
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 11 از 1

 

   تاريخ:

 

 

 شماره:

 :پيوست

 :اتوماسيون

 اداري

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

سالن شهدای مکان :  88:11ساعت خاتمه :  80:11:ساعت شروع 4/2/81 تاریخ جلسه: 81شماره نشست:  
 استانداری

 
 سید سعید شاهرخی مهندس آقایجناب رئیس جلسه : 

 
 زبردستعلی اصغر مهندس آقای جناب جلسه :  دبیر

 

 

 

 دستور جلسه :

  89در سال  یدولت و بخش خصوص یگفتگو یجلسات شورا میتقو بیتصو-1

) نائب  هیاسالم یجناب آقا -  ونیسیدر رابطه با مسائل کم یو مهندس یعمران و خدمات فن ونیسیگزارش کم-2

 ( یو مهندس یعمران و خدمات فن ونیسیکم سیو رئ یاتاق بازرگان سیرئ

 ( یعمران مانکارانیانجمن پ سی) رئانیغفور یجناب آقا-استان  یعمران مانکارانیمسائل پ یبررس-3

   دیو حفظ قدرت خر لیدر رابطه با تنز یمسائل اوراق خزانه اسالم -الف  

 مناقصه گذار  یدهندگان مناقصات توسط دستگاهها شنهادیپ متیق زیآنال یبررس- ب

و حق بیمه پروژه های  89سازمان برنامه و بودجه در سال  یابالغ یبودن شاخصها یواقع ریغ بررسی طرح– ج

 عمرانی 

 ( یگذار هیسرما ونیسیکم سی)رئ یدیخورش آقای جناب –استان   یمسائل بانک تیگزارش وضع -4

 استان یعمران مانکارانیپ یمسائل بانک بررسی – الف

  1389استان در سال  یمنابع و مصارف بانک تیگزارش وضع -ب
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 مشروح  مذاکرات

 جناب  آقای زبردست )رییس محترم اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی همدان( :

اولین جلسه شورای گفتگوی  حاضرین در جلسه تشکر و قدردانی نمودند .ضمن عرض خوش آمدگویی خدمت حضار و مهمانان گرامی  از جناب آقای استاندار و 

موضوع این جلسه شورای گفتگو در خصوص مباحث و داریم و از اینکه همه عزیزان حضور بهم رساندند بسیار سپاسگزارم .  89دولت و بخش خصوصی را در سال 

ایط پیمانکاری با گذشته بسیار متفاوت می باشد و با توجه به شرایط اقتصادی پیمانکاران شرمسائل خدمات فنی و مهندسی میباشد  . همانطور که مستحضرید 

 .دیگر به صورت اعتباری فعالیت ندارند و تمام امور و تهیه مصالح به صورت نقدی انجام می پذیرد

 89در سال  یدولت و بخش خصوص یگفتگو یجلسات شورا میتقو بیتصودستور جلسه اول: 

بتوانیم مشکالت و مسائل فعالین  ویک جلسه را در خدمت ایشان باشیم  انهکه انشاهلل ماهیبه شرح ذیل خدمت جناب آقای استاندار ارسال گردیده  89تقویم سال 

 حل و فصل نماییم . مطرح و اقتصادی را در این جلسات 

 8989جدول زمان بندی جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی سال 

 موضوع جلسه تاریخ جلسه ردیف

 

 طرح مسائل پیمانکاران پروژه های عمرانی استان 28/1/89پنجشنبه  1

 طرح مسائل مالیاتی 22/2/89چهارشنبه   2

 طرح مسائل بانکی و سرمایه گذاری و هدایت نقدینگی  33/3/89پنجشنبه  3

 طرح مسائل معادن استان 29/4/89پنجشنبه  4

 1طرح مسائل گردشگری استان  31/5/89پنجشنبه  5

 طرح مسائل بیمه تأمین اجتماعی و قانون کار 29/2/89پنجشنبه  2

 طرح مسائل زیرساختهای استان مانند آب و انرژی بخصوص در صنایع و شهرکهای صنعتی 24/9/89چهارشنبه  9

های اقتصادی بخصوص ارتباط دانشگاه و صنعت و طرح مسائل آموزش و پژوهش های مورد نیاز استان در زمینه  33/9/89پنجشنبه  9

 هماهنگی نیازها و برنامه های آموزشی استان

 1طرح مسائل کشاورزی 29/8/89پنجشنبه  8

 طرح مسائل صنایع استان 22/13/89پنجشنبه  13

 2طرح مسائل گردشگری استان 33/11/89چهارشنبه  11

 2طرح مسائل کشاورزی  22/12/89پنجشنبه  12
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 معاونت محترم اقتصادی و پشتیبانی و منابع انسانی استانداری : – جناب آقای پورمجاهد

و تبریک اعیاد شعبانیه و تشکر ویژه از جناب آقای زبردست بعنوان فردی فعال ، پرتالش ، پرانرژی و دلسوز  خدمت شما بزرگوارانبا عرض تبریک سال نو  

مورد  89تقویم جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی سال  در رونق تولید و رفع موانع تولید داشته باشند .امیدوارم که این نشست ها تأثیر بسزایی .

 . ماه یک جلسه برگزار خواهیم نمود تأیید استانداری میباشد و انشاهلل در

   ونیسیدر رابطه با مسائل کم یو مهندس یعمران و خدمات فن ونیسیگزارش کم:  دوم دستور جلسه

 ریاست اتاق بازرگانی همدان : –جناب آقای زبردست 

میباشد . جناب آقای اسالمیه نائب رئیس اتاق و رییس کمیسیون اء و فعالین در بخش فنی و مهندسی و انبوه سازان کمیسیون فنی و مهندسی متشکل از اعض

 . مورد نظر را نیز اعالم بفرمایند کمیسیون مربوطه ارائه نمایند و مسائل و مشکالتعمران و خدمات فنی و مهندسی اتاق میباشند و از ایشان خواستاریم گزارشی از 

 رئیس کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی اتاق –جناب آقای اسالمیه 

یت ، گزارش مختصری از وضعو اعضا محترم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عرض سالم و  ادب خدمت استاندار محترم و حضار گرامی 

 استان همدان و کل کشور ارائه می نمایم .  پیمانکاران خصوصی

 های سیاست با سو هم و گام هم پیمانکاران ، هستند دولتی یها طرح اجرای بخش در دولت اجرایی بازوی یمانکارانپ مستحضرید که همانطور

