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سالن شهدای مکان :  38:11: ساعت خاتمه  6:11ساعت شروع  82/31/69تاریخ جلسه:  31شماره نشست: 
 استانداری 

 
 رئیس جلسه : آقای مهندس ناصر نیکبخت      

 
 دبیرجلسه : آقای مهندس علی اصغر زبردست  

 

 دستور جلسه

 

 

 طرح توسط آقای خورشیدی  رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق همدان. –گزارش مسائل بانکی - -1

طرح توسط آقای محمودی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی -مشکل عدم پرداخت یارانه های صادراتی محصول سیب زمینی -2

 و کمیسیون تجارت.
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 مشروح  مذاکرات

 جناب آقاي مهندس زبردست رييس اتاق بازرگانی،صنايع،معادن و کشاورزي همدان :

ضمن عرض سالم و و خوش آمد خدمت حضار محترم بویژه استاندار و معاونین استان ،مدیران و اعضای 

فعالین اقتصادی استان که در جلسه شورای گفتگو شرکت  هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق همدان و

دارند.دستور جلسه اول بررسی مسائل بانکی در سطح ملی و استانی است که جناب آقای خورشیدی رئیس 

 کمیسیون سرمایه گذاری و مشاور بانکی اتاق همدان گزارشی در این زمینه ارائه مینمایند.

 ت از  سرمايه گذاري اتاق همدان: جناب آقاي خورشيدي رئيس کميسيون حماي

سالم علیکم:با کسب اجازه از محضر ریاست محترم شورای گفتگو جناب آقای نیکبخت و دبیر محترم شورا 

جناب آقای زبردست و نماینده محترم مجلس شورای اسالمی جناب آقای مفتح رئیس مجمع نمایندگان استان 

دیران محترم دستگاههای اجرائی و مدیران محترم بانکها و و تشکر از حضور معاونین محترم استاندار ، م

روسای کمیسیونهای اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی وفعالین اقتصادی  فرصت را مغتنم شمرده تا در 

جمع حاضر مسائل و مشکالت و راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود که موانع بسیار زیادی بر سر راه 

در این زمینه که ذاری داخلی و خارجی و ایجاد اشتغال جوانان را شامل میگردد و نقش بانکها ایجاد سرمایه گ

بسیار موثر می باشد را مطرح تا مسائلی که در داخل استان قابل حل است تصمیم گیری و مسائلی را که 

و در تهران مطرح و در حضور مسئولین محترم دولت و شورای گفتگ آقای استانداربایستی بصورت ملی از طرف 

گردد ارائه تا تصمیمات واحدی اتخاذ و از سردرگمی و عدم رضایت آحاد مردم بویژه سرمایه گذاران بخش 

 خصوصی جلوگیری وموجبات اعتالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران فراهم گردد .

قوانینی که مربوط  "بعضادر حال حاضر بستر نامناسب اقتصادی و قوانین و مقررات فراوان و دست و پا گیر و 

بال اثر گردیده و وجود نقاط تصمیم گیری در امر سرمایه گذاری  "به وضعیت فعلی کشور نمی باشد و عمال

عدم تشخیص اولویتها و فقر نظری و کاربردی در سطوح مختلف اقتصادی از قبیل صنعت، ، داخلی و خارجی 
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گردشگری و صادرات و واردات کاال و همچنین ، مان بازرگانی ، مسکن و ساخت، خدمات ، کشاورزی ، معدن 

وجود دیدگاههای جزیره ای و عدم قبول ریسک مناسب از ناحیه کارشناسان و مدیران متولی اشتغال و بانکها و 

نبود تعامل بین کارشناسان و مدیران و عدم تصمیم گیری مدیران بانکهای استان باعث شده تا مدیران ارشد 

در حال رایزنی و نشست جلسات با مدیران عامل بانکها مشکالت را  "ل مسائل بانکی دائمااستان در حل و فص

 حل و فصل  نمایند .

لذا ضمن تقدیر از عملکرد مدیران متولی بخش سرمایه گذاری و اشتغال و مدیران محترم  بانکهای دولتی و 

شبکه بانکی استان در  69ه سال بعضی بانکهای خصوصی در همسوئی با جنابعالی در ابتدا عملکرد نه ما

 به شرح ذیل تقدیم میگردد .  5961مقایسه با پایان سال 

 ارقام به ميليارد ريال                                                                39با پايان سال  1931ماهه سال  3آمار مقايسه اي عملکرد 

 ماهه3درصد تغييرات  ماهه3تغييرات  مبلغ 31پايان آذرماه  1939پايان سال  

 %5/59 101/51 509111 511601 منابع

 %1/0 045/9 011/10 10116 مصارف

 %9/00 401/5 1010 911/9 مطالبات
 

% و خدمات و بازرگانی 1/90% مسکن و ساختمان 1/01% کشاورزی 5/51که سهم تخصیصی صنعت و معدن 

 6میلیون ریال و در پایان  904/10مبلغ  61معوق در پایان سال  جمع مصارف و مطالبات "%  شد و ضمنا1/91

 % می باشد .11% و 14میلیون ریال که به ترتیب نسبت مصارف به منابع  09110به مبلغ  69ماهه سال 

بزرگترین چالش فعلی کشور را ساماندهی  "شایان ذکر است دولت دوازدهم جناب آقای دکتر روحانی حقیقتا

اشتغال اعالم نموده اند و با تشکیل تیم قوی بر آن هستند تا عدم رشد اقتصادی سالهای  اقتصاد و ایجاد

گذشته را سامان داده و با برخورداری از کارشناسان ورزیده و دانشگاهی و مدیران بانکها و منابع موجود برنامه 

ات موثری انجام و بنا دارند تا ریزی در راستای جلوگیری از بیکاری جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاهها اقدام

 هزار اشتغال بخشی از این معضل را حل نمایند . 511/5با ایجاد  61سال 

لذا برماست که بخش خصوصی را در این زمینه یاری کنیم و سهم استان را که در بین استانهای کشور 

 شاخص می باشد افزایش دهیم .



