیس  :

 

 عالیه بهنام جو  دبیر   :
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 بسمه تعالی

 
 شروع شد : تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید جلسه در ابتدا با 

 (: بازار پول،تأمین مالی و سرمایه گذاری اتاق همدان)رئیس محترم کمیسیون هادی خورشیدی جناب آقای 

 : ان چند اخبار پرداختندبا شروع اولین دستور جلسه به بی و تبریک هفته وحدت به اعضاء محترم کمیسیون ضمن عرض سالم و خیر مقدم

 مورددر بانکها  کل از اصل و سود بدهی %5 پرداخت که در خصوصتشکیل شده  در تهران 5/6/98ستاد تسهیل در تاریخ  85مصوبه 
 د .قرار میگیر استمهال

بخشودگی جرائم تسویه گردیده  در دو بانک سپه و ملی بابیان کردند :در خصوص مصوبه ای که بیان شد شرکت قطعه سازان سینا  ایشان
 است.

 ایشان هیچ اجرائیه ای خوب مدیریت بانک سپه جناب آقای ایروانیان صحبت کردند که در طول مدیریت همکاریآقای خورشیدی از 
  نکرده اند .صادر  علیه بدهکاران آن بانک

 ی از بنگاهداری خارج گردیده است .ایشان خبر دادند که بانک مل

عالم کردند دستورالعمل ا قانون بودجه سال جاری ١6تبصره ماده « ل»بانک مرکزی در خصوص اجرای بند ایشان در مورد بخشنامه 
 گردیده است . ها و موسسات اعتباری ابالغنکبه با اجرایی

توانند ز آن) اصل تسهیالت( میمیلیون تومان و کمتر ا ١00بر اساس اعالم دیوان محاسبات، مشمولین بخشودگی سود تسهیالت با مبلغ 
ند و مازاد بر آن سقف قابل میلیون تومان از بخشودگی سود تسهیالت استفاده کن ١00سقف فقط تا  98از زمان تصویب قانون بودجه 

 .بخشش نیست

اطالع دادند که از تاریخ  نکیدر خصوص تعاریفی برای واژه های بابیان کردند: مصوبه شورای فقهی در خصوص بخشنامه دیگری  ایشان 
 ع خواهد شد . کلمات در جهت سوء استفاده از مشتریان بانک قطاین مصوبه اجرا خواهد شد و دیگر از تفسیر  99/١/١

 : ( بورس منطقه ای و نایب رئیس کمیسیون )مدیر  اسکندری جناب آقای 

و در شهرستان  م مراجعه داریمکه از شهرستانهای استان هشعبه کارگزاری بورس در حال فعالیت میباشد  ١7ایشان خبر دادند که در همدان 
ا خرید و فروش سهام داده بکه رفت و آمد کاهش یابد و آموزش بورس هم در رابطه کارگزاری بورس را افتتاح کنیم تویسرکان قرار است 

 ی بورس اقدام نمایند .کلیه شهرستانهای استان نسبت به راه اندازی کارگزار ١398ایشان قول دادند که تا آخر سال  "ضمناشود . 
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 که کالسهای آموزشی مستمر باشد .  ه آموزش مداوم دارد و هدف این استسرمایه گذاری در بورس نیاز ب بحث

که باطالع می رساند مسائل شد آقای خورشیدی بیان کردند :  دومین دستور جلسه ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده این کمیسیون می با
است و جناب آقای بند در این خصوص مصوب گردید که الزم االجر 2١مطرح گردید و بانکی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

 وبی در این خصوص انجام داده اند.بانکها پیگیریهای خ هماهنگی طوماسی دبیر شورای

 مقرر گردید اعضای این کمیسیون مسائل قابل طرح در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را تا قبل از شورای

 گفتگوی آذرماه به دبیرخانه کمیسیونها ارائه دهند . 

 آیدی ه در خصوص بحث کآقای عبدالملکی مسئول دبیرخانه کمیسیونها در خصوص اجرایی شدن مصوبات جلسات قبل گزارشی ارائه دادند 

در این خصوص ناوری با پارک علم و ف که از سوی جناب آقای دکتر رحیمیان مدیر عامل شرکت پویان طب پیشنهاد شده بود  مارکت
 .جلسه ای تشکیل گردید 

 گردید .ارائه  ایشان در ادامه بیان کردند :اولویتهای این کمیسیون با همکاری رئیس کمیسیون جمعبندی و به اتاق ایران

 در شورای گفتگوی آتی مسائل بیمه ای هم مطرح گردد. اد:پیشنه

 حوزه فنآوری هاست .  آقای شعبانی در خصوص فن بازار توضیح مختصری ارائه نمودند که فن بازار منطقه ای وظیفه اش تجاری سازی

 ود تا فنآوری ها افزایش یابد . ایشان بیان کردند:بحث سرمایه گذاری در حوزه فناوری هاست و تغییر در فرآیند سرمایه گذاری ها ایجاد ش

 فنآوری به صنایع اعالم گردد .  پیشنهاد:

ه .ایشان پیشنهاد کردند : در شورای ن آمدآقای نعمتی از سازمان اقتصاد و دارایی بیان کردند : رتبه کشور ما در راه اندازی کسب و کار پایی
یرد چون قوانین و گدر کشورمان رونق گفتگوی دولت و بخش خصوص مطرح گردد قوانین و مقررات زاید را حذف کنند تا کسب و کار 

 مقررات زاید دست و پای کسب و کار را بسته است . 

سرمایه گذاری نقش بسیار  کتهای بیمه به عنوان تسهیل کننده در امرشربخش سرپرست بیمه آسیا در غرب کشور بیان کردند :  آقای مهر
 خوبی ایفا میکنند . 

 ایشان خبر دادند : برای تسهیالتی که از بانکها دریافت میگردد بیمه ای تعلق میگیرد .
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مدیر کل  ومقرر گردد جلسه ای با شورای هماهنگی بانکهای استان خورشیدی در خصوص بیمه تسهیالت بیان کردند :آقای 

 یمه آسیا برگزار گردد . منطقه غرب ب

 برنامه های آموزشی بیمه هم به واحدهای تولیدی برنامه ریزی و اجرا گردد .  پیشنهاد:

با ضمانت اجرایی  در رابطهدد که مطرح گرآقای رسولی مسئول کمیته گلخانه بیان کردند : در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوص 
 ستادها و کارگروهها پشتوانه اجرایی در حمایت از مصوبات باشد . 

 در پایان جلسه با ذکر صلوات پایان پذیرفت.

 

 

 

 ورشیدیخهادی                                                                                       

 یسیونرئیس کم                                                                                    

 