 بودجه گیر چشم تنزل مسئله  است شده قشر این گریبانگیر سال چند این که ای عمده مشکل . اند رفته پیش و کرده سیاستگذاری ،کشور عمرانی

تا  33حداکثر عمرانی بودجه همدان استان در که میباشد عمرانی بودجه از دولت جاری بودجه گرفتن سبقت  همچنین و است استان و کشور عمرانی

وضعیت بدهی  . کند پیدا تخصیص درصد 133است نتوانسته به صورت  ه لحاظ شدهدرصد محقق شده است یعنی حداقل بودجه ای عمرانی ک 43

هزار میلیارد تومان در بخش پیمانکاری میباشد . این اعداد به حدی حساس  253به صورت تخمینی   89دولت  در بخش پیمانکاری در پایان سال 

جهت و به گزارش مختصری ائه آمار رسمی خودداری کرده است از ار 89بوده که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در انتهای سال 

خصوص اوراق قرضه اسالمی که در بهم در ه مسائل مدولت ب. عمده عدم دالئل انتشار جزئیات بدهی نمایندگان محترم مجلس بسنده نموده است

 دست پیمانکاران توزیع گردیده است برمیگردد . 

ست اوراق قرضه اسالمی از لحاظ ارزشی که در زمان وصول خواهند داشت از دو جهت بسیار مبهم هستند یک از جهت منابعی که این اوراق قرار ا
 ؟ خواهد بودادی  مشخص نیست که در زمان دریافت پول ارزش واقعی وجه با توجه به تورم چقدر و دیگر برای یک فعال اقتصتأمین شوند 

پیمانکاران از کارفرمایان دولتی خود ناراضی هستند بخاطر "عمدتا روند کاهش بازدهی این اوراق یکی از مشکالت پیمانکاران میباشد به همین دلیل 
کاری و مالی تنها گذاشته شده اند . در کنار مشکالت اوراق قرضه رشد نقدینگی در و در شرایط تالطم بازارهای اینکه در شرایط سخت اقتصادی 

 .   گویای افزایش حجم نقدینگی می باشندارائه میشود به طور رسمی  1389کل کشور حائز اهمیت میباشد . آمار رسمی که در فروردین ماه 
 خارج از بتوانیم اگر بود خواهد چندان دوصد ما موفقیت و میباشد مولد کارهای و تولید سمت به نقدینگی دادن سوق اقتصادی فعاالن تمامی پیشنهاد

 در که دارند مطالبی دیگر های حوزه و کشاورزی و گردشگری ، صنعت باب از بازرگانی اتاق در بنده همکاران "قطعا و کنیم جذب نقدینگی استان از

 از ای مالحظه قابل بخش جاری سال در  بتوانیم ما اگر میپردازم احداث صنعت به بخش این در . داد ندخواه ارائه شما خدمت مناسب فرصت

 تخصیص عدم بابت از هم و گذشته گذاریهای سرمایه کردن فعال زاویه از هم کنیم جذب دولت تمام نیمه های طرح واگذاری طریق از را نقدینگی

 اختیار حدود که باشیم داشته گذار سرمایه جهت مضاعف انگیزه ایجاد مگر نیست پذیر امکان مهم این و  ایم بوده قموف تمام نیمه طرح جهت بودجه

  . دنمیباش همدان استان سطح در آن قانونی

 بخش سایر در رونق ایجاد و بیکاری میزان کاهش در مسکن بخش کردن فعال . میباشد همدان استان در مسکن بخش کردن فعال  بعدی پیشنهاد
 و است شده تر پررنگ مهندسی نظام سازمان در که موانعی رفع و مدت بلند تسهیالت واگذاری در بانکها ورود درفرآیند تسهیل . میباشد مؤثر ها
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 .   یگرددم پیشنهاد شهرداری و شهر شورای رد تهاتر یا دریافت لحاظ از  ساختمان پروانه اخذ هزینه پرداخت جهت مدت بلند  تسهیالت ارائه
رشد قیمت نسبی مسکن رتبه  جمعیت در منفی و علی رغم رشددارد  را جمعیت منفی همدان یکی از دو استانی است که رشد طبق آخرین آمار 

 باشداستان همدان طرحها دولتی در  واقع امالک و اراضی یکی از این عوامل می تواند عدم اجرای دقیق قانون منفی تعیین وضعیتو را دارد  باالیی
تا  25بعضی از این طرحها  لکه گذاری شده و غیر فعال شده است.قسمتی از سرمایه بخش خصوصی متأسفانه به علت طرحهایی که مد نظر بوده  و 

قانون گذار  اید و البتهو ایجاد اشتغال نم باشداستان مثمر ثمر توسعه  سال است که در حال بالتکلیفی به سر میبرند این سرمایه میتوانسته برای 29
مطلب و یا موضوعی را  که  به نتیجه رسیدیم اگر ولذا اجرای دقیق مفاد این قانون مورد تقاضای فعاالن اقتصادی است  راهکار آن را دیده است

 م شود . پیگیری آن اعال نتیجه  شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گیری کند در جلسه بعدیپیمیبایست سازمان و یا اداره ای 

 معاونت محترم اقتصادی و پشتیبانی و منابع انسانی استانداری : -جناب آقای پور مجاهد 
در ست . بخشی از مواردی که بیان شد قابل قبول است و بایستی پیگیری شود و بخشی از آن قابل دفاع میباشد از اقداماتی که در استان انجام شده ا

که ه دستگاههای اجرایی ارسال نمود و  اعالم شد همبه  نامه ای سازمان برنامه و بودجهاستان در اسفندماه  عمرانی اعتبار شاخص های توزیعبخش 
در حوزه تسهیالت بانکی نیز واگذاری ت ها را بررسی نمایند و و هدایت اعتبار به سمت زیرساخ دفاتر تخصصی استانداری توزیع اعتبار عمرانی

 طرحهای نیمه کاره عمرانی  شرایطی را اعمال کند که واگذاری سهل تری باشد . 