 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 11 از 4

 

 20/11/1931  تاريخ:

 

 ندارد

 شماره:

 :پيوست

 :ندارداتوماسيون

 اداري

 شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي  استان همدان
Hamedan Province Public Private Dialogue 

کمیسیون  51یاست جناب آقای مهندس زبردست و همت ایشان آقای استاندار ما در اتاق بازرگانی همدان به ر

تخصصی تشکیل داده ایم که همه آنها در راستای سیاستهای دولت تدبیر و امید و در راستای حل مشکالت 

صنعت، معدن ،متوسط و بزرگ طراحی شده و در این زمینه کمیسیونهای سرمایه، بنگاههای اقتصادی کوچک

با و حقوقی زحمات زیادی را  متقبل می شوند ،آموزش ،تجارت ،ن ،گردشگری تشکلها، عمرا، ، کشاورزی

تشکیل جلسات وضعیت موجود محیط کسب و کار و چشم انداز مطلوب آنها را مورد رسیدگی قرار داده و با 

بررسی و راهکارهای  را سازمانهای مختلف و با حضور تعداد زیادی از فعالین اقتصادی و دانشگاهی مشکالت

سال سابقه بانکی و مشاور جنابعالی  41الزم ارائه میگردد. اینجانب به عنوان رئیس کمیسیون سرمایه گذاری با 

 -9مسائل ملی -0مسائل بین المللی -5بخش  9و مشاور بانکی اتاق و با اجازه از جنابعالی عرایضم را در 

 مینمایم. مسائل استانی در رابطه با امور بانکی تقدیم

ما اعضاء کمیسیونهای تخصصی اتاق بر اساس مطالعات و استفاده از کارشناسان دانشگاهی و مدیران با تجربه  

بر آنیم تا همدان را به عنوان یک پایگاه تفکر در ارائه پیشنهادات و راهکارهای  مثبت در بخش اقتصاد و 

و بعنوان حامی سرمایه گذاران بخش  مطرحید سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در خدمت دولت تدبیر و ام

چالشهای پیش رو در سرمایه گذاری را کاهش دهیم تا تشویقی باشد برای واحدهای تولیدی ، خصوصی 

 موجود و همچنین جذب سرمایه گذاران جدید در ایجاد اشتغال بیشتر در استان انشاهلل.

 مسائل بين المللی

کشور توسعه یافته و  551حجم سرمایه گذاری در  0159ی پول در سال برابر مطالعات انجام شده صندوق جهان

این سهم افزایش یافته که هنوز اعالم نگردیده  0151میلیارد دالر میباشد و در سال  566111در حال توسعه 

 میلیارد دالر منابع آزاد یا سرگردان در این کشورها موجود است با عنایت به اینکه کشور 01111است و حدود 

% جمعیت جهان را دارد متاسفانه سهم ما از این سرمایه گذاری بسیار ناچیز بوده و چنانچه بخواهیم به 5ما 

میلیارد دالر از این منابع سرمایه گذاری شده و سرگردان را جذب  111/0اهدافمان دست یابیم بایستی حداقل 

به همین موضوع بانکهای ما و دستگاههای  میلیارد دالر می باشد .با عنایت 511سهم ما زیر  "کنیم که فعال

متعدد متولی اشتغال باید طرحهای موجود و جدید را شناسائی و از این سرمایه ها استفاده بهینه در جهت ایجاد 

بنگاههای اقتصادی جدید و توسعه و تعویض ماشین آالت طرحهای موجود استفاده کنند در این زمینه جناب 

طرح که نیاز به سرمایه گذاری بین  01رایزنی نموده اند که حداقل  کشور اروپائی آقای زبردست با سفرای چند
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کار می  شروعمیلیون یورو دارند اعالم آمادگی نموده اند تا بانکهای اروپائی تخصیص دهند و این  41تا  01

ستند را از طرف از استاندار محترم تقاضا داریم طرحهائی که دارای توجیهات فنی، مالی و اقتصادی ه باشد .

 مراکز سرمایه گذاری و دستگاههای متولی اشتغال به اتاق بازرگانی ارجاء نمایند.

به هرحال بهره گیری از حداکثر سرمایه گذاری خارجی کمک بسیار زیادی در ایجاد بنگاههای جدید و چابک 

 نمودن واحدهای موجود و ایجاد اشتغال فراوان خواهد شد.

 مسائل ملی 

اطالع یافتیم که جناب آقای کرباسیان وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی در مورد تغییر مدیران عامل بانکی 

اقدامات موثری انجام داده اند و مدیرانی که با بدنه دولت تدبیر و امید آمادگی بیشتری دارند را منصوب و تا 

کشاورزی و مسکن تغییر ، تجارت، سپه ، ات صارد، امروز که خدمت جنابعالی هستیم مدیران بانکهای ملت 

یافته اند و جناب آقای مهندس شهیدزاده به عنوان ریاست صندوق توسعه ملی منصوب گردیده اند که این 

نشان از درایت وزیر محترم دارد امید است با این تغییرات و تغییرات احتمالی دیگر بدنه بانکها قوی تر از 

در رابطه با امور بانکی برای بنگاههای اقتصادی ایجاد نماید .موارد ذیل که به گذشته شود و انشاهلل تحولی 

در جلسات مختلف و در حضور مدیران بانکها و فعالین اقتصادی و دستگاههای متولی  "سمع و نظر میرسد قبال

ست که دادگستری و اطالعات مطرح گردیده ا، اشتغال و معاونین محترم استانداری و دستگاههای نظارتی 

 امروز در جلسه شورای گفتگو به آنها می پردازیم.

 اصالح نظام بانکی در مورد قراردادهای موجود در عقود اسالمی.-5

نحوه محاسبه متفاوت سود تسهیالت اقساطی بر اساس فرمول بانک مرکزی به طوریکه تسهیالت با نرخ -0

% نزد مشتری قرار میگیرد و هر چه مدت 9/56%و در بانکهای دیگر 0/56سال در بانک ملی 9%  و به مدت 50

 طوالنی گردد نرخ سود باال میرود .

قیمت آن در راستای تعیین تکلیف واحدهای اقتصادی و و اصالح تک نرخی کردن قیمت ارز تثبیت –3

 تحریک صادرات کشور .

بانکداری و بانک مرکزی وحدت رویه در صدور بخشنامه ها و دستورالعملهای داخلی بانکها که مغایر با نظام -4
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 نباشد .

کلیه مشوقهای بانک مرکزی      ، در نظر گرفتن مشوقها برای مشتریان خوش حساب و بدون معوقه -1

 دولت و مجلس شورای اسالمی به جز موارد خاص مربوط به مشتریان بد حساب و معوقه دار می باشد . 

رای  فعالین اقتصادی به بانکها اعالم گردید)نسبت %ب01%به 01دستورالعمل نسبت مالکانه از  64در سال -9

سرمایه به دارایی(در خیلی از موارد واحد صنعتی به دلیل تامین مواد اولیه و کاالهای در دست تولید نسبت 

مالکانه آنها کاهش پیدا میکند که البته کارشناسان محترم بانکها در استان در این مورد مجوز خاص از مرکز 

 د . نایدریافت می نم

افزایش اختیارات بانکها در راستای افزایش اختیارات استانداران محترم در رابطه با تخصیص تسهیالت به -1

 بنگاههای اقتصادی بویژه در بخش سرمایه ثابت.

% 51خصوصی و موسسات اعتباری در اعمال نرخ سود سپرده ها که ، نظارت کامل بر کلیه بانکهای دولتی -0

ماهه اول امسال نسبت به  6%برای سپرده های کوتاه مدت میباشد و این امر در 51برای سپرده بلند مدت و 

خرید ، هزار میلیارد کمتر بوده و باعث گردید که اکثر سرمایه ها از بانکها به سمت بورس  01سال قبل حدود 

 ارز روانه گردد .سکه و 

تعدادی از بانکها در زمان استمهال تسهیالت از نرخهای ترجیهی استفاده می کند بطوریکه اگر نرخ سود -6 

 تسهیالت قابل استمهال کمتر یا بیشتر باشد باالترین نرخ در قرارداد جدید اعمال میگردد.

 مسائل استانی 

تان تحوالت بسیار خوبی ایجاد شده هماهنگی بسیار از زمان تصدی جنابعالی و جناب آقای زبردست در اس

خوبی بین دستگاهها و سازمانهای استان و اتاق همدان برقرار گردیده بطوریکه با دعوت اتاق و بر اساس 

و یا به اتفاق کارشناسان  "ضرورت مدیران محترم دولتی در جلسات خصوصی و عمومی کمیسیونها شخصا

د و به مسائل و مشکالت فعالین اقتصادی توجه نموده و در همان جلسه و محترم در جلسات شرکت می نماین

یا با راهنمایی و حضور در محل سازمان مشکل را در حد امکان برطرف می نمایند از جمله امور بانکی،امور 

رگانی مالیاتی ،امور تامین اجتماعی و رفع موانع تولید از طرف سازمانهای جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و باز
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 شرکتهای گاز،برق،آب و غیره که از زحمات تمامی دست اندرکاران و مدیران آنها تشکر می نمایم.