 استان یعمران مانکارانیمسائل پ یبررسدستور جلسه سوم : 

 ریاست محترم انجمن پیمانکاران عمرانی  –جناب آقای غفوریان 

و  حامی بخش خصوصی بوده اندتشکر ویژه از ریاست اتاق بازرگانی که همیشه  وبا تشکر از استاندار محترم و جناب آقای زبردست و حضار محترم 
از بخش فنی و عمران  معاونت سازمان برنامه و بودجه ایران -در جلسات متعدد از جمله جلسه با اقای نوبختپیگیر مشکالت ما بوده وبسیار جدی 

و سازمانهای دیگر ایران نیز انشاهلل با پیگیری در شورای گفتگوی  یمیباشد و بخشاز خواسته های ما در استان قابل اجرا  یبخشحمایت نموده اند .
 اجرایی میباشد وانشاهلل مصوبات خوبی در این جلسه داشته باشیم . 

 مسائل اوراق خزانه اسالمی در رابطه با تنزیل و حفظ قدرت خرید :  –الف 

طور مثال مناقصاتی که در اسناد آنها محل تأمین اعتبار نقدی در نظر گرفته شده بود و لیکن پرداخت از طریق اوراق خزانه اسالمی صورت گیرد . به 
ی اقدام به سال قبل پیمانکار مطالبات داشته است اوراق مدت دار پرداخت میشود که پیمانکار مجبور است به خاطر تأمین نقدینگ 5: پروژه هایی که 

 % تنزیل ساالنه نماید 29واگذاری اوراق در فرا بورس با 

در نهاد تعامل برنامه و  "در این خصوص پیشنهاد میگردد کارفرمایان محترم نسبت به پرداخت تنزیل اوراق در فرابورس اقدام نمایند این موضوع قبال
 نگردیده است .بودجه مصوب شده است ولی تاکنون بخشنامه ای بدین منظورصادر 

 مناقصاتی که در اسناد آنها محل تأمین اعتبار ، اوراق خزانه اسالمی دیده شده ولی حفظ قدرت خرید جوابگوی تورم موجود نیست .
 پیشنهاد ما این است که اختالف نرخ تنزیل اوراق و حفظ قدرت خرید در صورت وضعیت های کارکرد ، منظور گردد .

درصد( دیده شده که به هیچ وجه با واقعیت افزایش قیمت  15) 89درصد( و در بودجه سال  9) 82سال مه اجرایی بودجه حفظ قدرت خرید در آئین نا
 ها و تورم حاکم بر کشور انطباق ندارد .

یی اعالم می نماید اعتبار به پروژه ها پیش پرداخت نمی پردازند ) بدلیل اینکه دستگاه اجرا "با توجه به اینکه دستگاههای اجرایی در حال حاضر اکثرا
جلو ببرد ، پروژه اوراق است و اوراق در قبال کارکرد و مطاالبات ایجاد می گردد . پیمانکار ناگزیر است در پروژه از خود هزینه نماید و پروژه را 

 و انطباق با شرایط موجود ضروری است .بنابراین به نوعی در پروژه ها سرمایه گذاری می نماید . ( لذا لزوم بازنگری در قوانین و بخشنامه ها 

 مناقصه گذار  یدهندگان مناقصات توسط دستگاهها شنهادیپ متیق زیآنال یبررس- ب

بودجه  زام بررسی آنالیز قیمت پیشنهاد دهندگان در مناقصات از سوی کارفرمایان طبق بخشنامه تجزیه بها و آنالیز قیمت از سوی سازمان برنامه وال
  31/3/1382مورخ  1232598/82 کشور به شماره

بین قیمت بدست آمده از بخشنامه فوق الذکر ) کمیسیون مناقصه از  9پیشنهاد میگردد قبل از اعالم برنده مناقصه ، آنالیز قیمت ارائه شده مطابق بند 
و رعایت این دستورالعمل ، قیمت های قانون برگزاری مناقصات  23روش بررسی قیمت و ارزیابی مالی و سایر مقررات و قوانین از جمله ماده 

 قانون برگزاری مناقصات ( را تعیین می کند بررسی گردد . 2متناسب و درنتیجه برندگان اول و دوم )موضوع  بند ه ماده 
 مناقصه تیپ و یکسان در استان برگزار نموده است .  3به طور مثال : یک دستگاه اجرایی در یک روز 
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 میباشد . استانی  "این بحث کامال

 و حق بیمه پروژه های عمرانی  89سازمان برنامه و بودجه در سال  یابالغ یبودن شاخصها یواقع ریغ بررسی طرح– ج
 شدن پروژه ها می گردد . 49شاخص های تعدیل موجود مطابق تورم واقعی نیست و باعث ماده  -

به تأمین اجتماعی با توجه به توافق صورت گرفته فیمابین سازمان خطاب  33/9/89مورخ  1352/89در این خصوص انجمن نامه ای به شماره 
درصد می باشد که متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی  2/2تأمین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه ، کل حق بیمه مقرر بر مبنای مأخذ مصوب 

 بصورت یکطرفه این توافق را نقض کرده است .
 ان برنامه و بودجه از مجاری قانونی پیگیری الزم در این خصوص را صورت  دهد .دراین خصوص پیشنهاد میگردد سازم

با توجه به اینکه موضوع اخذ گواهینامه صالحیت ایمنی ، جهت شرکت کنندگان در مناقصات الزامی گردیده و از آنجا که موضوع ایمنی در 

 ژه ها موضوع تأمین هزینه ایمنی در تجهیز کارگاه لحاظ گردد . و ضروری است، پیشنهاد می گردد در برآورد پروپروژه ها بسیار مهم 

  مدیر کل دفتر فنی استانداری –جناب آقای کاظمی 

را با حضور  جلسه ای فعال نمودن بخش مسکن در استان  با توجه به قوانین و مشکالتی وجود دارد  کار را کمی مشکل میکند . بنده 

تانداری برگزار خواهم نمود و نتیجه جلسه را در شورای گفتگوی دولت و پیمانکاران محترم و شهرداری  و سازمان نظام مهندسی و دفتر فنی اس

 بخش خصوصی آتی اعالم مینمایم . 

در زمان عقد قرارداد دقت بیشتری شود اجرای طرح تفضیلی در کل کشور مشکل دارد  و مختص استان همدان نیست . در بحث خزانه نیز اگر 

مشکل برای ایشان پیش نخواهد آمد ولی اگر پرداخت نقد باشد و از خزانه پرداخت شود باید گفت که مشکالتی وجود دارد . در بخش شاخص 

این مطالب را مطرح کرد و  ها نیز ما مشکالت زیادی داریم که ما میتوانیم در جلسات شورای فنی که خود استاندار محترم رئیس جلسه هستند

 پیگیریهای الزم را در قسمت تعدیل ها و آنالیز خواهیم نمود .  