در این راستا بانکهای استان نهایت همکاری و همراهی را با اتاق بازرگانی برقرار نموده بطوریکه در سال جاری 

ان با حضور جناب آقای زبردست و عالوه بر حضور مدیران و کارشناسان در جلسات کمیسیونها، اتاق همد

جناب آقای قیاسی معاونت محترم استانداری و جناب آقای گلستانی معاونت محترم پیشگیری از جرم اداره کل 

دادگستری همدان و جناب آقای شیخی معاونت محترم اقتصادی اداره کل اطالعات استان دو جلسه مهم 

گزار نموده و مسائلی که به سمع و نظر عزیزان می رسد قبال صبحانه کاری در اتاق بازرگانی و بانک ملی بر

مطرح و امروز در شورای گفتگو جهت همکاری بیشتر و تصمیم گیری به شرح ذیل منعکس میگردد و دو 

جلسه هم با سازمان امور اقتصاد و دارایی استان در خصوص سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذار خارجی 

ن داخلی هم در پنجره واحد هستند که در ده روز گذشته از پنجره واحد سرمایه گذاری که البته سرمایه گذارا

سازمان امور اقتصاد و دارایی از طرف اتاق همدان بازدید بعمل آوردیم که مسائل را مطرح کردیم که انشاهلل 

 ثمره آن را به زودی خواهیم دید . 

 وجود دارد : و اما مسائلی که در استان پیش روی فعالین اقتصادی

 اعمال بررسی های سختگیرانه در توجیه طرحها و اخذ مدارک به دفعات که باعث اتالف وقت میگردد. -5

درخواست وثیقه های سنگین از فعالین اقتصادی که توسعه سرمایه گذاری و ایجاد واحدهای جدید را ناکام -0

 میگذارد . 

وثیقه پس از اتمام طرح و تسویه تسهیالت قبلی و  عدم پذیرش دفترچه های شرکتهای صنعتی به عنوان-9

 استفاده تسهیالت جدید .

 ه است )تعدادی از بانکها(.دبرداشت قسمتی از تسهیالت جدید جهت تسویه تسهیالت قبلی که معوق گردی-4

هی درصد تسهیالت جدید بعنوان وثیقه تسهیالت یا سپرده تا پایان تسویه بد 01تا  51بلوکه نمودن حداقل -1

 وسیله تعدادی از بانکها.  به و اخذ سود از مورد بلوکه شده علیرغم لغو آن از سوی بانک مرکزی

 جناب آقای نیکبخت استاندار محترم اظهار داشت که در بانکهای دولتی اینگونه نمی باشد .
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 تمایل بانکها به اعطا تسهیالت به مشتریان قدیمی و عدم پذیرش مشتریان جدید با اکراه .-9

 ارزیابی پایین وثایق مشتریان بویژه وثایق سنگینی که نیاز به ارزیابان مرکز دارد.-1

 % که بعضی از بانکها با توجه به لغو آن انجام میدهند. 54تا  9اعمال هزینه های استمهال بین  -0

 دق نمی کند .هم اظهار داشتند که در مورد بانکهای دولتی هم این بند ص 0جناب آقای نیکبخت در مورد بند 

 %. 54تا  9اعمال جرائم تاخیر تأدیه تسهیالت بصورت پلکانی از طرف بعضی از بانکها بین -6

در اعتبار سنجی مشتریان عالوه بر  رعایت ضوابط کلی در اعطا تسهیالت فاکتورهای دیگری از قبیل -51

ادی از بانکها مورد استدعاست و وثیقه ملکی فعالین اقتصو شرایط  ،سرمایه  ،ظرفیت ، درنظر گرفتن شخصیت 

 فقط بصرف داشتن وثیقه ملکی سایر شرایط مشتری حذف نگردد.

بانکهای خصوصی و بعضی از بانکهای دولتی بالی جان وثایق ملکی ارزنده گیرندگان تسهیالت هستند -55

ه و بقیه قیمت ملک را بطوری که با ارزیابی بسیار نازل امالک مردم را به مزایده گذاشته و طلب خود را برداشت

 به مشتری مسترد مینمایند که ضرر دو جانبه برای مردم ایجاد مینمایند.

عدم ارائه صورت حساب تسهیالت مشتریان جهت بررسی از طرف بانکهای خصوصی و موسسات  -50

 اعتباری و بعضی از بانکهای دولتی.

 طرف عموم بانکها.عدم پذیرش پروانه بهره برداری معادن به عنوان وثیقه از -59

را نمی گردد به جز بانک کشاورزی عدم پذیرش اسناد مالکیت زمینهای کشاورزی که بر روی آنها طرح اج-54

در پایان انتظار داریم که پاورپوینت مربوطه مجددا نمایش داده شود تا تشریک مساعی الزم در خصوص 

 گوی مرکز و بخش های مختلف اعمال گردد. مصوبات الزم در صورتجلسه جهت اجرا و یا طرح در شورای گفت

همانطور که ساماندهی موسسات غیرمجاز انجام شد با کمک مجلس و بانک مرکزی بانکهای خصوصی هم 

 باید ساماندهی شوند .بزرگترین مشکل در حال حاضر عدم ساماندهی بانکهای خصوصی می باشد .

ها در بانک خصوصی در بنگاههایشان جمع میگردد برابر است اکثر پول 1بخش واردات نسبت به تولید سودش

 این بحث بنگاهداری بایستی از بنکها جمع شود . 
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بانکها از  ونیسیکم انهیبانکها در جلسات ماه یهماهنگ ونیسیکم ریو دب یجنابعال دیدرصورت صالحد"ضمنا

 . دیدعوت به عمل آ زین یاتاق بازرگان ندهینما

در صورت درخواست دارند که صنعت طال وجواهراز واحدهای تولیدی  تعدادیکه اطالع میرساند به در پایان

تسهیالتی را به منظور توسعه اشتغال  عضو اتحادیه تولید وصادر کنندگان طال وجواهرواحد تولیدی  90امکان 

 یآموزش یدوره ها یجهت برگزاری از محل اعتبارات طرح توسعه روستایی تسهیالتهمچنین  دریافت نمایند و

 ج اقدام گردد.مریاندر آموزش  هماهنگی سازمان فنی وحرفه ایبا  یطالساز

بانکها به لحاظ اینکه زودتر به وصول وامهای خود برسند ضامن  :با تشکر از آقای خورشیدیجناب آقای زبردست

میرسانند .گله ضامنها برای بانکها زودتر وصول را به نتیجه از وام گیرنده دریافت میکنند که  سند ملکیو 

مندی ما این است که اگر قرار است سراغ ضامن بروند قبال اطالع دهند و تماس حاصل نمایند ولی متاسفانه 

ند.در صورتیکه اصال اطالع چند مورد داشتیم بدون اطالع ضامن سراغ ایشان رفته و برخورد قضایی کرده ا

 نداده اند.

جناب خورشیدی مقداری بیشتر  البتهابل استفاده آقای خورشیدی با تشکر از گزارش فنی و قجناب آقای نیکبخت:

باید تالشها و زحمات بانکها را در استان ببینیم .شما مسائل را در سطح ملی و استانی دسته بندی کردید و 

 مسائل ملی را تائید میکنم. 

زمینه مسائل ملی بر اساس این گزارش نامه ای برای آقای رئیس جمهور و معاون اول و رئیس مجلس در 

 وزارت  وریاست جمهوری که ما از حوزه نهاد ش مالی و اقتصادی کشور تهیه گردد بانکها و داد و ستد و گرد

اقتصاد و دارایی پیگیری کنیم.اما خوشبختانه نارضایتیها آنقدر نیست . موجودی بانکها سرمایه های مردم است 

ا با گردش پولی هم سود سپرده ها را بدهند هم کارمزدهای پولی است که مردم در بانکها امانت میگذارند ت

-خود بانک .اگر قرار باشد پول بانک در یکجا بلوکه شود و معوقه چند ساله گردد ،چند مسئله پیش میآید : 

دیگر اینکه بعضی از فعاالن -پولی که به امانت نزد بانک گذاشته اند بانک نتوانسته خوب نگهداری کند 

 ر ورشکستگی کرده اند .  اقتصادی اظها

اگر معوقات بماند و افزایش داشته باشد نفر بعدی که قرار است وام و تسهیالت دریافت کند و به تولید کمک 

کند بانک معذور است چون پول بانک هم معوق شده و هم بلوکه شده این است که ما باید به بانک کمک 
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ماهه  6ا این است که در گزارش آورده شده که معوقات این کنیم و هم به فعالین اقتصادی .کمک ما به بانکه

% افزایش داشته .این همان پولی است که باید برگردد و به دیگران داده 00نسبت به سال گذشته  69سال 

 شود . 

دیگر اینکه اگر کسی بخواهد تسهیالت دریافت کند در صورتیکه بدهی قبلی به بانک دارد اینطور نیست که 

هیالت دریافتی بدهی قبلی را تسویه کند بلکه در ستاد تسهیل هم که هر هفته عملکرد بانکها را اول از تس

تا  1بررسی میکنیم و در جریان کار آنها هستیم، بیان گردد که دریافت کننده تسهیالتی که بدهی قبلی دارد 

 درصد از بدهی قبلی خود را بدهد تا از لیست سیاه حذف گردد . 51

ولی که تسهیالت میدهند معوقه قبلی را برداشت نمیکنند که اگر جز این بود غیر قانونی است و لطفا بانکها از پ

 اعالم گردد . 

 901طرح رونق تولید که مصوبه مجلس هست و سهم هم به استانها تخصیص داده اند که برای استان ما 

داده اند سهم رونق تولید استان طرح ریزی میلیارد تومان طبق آخرین آماری که به بنده  991میلیارد تومان از 

 شده است و این را قدردان بانکهای استان هستیم . 

میلیارد تومان از منابع داخلی بانکها تا االن به مشتری پرداخت داشته اند در رابطه با تولید  5511

بپذیرند که  ،کشاورزی،صنعت،خدمات و گردشگری که ما هر چقدر تالش کردیم که وزارت صنعت و سامانه

 این هم مستقیم به لیست پرداختی اضافه گردد که قبول نکردند. 

 میلیارد تومان هم االن پول در استان همدان داریم که بانکها به دنبال مشتری هستند .  5111

در مورد طرح هایی که به بانکها ارائه میگردد جهت دریافت تسهیالت باید متذکر شویم که خود سازمان متولی 

اینده هایی به بانکها میفرستد و تاییدیه میگیرد مگر اینکه صاحب طرح مراجعه نکند که آن هم متولی طرح نم

 هر سازمانی که باشد پیگیری خواهد کرد . 