 ریاست اتاق بازرگانی همدان –جناب آقای زبردست 

زار پیمانکاران اعتباری در با "نکته ای را در این بخش مد نظر داشته باشید که شرایط پیمانکار االن با سالهای  قبل خیلی فرق کردهاست قبال

ایی اجناس خود را تهیه میکردند ولی االن بخاطر نوسان باید به صورت نقد اجناس را خریداری کنند لذا وقتی در اوراق ثبت میشود  دستگاه اجر

واهد و صورت وضعیت را نگه میدارد و بعد از چند ماه رسیدگی میکند که مشکالتی را برای پیمانکار در پی خبه موقع به اوراق رسیدگی نمیکند 

  داشت .

 اداره امور اقتصادی و دارایی مدیر کل  –آقای محمودیان 

.دستگاههای اوراق خزانه میباشد  د مطالبی که در این بخش مطرح شد گریبانگیر کل کشور است و ابزارهایی که دولت میخواهد استفاده کن

گاه ملزم تو دس ماهه، شش ماهه و یکساله میباشد 3سررسید آن  کنندکهمشخص می ها را اجرایی با سازمان مدیریت تاریخ پرداخت و سررسید آن

مطرح قدرت خرید  نکاتی از جمله تنزیل و سررسیدبحث  در خود را تا تاریخ مقرر ارسال کند . در ارتباط با مسائلی که مطرح شد اسناداست که 

و مصوبه هیات وزیران در این  ز استان همدان ارسال شدتا پیشنهاد ا 3 "داشته ایم مشخصا شد که  در دو سال گذشته طی جلسات متعددی 

از  1389شهریور ماه سال . در ارتباط با مشکالت پیمانکاران در م یبخش گرفته شد و مشمول حال دوستان شد که من به عرض دوستان رساند

حفظ قدرت خرید  بعضی از .و در هیات وزیران مطرح شد . نامه ای ارسال شدخزانه داری کل کشور  طریق سازمان امور اقتصاد و دارایی به

به عنوان سررسید اوراق خزانه به بدهی اضافه میشود.  نرخ  "رسما% درصد بابت هر سال تاخیر 15درصد بود دستور داده شده که  2تا  5واحدها 

بحث دیگری که عنوان شد در بخش تأمین باشد . % قانونی است و نرخ تنزیل جز هزینه های قابل قبول دارایی می 23تنزیل پیمانکاران 

را  اجتماعی پیمانکاران بود و پذیرش اوراق خزانه بعنوان بدهی سازمان تأمین اجتماعی بود که قابل جریمه نشود که ما آمادگی انجام این کار

نجا از پیمانکاران گله داریم که از این اوراق دونوع اوراق تسویه نوع اول و دوم بود که ما ای 89هم داریم . در خصوص اوراق تهاتر در سال 
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  بعنوان ابزار استفاده نکردند و پیمانکار میتواند از این فرصت ها استفاده نماید .

 استاندار همدان –جناب آقای شاهرخی 

ن تسهیالت دستگاه یمعادل اتمامی بانکها آمادگی دارند که در برابر بدهی پیمانکاران تسهیالت فوری پرداخت نماید و وزیر راه تأکید کردند که 
  .اوراق تهاتر پرداخت میکند 

 نائب رئیس محترم کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی –جناب آقای درویشی 

تهاتر انجام نشد زیرا بانکها به بانک مرکزی  بیشتر با بانک خصوصی کار کرده اند ویکی از مشکالت ما بحث بانکها میباشد که پیمانکاران 
 بدهی نداشتند و این موضوع برای پیمانکاران مشکالت زیادی پیش اورده است . 

 اوراق بیاید.که پیمانکاران به کارفرمایان ارائه میدهند و کارفرمایان زمان زیادی صرف این موضوع میکنند تا در خصوص صورت وضعیت 

که صورت وضعیت و مواردی را مشاهده میکنیم برای این موضوع درنظر گرفته اند  %15 قدرت خریدحفظ با توجه به  دستگاههای اجرایی

قانون  39از آنجاییکه بر اساس ماده در حق همکاران ما اجحاف شده است . گرفته و رسیدگی نشده و سال روی میز قرار  ویکسال و نیم تا د

و  128مین اجتماعی در شرح وظایف کارفرمایان )واگذار کنندگان کار( در قبال سازمان آمده است که در قراردادهای عمرانی موضوع مصوبات تأ

شورایعالی تأمین اجتماعی با توجه به توافق صورت گرفته سازمان تأمین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه مسئولیت پرداخت کل حق  143

درصد بعهده واگذار کنندگان کار )کارفرمایان( میباشد که بایستی به هنگام پرداخت هر  2/15درصد و  2/2بر مبنای مأخذ مصوب بیمه مقرر 

سازمان تأمین اجتماعی همدان  "و به حساب سازمان واریز شود ، اخیراصورت وضعیت یا صورت حساب پیمانکاران و مهندسین مشاور کسر 

دلیل عدم  پیمانکاران را به دلیل دیر کرد پرداخت مبالغ قرارداد که از کارفرما دریافت نکرده اند ، مشمول جریمه نموده است و کارفرمایان نیز به

خت مطالبات پیمانکاران نیستند ولی متأسفانه پیمانکاران در این میان دچار تأمین اعتبار پروژها ها و طوالنی شدن مدت پیمان قادر به پردا

از کارفرمایان  "مشکالت فراوان گردیده اند ، لذا مطابق مفاد اشاره شده در باال ضروری است سازمان تأمین اجتماعی مطالبات خود را مستقیما

ما خواستاریم که سازمان برنامه و بودجه و تأمین اجتماعی این موضوع را برای . مطالبه نماید تا پیمانکاران بیش از این دچار مشکالت نگردند 

 ما پیگیری نمایند . 