% که البته با کمک سازمان برنامه و بودجه 50میلیارد می باشد با سود  991در حال حاضر طرح رونق تولید ما 

یلیارد تومان پول نزد بانکها باشد که بتوانیم از محل سپرده یارانه ای پرداخت م90کاری کردیم که حدود 

 %هم برای خیلی از طرحها جوابگو نمی باشد .50نماییم. ولی این 
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%می باشد که 50% می باشد و یک اعتبار فراگیر هم داریم که 9تا  4یک اعتبار روستایی هم داریم که بین 

چون متقاضی که میخواسته از طرح رونق استفاده کند االن اعتبار روستایی و اینجا ما به مشکل بر میخوریم 

فراگیر را هم میبیند که سود پایین دارد و دیگر نمیخواهد از طرح رونق استفاده کند پس طرح میماند تا 

 متقاضی تصمیم گیری کند . 

کسب و کار باید اصالح  "واقعاراجع به رتبه کسب و کار باید بگویم اطالعات آقای خورشیدی درست میباشد 

شود ولی گزارشی که از مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرده اند خوشبختانه استان همدان جزء استانهای 

 فعال است و ترقی داشته است . 

راجع به ضامنین بانکها که در بحث اشاره شد باید بگویم بانکها در جایی وثیقه در اختیار دارند و در جایی هم 

بانکها  به دنبال وصول مطالبات بصورت سهل الوصول هستند. وقتی ضامن معتبر باشد بانک به دنبال  ضامن و

ضامن میرود و به دنبال وثیقه نمیرود چون راه آسانتری است برای وصول مطالبات .اما اخالق و آبروی بانک و 

ند و باید با اطالع و اخطار شخصیت بانک و مشتری مداری حکم میکند که بدون اطالع به سراغ ضامنین نرو

 قبلی به ضامن اطالع داده شود و در جریان قرار بگیرد .

راجع به تولیدکنندگان طال و جواهر با توجه به راهنمایی های جناب زبردست که از اعتبار روستایی استفاده 

و در برابر کاری که  کنند  کار درستی است  که ما در فنی و حرفه ای تعدادی جوانان روستایی را آموزش داده

 انجام میدهند دستمزد دریافت کنند در صورتیکه از این طرح سوء استفاده نگردد بنده موافق هستم . 

 در کل گزارش آقای خورشیدی گزارش بسیار خوبی بود و گزارش کارشناسانه ای بود .

نمی شود که معوقات را مشتریان بانک کشاورزی بیشتر کشاورزان قشر آسیب پذیری هستند اما این دلیل 

پرداخت ننمایند .کشاورزان باید بانک کشاورزی را پشتوانه خود بدانند . نرخ جرائم بانک مرکزی عملکرد بانکها 

 را کند کرده و باید نرخ جرائم تعدیل گردد .

با توجه  شود .فعالترین اتاق بازرگانی در کشور شاید  "جناب آقای مفتح باطالع می رسانم اتاق همدان حقیقتا

به کمیسیونهایی که دارد و افراد صاحب نظری که در کمیسیونها هستند و روسای کمیسیونهای اتاق ،نمایندگی 

 1الی  9ها و همه عوامل و فعالینی که حرف برای گفتن دارند و طبق گفته جناب زبردست  در حال حاظر 

مشکالت اعضا و فعالین اتاق توسط روسای و گذاری در استان همدان می باشند  کشور اروپایی آماده سرمایه
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کمیسیونها به شورای گفتگو آورده شده و بررسی می شود که امروز گزارش بانکی کارشناسانه و موشکافانه ای 

قابل پیگیری می باشد و تشکر میکنیم از آقای خورشیدی که  "توسط جناب خورشیدی ارائه گردید و واقعا

 مشاور بانکی بنده هم هستند . 

 ناب آقای رمرودی رئیس شعبه بانک کشاورزی :ج

درصد است که بیشترین سهم  591با عرض سالم و عرض ادب و احترام در بحث نسبت منابع بانک کشاورزی 

 % می باشد . 1درصد است .عرف بین الملل زیر  1/51مطالبات را به خود اختصاص داده ریسک اعتباری 

%مطالبات معوق استان مربوط به 91انک کشاورزی وجود دارد که حدود میلیارد ریال معوقات بانکی در ب 0411

میلیون هست که  511میلیارد ریال مربوط به مطالبات باالی  0411%از 99"بانک کشاورزی می باشد .تقریبا

نفر به بانک مراجعه و  91فقره می باشد .خواهشی که داریم که در ستاد تسهیل هم بود این  991حدود 

 نفر می باشد  . 91پرداخت نمایند یعنی نصف مطالبات ما مربوط به این  مطالبات را

 جناب آقای رحیمی رئیس دایره معامالت و اعتبارات بانک ملی :

سیاستهای دولت محترم در خصوص حمایت از بدهکاران که سنوات سال گذشته تسهیالتی گرفته اند و االن 

تخفیفاتی گرفته اند و تفاوت باعث شده که مشتریان خوش نام هم به این سمت و سو آمده  91بر اساس ماده 

 اند که باید مد نظر گرفته شوند . 

حاسبه سودها در همه شبکه بانکها عالی الخصوص بانکهای نرخ م 5901% در سال 50اما در خصوص نرخ 

 دولتی باید اجرا گردد که بصورت نرم افزارست و قابل محاسبه با دست نمی باشد .

بانکها قبول میکنند حتی در این  "در خصوص استفاده از دفترچه شهرک صنعتی اگر بدون بدهی باشند حتما

 ز بانکهایی است که طبق این دفترچه ها انجام میدهد.خصوص دستورالعمل داریم و بانک ملی یکی ا

آئین نامه ای از بانک مرکزی ابالغ شد با عنوان  64در خصوص نسبت مالکانه که بسیار مهم است در سال 

برای واحدهای تولیدی .یعنی اعطای تسهیالت به برخی از شرکتها که می  "خروج غیر متعارف از رکود صرفا

بانکهای عزیر زحمت بکشند از اداره مرکزی دستورالعمل  "کود شود با دالیل متغن .لطفاتواند باعث خروج از ر

 داشته باشند .  01دریافت کنند که نسبت زیر 
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  جناب آقای سوزنچی رئیس خانه کشاورز:

بحث عقود بانکداری اسالمی باید پیگیری گردد که متاسفانه االن قانون نداریم چون این قانون زمانش تمام 

بنده از بانکهای استان گالیه مندم البته بحث نارضایتی مدیریت ها نیست بحث سیستم است وقتی  شده است .

بانک کشاورزی چون بنده بیشتر سر و کار دارم در اسفند ماه مشوق  "،مثالبخشودگی به بانکها اعالم میگردد

فند ماه جرائم را پرداخت کرده اند و ها آمد که جرائم را ببخشید و این باعث شد تمام کسانی که قبل از اس

 .  متضررگردندآدمهای خوش حسابی بوده اند، 

طرح آمده و  911میلیارد داریم و یک ماه قبل شما گالیه کردید که  991در مورد بحث رونق شما فرمودید 

 مانده .چرا مانده ؟دلیلش چیست؟

مکاتبه داریم در حالیکه اگر پول  01هند بالغ بر خود بانکها اذعان دارند آنچه که در صندوق توسعه به ما می د

 مکاتبه بیشتر نداشتیم . 9تا  1داده میشد نهایت  یبه کشاورز

 جناب آقای نیکبخت:

میلیارد  901میلیارد  991در پاسخ به صحبتهای سوزنچی بیان کرد که طرح مهرماه ابالغ گردیده و اگر از  

ث وام روستایی و فراگیر دیماه ابالغ گردیده و از همان تاریخ تا پرداخت شود برای بنده قابل ارزش است و بح

 استان راضی هستیم .  یبه حال بانکها بسیار تالش خود را نشان داده اند و از بانکها

 جناب آقای زبردست :

از آقای محمودی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی درخواست داریم گزارش دستور دوم جلسه را در خصوص 

 پرداخت یارانه های صادراتی سیب زمینی ارائه دهند .مشکل عدم 

 :جناب آقای رستمی رئیس اتحادیه دامداران

خود آن بانک کار برای اتحادیه وامی به یکی از بانکها بدهکار بود و ملکی که در وثیقه بود توسط شرکتی که 

میلیون تومان ارزیابی کردند ولی 41میکرد ملکهای وثیقه ای را خرید میکرد و خودش میفروخت . این ملک را 
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 میلیون تومان فرخته شد.  01متاسفانه اطالع دقیق داریم که 

 :جناب آقای خزائی عضو هیئت رئیسه اتاق همدان

 نماینده محترم مردم تویسرکان در مجلس شورای اسالمی با عرض سالم و احترام خدمت عزیزان و دکتر مفتح

% در حق واحدهای تولیدی ظلم می شود .چه لزومی دارد ؟ البته الزم است از بانک 9و  4با این درصد های 

ملی تقدیر و تشکر کنم و از سازمان صنعت،معدن درخواست داریم طبق دستورالعمل مبلغ وام اینجانب را تغییر 

 زشکی هم گله مندیم که به کندی کار میکند و پاسخگوی ما نیست . دهند .از دامپ

 جناب آقای نیکبخت:

 جناب آقای متین اگر سقف وام تغییر کرده به آقای خزائی وام را تا سقف بدهید که به تولید کمک کرده باشیم. 

 بعد از این جلسه مسئله دامپزشکی پیگیری گردد .  "وجناب آقای رضوانی جالل لطفا

 اب آقای محمودی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق همدان:جن

با کسب اجازه از ریاست محترم جلسه عرض سالم و ادب و احترام دارم جناب آقای نیکبخت با وجود مشکالت 

موجود فعاالن اقتصادی و از طرف خود و همکاران از زحمات جنابعالی تشکر می کنم. همانطور که مستحضرید 

برای  64نابعالی و بخش خصوصی و اتاق همدان و جهاد کشاورزی ما توانستیم در سال با پیگیریهای ج

صادرات محصول سیب زمینی یارانه اختصاص دهیم و دولت محترم با اعطای ان یارانه ها کمک شایانی به 

 کرده است.

زمینی یارانه  ماه که به محصول سیب 54اما مشکل برخی صادرکنندگان این است که در این بازه زمانی از 

روزه یکی از گمرکات خروجی کشور که لطف آباد خراسان رضوی است اشتباهی  01تعلق میگیرد ، در یک بازه 

بوده ولی تعرفه کد کاالیی را انتخاب کرده که مربوط به سیب  "را کارمند آن گمرک انجام داده که سهوا

حموله ها تعلق گرفته که بخش اعظمی از آن که میلیارد تومان به تما م 4زمینی شیرین بوده و مبلغی حدود 

میلیارد است متعلق به استان همدان بوده است  . پیگیریها و مکاتبات متعددی از سوی  4یک سوم از آن 

انجمن ملی سیب زمینی ایران و جها کشاورزی استان و اتاق همدان و اتاق ایران و شرکت تعاونی زرخیز 

خانه صورت گرفته که توانستیم چند جلسه با وزارتخانه و گمرک داشته باشیم . هگمتان و خانه کشاورز با وزارت
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 در نتیجه گمرک توافق کرد که اشتباه از گمرک بوده است و وزارت جهاد باید یارانه را پرداخت نماید . 