 معاونت پیشگیری از جرائم  –جناب آقای گلستانی 

از  در بحث ایمنی در کارگاههای ساختمانی رعایت نمیشود که کارگران را دچار مشکل میکند . بعضی از پلهایی که در کشور ساخته شده و

را در استان نحوه نقدینگی میتوانیم کمیته ای لحاظ ایمنی کم کاری شده است برای پیمانکاران نیز مشکالتی پیش امده است . در خصوص 

 و این موضوع را پیگیری نماییم . تشکیل دهیم 

، اگر در این بخش بخواهیم در بخش تسهیالت انجام شده  نظام مهندسی و مسکن و شهرسازی اقداماتی که در حوزه بخش مسکن ودر 

رونقی ایجاد شود موانع و مشکالت را باید مشخص کنیم و پیگیر رفع این موانع باشیم و کمیته فنی جهت شناسایی و رفع موانع و مسائل  

 تشکیل شود . 

 همدان رئیس اتاق بازرگانی  -جناب آقای زبردست 

  جناب آقای گلستانی انشاهلل از شما دعوت میشود که در اولین جلسه کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی اتاق همدان حضور داشته باشید .

 استان   یمسائل بانک تیگزارش وضع دستور جلسه چهارم :   
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 رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق همدان و مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی همدان  –جناب آقای خورشیدی 

 استان یعمران مانکارانیپ یمسائل بانک بررسی – الف

 است از جلسه شورای گفتگو دارند که انشاهلل مورد بررسی قرار بگیرد . سه درخو و کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی پیمانکاران محترم

 موضوع:پذیرش اوراق اسناد خزانه به عنوان وثیقه در بانکها 

کل  1389قانون بودجه سال  12بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که وفق بند )ح(تبصره  89/13/12مورخ  89/322313بر اساس نامه شماره 

عامل مکلفند نسبت به پذیرش اوراق اسناد ملی به عنوان ضمانت نامه تسهیالت پرداختی به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی کشور بانکهای 

در این خصوص اقدام نمایند .لذا از آنجائیکه بانکهای استان در این مورد عنوان می کنند که دستورالعمل مربوطه هنوز به بانکها نرسیده پیگیری الزم 

 دد .معمول گر

 پیشنهاد:بر اساس نامه فوق الذکر بانکها در این مورد پیگیریهای الزم تا حصول نتیجه و رفع مشکل پیمانکاران تسریع نمایند .

 معتبر  یمانکاریپ یشرکتها رهیمد ئتیبه امضاء و تعهد ه ناتیتضم رشیدر امر پذ لیموضوع:تسه

ضمن تشکر از عملکرد بانکها تقاضا دارند در اخذ وثائق و  یبانک التیتسه یبانکها در اعطا یبا توجه به همکار دارندیاستان اعالم م مانکارانیپ

 . ندیشرکتها استفاده نما رهیمد ئتیه یدرخواست افراد شخص ثالث به عنوان ضامن از اعضا یبانکها به جا ازیمورد ن ناتیتضم

 .شود رفتهیاشخاص ثالث توسط بانکها پذ یمعرف یبا توجه به رتبه آنها به جا یمانکاریپ یشرکتها رهیمد ئتیه یاعضا ناتی:تعهدات و تضمشنهادیپ

 بانک مسکن به شرکت آبادگران  یپرداخت التیموضوع:تسه

 دهیپرداخت گرد یمانکاریمختلف پ یشرکتها ینفر از اعضا 95واحد و به  139به شرکت آبادگران به تعداد  یانبوه ساز التیبانک مسکن تسه در

در  فیهمچنان بالتکل نیواحد به علت عدم مراجعه مالک 8اند و  دهیگرد طیواحد از آنها تقس 128بانک مسکن تا کنون  یکه ضمن تشکر و همکار

 با مشکل مواجه گردد. مانکاریپ 53حداقل  یکه مراودات بانک دهیموضوع باعث گرد نیو ا ستیبانک مسکن باق

 ماندهیواحد باق 8 کیتمل ای هیدر صدور اجرائ مانکارانیشرکت آبادگران از بانک محترم مسکن تقاضا دارند جهت رفع مشکل پ رهیمد ئتی:هشنهادیپ

 .ندیباشند اقدام الزم معمول نما یم یسند تک برگ یدارا یمجموعه آبادگران که همگ

 رئیس اتاق بازرگانی همدان   –جناب آقای زبردست 

م در این خصوص از بانک مسکن استان تشکر میکنیم که تا جایی که امکان داشت به پیمانکاران کمک کردند و بنده پیگیر این موضوع در تهران ه

 بوده ام ، پیمانکاران باید حتما به دنبال مصوبه بانک مسکن تهران باشند . 

 اتاق همدان رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی –جناب آقای خورشیدی 

 8981استان در سال  یمنابع و مصارف بانک تیگزارش وضع -ب

 در این بخش به مباحث ذیل و جداولی در خصوص منابع و مصارف و وضعیت بانکهای استان پرداختند . ایشان 
 ینگیحجم نقد شیمشکالت موجود و افزاو با توجه به  مسائل و  "دیرونق تول"به نام  یمقام معظم رهبر یاز سو 1389سال یبه نامگذار تیبا عنا

به  یبانک مرکز رسدیدر خروج از برجام بنظر م کایو ظالمانه آمر یاصول ریغ یها میاعمال تحر نیتومان و همچن اردیلیهزار م 1923 زانیجامعه به م
مسئوالنه  ریاز دخالت غ یریو جلوگ یمنطق ینسبت به ارائه راهکارها ریخط تیمسئول نیدر ا یکه از زمان تصد یدکتر همت یجناب آقا تیریمد

بازار کشانده اند و با  نیسرگردان خود را به ا یکه پول ها یکسان عینرخ ارز و طال و سکه که به دنبال آن تطم شیدالالن و واسطه ها در افزا
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و باعث  زدیمورد دامن م نیکه به ا ختهیلجام گس یاز تراکنش ها یریو جلوگ یصور یبا گردشها ینیرمز دار و تضم یاز صدور چک ها یریجلوگ
 53 از شیتورم نسبت به سال گذشته به ب زانیداده بود که حداقل م شیبود و نرخ کاال و خدمات را در کشور آنچنان افزا دهیدر جامعه گرد دیتورم شد

مهم  یاشتغال که از برنامه ها جادیا ید و از طرفان دهیمواجه گرد یا دهیخود را از دست داده و با مشکالت عد دیو آحاد جامعه قدرت خر دی% رس
 یعنی موجود تیبه وضع یدگیکه در حال حاضر رس رسدیبه نظر م نیبنابرا باشدیسه گانه و همه دست اندرکاران م یقوا ینظام ، رؤسا نیمسئول هیکل

و  یفیتکل یو اشتغال زا از محل تبصره ها دیجد یباشد در قالب طرح ها یجامعه م ازیکه ن دیتوجه به مشاغل جد یو از طرف یحفظ اشتغال فعل
محترم بانکها  رانیتوجه مد باشدی% م4/59حدود 89آذرماه انیدر استان ما در پا یمردم یبه سپرده ها التیمنابع بانکها که متاسفانه نسبت اعطا تسه

 ازشانینرخ ارز و تورم موجود که ن شیکه به سبب افزا یاقتصاد نیفعال هیو کلموجود  یدیتول یدر گردش واحدها هیمهم جلب تا سرما نیرا به ا
 یبنگاهها همنابع ب صیبا تخص نیاست همت گمارده تا ضمن حفظ  اشتغال موجود و همچن افتهی شیبرابر افزا 3نسبت به سال گذشته به حداقل 

 شنهادیپ یاسالم یرا به مجلس شورا دیاشتغال جد ونیلیم 1از  شیب 89دولت که در بودجه سال  یاشتغال در رابطه با برنامه ها شیباعث افزا دیجد
 باشد همت گمارند. یسال در انتظار م انیکه سال یزحمت کش و اصالح  نظام بانک ینظام بانک تینموده اند دولت با تقو

از اعتراض به عملکرد  یشود حاک یداده م شیکه نما یبانک دولت 14ق منابع و مصارف و مطالبات معو تیاز وضع یهدف از طرح نمودارهائ "ضمنا
بانکها نسبت به عملکرد خود و  رانیشده و مد قتریدق ییاجرا یکل دستگاهها رانیو مد نیتا استاندار محترم و معاون نستیبلکه هدف ا ستیآنها ن

به  یدیتول یموجود و توسعه واحدها تیسپرده گذار در حفظ و ارتقاء وضع انیمشتر شترینشان دهند تا ضمن جذب ب یشتریب تیحساس کارکنانشان
 نیطبق اطالعات موثق، معتبرتر رایدهند ز شیمصرف کشور افزا نیانگی%م95را تا  التیهمت گمارده و سهم اعطاء تسه شتریب التیاعطاء تسه

خود را  التیکه چنانچه اعطاء تسه دهدیتمام شده پول آنها کاهش نشان م متیو نرخ ق افتهی شینرخ موثر آنها افزا ستیل نیدر ا موجود یبانکها
بانکها  یو کاشناسان اعتبار یجلسه با حضور کارشناسان حقوق 2در بهمن ماه  رساندیآنان خواهد شد .باستحضار م بینص یدهند سود سرشار شیافزا

از بانکها  یتعداد میو وصول مطالبات معوق معطوف نمود التیاعطاء تسه نهیماستان در ز یازهایکه توجه آنها را ن میبرگزار کرد جداگانهبصورت 
 .باشدینم هیقابل توج "برهه حساس واقعا نیفاصله نگرفته اند و در ا یمتاسفانه هنوز از بنگاه دار

 .گرددیم میتقد یو مل ید استاننمودارها در ابعا شیپس از نما یو مل یبا بانکها در ابعاد استان یاقتصاد نیمسائل و مشکالت فعال ضمناً
 1382سال  انیبا پا سهیدر مقا1389آذر ماه  انیاستان در پا یجدول منابع ومصارف ومعوقات بانکها

 ریال()میلیارد منابع                                                                        

 درصد رشد  میزان رشد 89پایان آذر  82پایان سال 

133898 154229 23238 4/15 

 

 81سهم سپرده ها در پایان آذر 
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 9944 %بانک به سپرده ها( ی.)سود پرداختشودی% را شامل م22% تا 13از  یا نهیبانکها هز یاز سپرده ها برا 

 2142هستند. نهیهز یب ایو نهی% از سپرده ها کم هز 
 ()میلیارد ریالمصارف)تسهیالت اعطایی(                                                    

 درصد رشد میزان رشد 69 پایان آذر 69ال 

83618 88939 9998 8.1 

 ییاعطا التیتسه یرفصلهاس                                                       
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 81به آذر ماه  89نسبت مصارف به منابع  سهیمقا                                                                        

 

 )میلیارد ریال(81به آذر ماه  89مقایسه نسبت مطالبات معوق در سال 

 

 پیشنهاد اتاق:

 .%از منابع اکتسابی را انجام دهند 95بانکهای استان متعهد شوند میزان تسهیالت اعطایی به فعاالن اقتصادی استان تا حداقل میانگین 

 مسائل و مشکالت بانکها 

یالف( مسائل و مشکالت استان  

 . گرددیطرحها و اخذ مدارک به دفعات که باعث اتالف وقت م هیدر توج رانهیسختگ یها یاعمال بررس -1

 .گذاردیرا ناکام م دیجد یواحدها جادیو ا یگذار هیکه توسعه سرما یاقتصاد نیاز فعال نیسنگ یها قهیدرخواست وث-2

 .دیجد التیو استفاده از تسه یقبل التیتسه هیپس از اتمام طرح و تسو قهیبعنوان وث یصنعت یشرکتها یدفترچه ها رشیعدم پذ-3
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 است . دهیکه معوق گرد یقبل التیتسه هیجهت تسو دیجد التیاز تسه یبرداشت قسمت-4

و اخذ سود از مورد بلوکه شده  یبده هیتسو انیتا پاسپرده  ای التیتسه قهیبه عنوان وث دیجد التیدرصد تسه23تا  13بلوکه نمودن حداقل -5

 از بانکها. یتعداد لهیبه وس یبانک مرکز یلغو آن از سو  رغمیعل

 با اکراه .  دیجد انیمشتر رشیو عدم پذ یمیقد انیبه مشتر التیبانکها به اعطاء تسه لیتما-2

 مرکز دارند. یابیبه ارز ازیکه ن ینیسنگ قیوثا ژهیبه و انیمشتر قیوثا نییپا یابیارز-9

پول و  یشورا 1232درصد که بر اساس مصوبه شماره  14تا  2 نیاز بانکها ب یاز طرف بعض یبه صورت پلکان التیتسه هیتاًد ریاعمال جرائم تاخ-9