به اینصورت در مصوبه هیات محترم وزیران قید شده که محصول سیب زمین هر کیلو صادرات یک هزار و 

پانصد ریال یارانه تعلق گرفته و قید نشده چه نوع سیب زمینی و با چه تعرفه ای و این در حالیست که موقع 

ما در سطح کشور این مقدار تولید  "پرداخت میگویند سیب زمینی شیرین بوده و ما پرداخت نمیکنیم . اصال

یم که در سال گذشته واردات سیب سیب زمینی شیرین نداشته ایم  و از کشور ترکمنستان هم استعالم گرفت

 زمینی شیرین نداشته ایم .

 جناب آقای استاندار:

از طرف سازمان برنامه و بودجه یارانه تا بعمل آید و مکاتبه شود  توسط جهاد کشاورزی  پیگیریهای الزم 

 .یابد اختصاص 

 جناب آقای طالبی عضو کمیسیون کشاورزی اتاق همدان :

هزار تن مازاد تولید سیب زمینی امسال داریم که  011ب زمینی ایران اعالم کرد نایب رئیس انجمن ملی سی

خواستار تامین اعتبار هستیم و و با مشکل کم آبی که روبرو هستیم تقاضای پیگیری داریم که معضل کم ابی 

 برای کشاورز حل شود .

 جناب آقای استاندار :

یم باید پیگیری شود و دیگر اینکه مسئله صنایع تبدیلی چون کشت سیب زمینی آب بر است و بحران آب را دار

سیب زمینی است که خوشبختانه مشکالت صنایع تبدیلی الوند در شهر بهار رفع گردید و انشاهلل به زودی 

 بازگشایی می شود .

 جناب آقای رضوانی جالل رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان:

بابت یارانه سیب زمینی پرداخت شده و امسال یکی از نمونه های برتر ملی میلیارد تومان  99باطالع میرسانم 

 از همدان می باشد .  تن در هکتار 519یب زمین با تولید در تولید س
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 جناب آقای مفتح رئیس مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس شورای اسالمی :

 ور در حال بررسی می باشد و با توجه بهطرح اصالح قانون بانکی کشور با توجه به قوانین اقتصادی کش

مسئولین استانی و فعاالن اقتصادی تقاضا داریم پیشنهادات و راهکارهای عملکرد مثبت بانکهای استان همدان 

 خود را در خصوص بهبود عملکرد بانکها ارائه نمایند .

 : جناب آقای استاندار

ره نمودند و بیان کردند این رویداد در دو دوره زمانی اشا 0150همدان در پایان این جلسه به برگزاری رویداد 

 برگزار خواهد شد. اسالمیتیرماه و دیماه در دو گروه کشورهای آسیایی و 

 جناب آقای زبردست:

در خصوص مسائل بانکها جلسات متعددی با فعالین اقتصادی ومدیران بانکها برگزار شده و آقای خورشیدی 

 که از ایشان تشکر میکنیم.گزارش خوبی را ارائه دادند 

ضمن تشکر ویژه از استاندار محترم و مدعوین و جناب آقای مفتح امیدواریم با پیگیری های الزم  مشکالت 

 فعالین اقتصادی برطرف ومحیط کسب وکار استان همدان بهبود یابد.  
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 : 22/11/69شورای گفتگوی مورخ  مصوبات جلسه

 دستگاه مجری شرح مصوبه موضوع

 وبان کنما  ا  هیها    بانکیی  مقرر گردید در خصوص بند ملی گزارش  گزارش مسائل بانکی

بنکا  مرزاز  و ورار     ب  رئهس محترم جمیاور و امضن  استنکدار 

 ارائ  و پهگهر  گردد .دارایی  امور اقتصند  و

اتاق بازرگانی و 

 استانداری همدان

 واحد هولهد   عضو اهحندی  طال و 32ب  روستنیی  اعطن  هسیهال  در خواست تسهیالت

پیگیری توسط آقای  جواهر و سنگین  قهمتی

 رئیس اتحادیه شیران

برگزاری دوره های آموزشی 

طالسازی با هماهنگی سازمان 

با هدف  توسعه فنی وحرفه ای 

 اشتغال

ار محل اعتبنرا  طرح هوسع  روستنیی هسیهالهی جیا  برگازار    

حرفا  ا    آمورشی طالسنر  بن همنهنگی سنرمنن فنی ودوره هن  

 اقدام گردد 
پیگیری توسط آقای 

 شیران رئیس اتحادیه

مشکل عدم پرداخت یارانه 

محصول  ، های صادراتی سال

 69سیب زمینی سال 

سنرمنن  پهگهر  موضوع ار طریق ورار  جیند زشنورر  و مینهب  و

سازمان جهاد   بودج  برکنم  و

 استانکشاورزی 

 