 الزم االجراست . یو موسسات اعتبار یو خصوص یدولت یبانکها هیکه جهت کل یبانک مرکز 9/9/84مورخ  194949/84اعتبار و نامه شماره 

 هی، سرما تی، ظرف تیدر نظر گرفتن شخص لیاز قب یگرید یفاکتورها التیدر اعطاء تسه یضوابط کل تیعالوه بر رعا انیمشتر یدر اعتبار سنج-8

 حذف نگردد. یمشتر طیشرا ریسا یملک قهیاز بانک مورد استدعاست و فقط به صرف داشتن وث یاقتصاد نیفعال یملک قهیوث تاًیو نها طی،  شرا

نازل امالک  اریبس یابیبا ارز کهیهستند بطور التیتسه رندگانیارزنده ، گ یملک قیجان وثا یبال یدولت یاز بانکها یو بعض یخصوص یبانکها-13

 .دینما یم جادیمردم ا یکه ضرر دو جانبه برا دینما یمسترد م یملک را به مشتر متیق هیگذاشته و طلب خود را برداشته و بق دهیمردم را به مزا

 .یدولت یاز بانکها یو بعض یو موسسات اعتبار یخصوص یاز طرف بانکها یجهت بررس انیمشتر التیعدم ارائه صورت حساب تسه-11

 از طرف عموم بانکها. قهیمعادن بعنوان وث  ریدر رابطه با ذخا یپروانه بهره بردار رشیعدم پذ-12

 .یبه جز بانک کشاورز گرددیآنها طرح اجرا نم یکه بر رو یکشاورز ینهایزم تیاسناد مالک رشیعدم پذ-13

 :یب (  مسائل و مشکالت  مل

اجرا گردد متاسفانه پس از  یشیبصورت آزما یاسالم یسال مقررات بانکدار 5بمدت  1323که قرار بود از سال  التیتسه افتیدر رابطه با در-1

 جانبه و به نفع بانکها بوده است . کیدر قرداد ها  نیو حقوق طرف دهینگرد یسال بازنگر 34گذشت 

 یسال در بانک مل 3% و به مدت 19با نرخ  التیتسه کهیبه طور یبر اساس فرمول بانک مرکز یاقساط التینحوه محاسبه متفاوت سود تسه-2

 .ردیگ یقرار م ی% نزد مشتر2/18 گرید ی% و در بانکها2/18

 به صادرات کشور. دنیو سرعت بخش یاقتصاد یواحدها فیتکل نییتع یآن در راستا متیق تیارز و تثب متیکردن ق یاصالح تک نرخ-3

پول و اعتبار  یو شورا ی، بانک مرکز یاسالم یبا نظام بانکدار ریبانک ها که مغا یداخل یدر صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها هیوحدت رو-4

 نباشد.

به جز موارد  یاسالم ی، دولت و مجلس شورا یبانک مرکز یمشوقها هیخوش حساب و بدون معوقه ، کل انیمشتر یدر نظر گرفتن مشوقها برا-5

 .باشدیبد حساب و معوقه دار م انیخاص مربوط به مشتر

از موارد  یلیخ ( درییبه دارا هی)نسبت سرما دیبه بانکها اعالم گرد یاقتصاد نیفعال ی%برا25%به 23دستورالعمل نسبت مالکانه از  84در سال -2

 رشناسانکند که البته کا یم داینسبت مالکانه آنها کاهش پ دیدر دست تول یو کاالها هیمواد اول نیتام لیبه دل یاقتصاد نیو فعال یصنعت یواحدها

 .دینما یم افتیمورد مجوز خاص از مرکز در نیمحترم بانکها در استان در ا

در بخش  ژهیبه و یاقتصاد یبه بنگاهها التیتسه صیاستانداران محترم در رابطه با تخص اراتیاخت شیافزا یبانکها در راستا اراتیاخت شیافزا-9

 ثابت. هیسرما
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 ی% برا13سپرده بلند مدت و  ی% برا15در اعمال نرخ سود سپرده ها که  یو موسسات اعتبار ی، خصوص یدولت یبانکها هینظارت کامل بر کل-9

 یکه نرخ سود ها ییسپرده ها نزد بانکها شیاز افزا یماهه اول امسال نسبت به سال قبل حاک8امر در  نیباشد و ا یکوتاه مدت م یسپرده ها

 شده است. شتریب کنندینم تیرعا امذکور ر

 شتریب ایل کمتر قابل استمها التیاگر نرخ سود تسه کهیکنند بطور یاستفاده م یهیترج یاز نرخها التیاز بانکها در زمان استمهال سته یتعداد-8

 مهپول و اعتبار و نا یشورا 19/4/85مورخ  1223. الزم بذکر است که براساس مصوبه شماره گرددیاعمال م دینرخ در قرارداد جد نیباشد باالتر

 یو موسسات اعتبار ی، خصوص یدولت یبانکها هیکل یبرا 12/4/85 خیکه از تار نیی% تع19 التینرخ سود تسه 14/4/85مورخ  11285/85شماره 

 الزم االجراست.

در جلسه  تاًیکه نها 89سال  انیآنها تا پا التیتسه دهیکه سررس یتاکنون در مورد بدهکاران 89و  82 یقانون بودجه در سالها 12بند و تبصره -13

 ابه بانکه یبانک مرکز قیماه از طر کیو قرار بود که حداکثر به مدت  دهیمصوب گرد 14/8/89 خیدر تار یاسالم یمجلس شورا ندگانینما یعلن

و  دهیاستان اعالم نگرد یاز بانکها کی چیموضوع به ه نیا ینامه اجرائ نییست آ یسال باق انیکه به پا یبه مدت زمان کم تیاعالم گردد با عنا

 باشند. یم فیمصوبه دارند بال تکل نیخود را براساس ا یها یبده هیکه قصد تسو یکسان

استفاده از  میکه وزارت صنعت ، معدن و تجارت در مورد ثبت و سفارش کاال  به استانها  نموده  است تقاضا دار یاریاخت ضیبه تفو تیبا عنا-11

 گردد. اریاخت ضیاستان تفو یبه بانکها زین ازیمورد ن یمنابع ارز

به آنها طلب  یلیساخته شده و تحو یدر مقابل ارائه کاالها یدولت یشرکتها ایگذشته تاکنون از دولت  یکه در طول سالها یاقتصاد یبنگاهها-12

 مذکور از محل طلب دولت تهاتر گردد. یشرکتها یبدهکار هستند موضوع تهاتر بانک یبه بانکها و بخش خصوص یدارند و از طرف

در نظر گرفته شده و  یاجتماع و حقوق یشخص یها یآزاد تیبر اهم دیکه ضمن تاک 23/3/58 خیانقالب به تار یبر اساس مصوبه شورا-13

 دیاز بانکها نبا رندگانیگ التیتسه نیاز ضامن کی چیه رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز 25/13/85مورخ  339984/85نامه شماره  نیهمچن

 سیمراتب به شخص رئ یستیباشد با یبر ممنوع الخروج صیکه تشخ یدر صورت زیبدهکاران ن یو در رابطه با ممنوع الخروج دندممنوع الخروج گر

 122281/82بخشنامه شماره  نیگزیبخشنامه جا نیبدهکار ممنوع الخروج گردد ضمناً ا شانیا دیکتباً اعالم تا در صورت صالح د یکل بانک مرکز

 . است دهیگرد 3/9/82مورخ 

 استاندار همدان  –جناب آقای شاهرخی 

به عنوان یک ما در استان باید به موضوعات مطرح شده عمومیت دارد . " موضوعات کامالاین حه خطاب به بانک خاصی نبود و وتمامی موارد مطر

 . ما به دنبال اجرای قانون و اصالح قوانین هستیم .  در این خصوص برگزار نماییمجلسات اختصاصی  و بپردازیمبه جد ضرورت و الویت 

 اتاق همدان یمال نیو تأم یگذار هیسرما ونیسیکم سیرئ -جناب آقای خورشیدی 

 باید پیگیری شوند .  نددستگاههای نظارتی که باعث کندی کار شده ا

 جناب آقای زبردست :رئیس اتاق بازرگانی همدان 

 بانکهای خصوصی هستیم .  حذفبنده از طرف فعالین اقتصادی اعالم میکنم  که ما در مورد بانکهای خصوصی بسیار حرف داریم و به دنبال 

  همدان استاندار – یشاهرخ یجناب آقا

و با تشکر از پرسنل صدا و سیمای استان که با عرض سالم و خسته نباشید خدمت همه شما برادران و خواهران و مدیران دستگاههای اجرایی استان 
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آرزوی   نی همدان را داریمبا حضور هیئت نمایندگان دوره نهم اتاق بازرگا 89، اولین جلسه شورای گفتگو را در سال  دهمواره ما را یاری رساندن

 و بهروزی برای همه دوستان داریم .موفقیت 

 پیگیری و نظارت کند . تشریح کنند ومنابع را  "حتما سازمان برنامه و بودجهشفافیت وجود ندارد با توجه به اینکه در اوراق خزانه در خصوص اوراق خزانه 

 نماید . دفتر فنی استانداری پیگیریسازمان برنامه و بودجه به دفتر فنی استانداری اعالم نماید و آنالیز قیمت  در رابطه با  

 ه عمل میکنند و ساز و کار آن به چه صورت است . صالحیت ایمنی سازمان برنامه و بودجه پیگیری نماید که استانهای دیگر چگوندر خصوص 

که از شورای  بخشنامه های طی سالهای متمادی است اصالحاتی را می توانیم به وجود بیاوریم. پروانه های ساختمانی یک مشکل جدی و فراگیر 

برای گرفتن پروانه مشکل میکند . حداقل ظرف  میباشند و این کار را اعمال یک شکل در حالشهر و شهرداری صادر شده هم اکنون به صورت 

بازنگری مهندسی نموده و تا بتوانیم  "این بخشنامه ها را مجددا دسی و نماینده شهرداران ، سازمان نظام مهن دفتر فنییکماه  دفتر امور شهری ،

 .  این امر میباشند مسکن و شهرسازی مکلف به انجام صدور مجوز را تسهیل نمایند و معاونت عمرانی استانداری ، دفتر فنی و 

وزیر راه تأکید کردند که تمامی بانکها آمادگی دارند که در برابر بدهی پیمانکاران با بنده تماس گرفتند و  وزیر مسکن و شهرسازی –اوراق تهاتر 
 تسهیالت فوری پرداخت نماید و معادل این تسهیالت دستگاه اوراق تهاتر پرداخت میکند . 

واست دارم که این موضوع را پیگیری پیمانکاران داشته اند و بنده از آقای ربانی درخهمراهی مناسبی با  استان در خصوص اوراق تهاتر بانکهای 

 . نمایند 

بعد  شود و اگر دستگاهی  اصالح و قطعی صورت وضعیت بخشنامه ای به همه دستگاهها داده شود که صورت وضعیت در کمترین زماندر خصوص 

 اعالم نمایید .استانداری  حوزه عمرانیتعلل کرد به از اصالح صورت وضعیت 

این مورد را بررسی نموده  و مکاتبات مربوطه را  "ملی بودن  در این جلسه فرصت بررسی نشد ، آقای پور مجاهد حتما بخش تأمین اجتماعی به علت

  انجام دهید و نتیجه آن را تا هفته آینده به بنده اعالم نمایند . "حتما

 در نظر گرفته شود.  "پذیرفته شوند حتماکه اعضاء هیات مدیره شرکتهای معتبر بعنوان ضامن  مالی اسالمی در باره ی اوراق اسناد 

 نمایند . و اعالم نتیجه پور مجاهد با دستگاههای ذیربط پیگیری   آقایتسهیالت انبوه سازان در خصوص 

ند همچنین زحمات بانکهایی که تالش کرد زحمات آقای خورشیدی جهت ارائه گزارش فوق و  تشکر از حساسیت اتاق وبا مسئله بانکها در خصوص 

اگر همه و ما قدردان این زحمات هستیم ولی وقتی در کارهای بانکها دقت میکنیم متوجه میشویم که بعضی از بانکها در کار خود کوتاهی نموده اند 

مایت کنیم و از تولید کننده ح اولویت خود را تأمین معیشت مردم قرار داده است باید دولت به جد و ما اعتقاد به ایجاد شغل و رونق تولید داریم

فردا صبح از سند راهبردی استان و اشتغال استان رونمایی خواهیم کرد و برای هرکدام از دستگاهها وظایفی را مشکالت آنها را  حل و فصل کنیم . 

بانکها در کشور جلسات  و مدیران "تعریف کرده ایم و به دنبال انجام انها هستیم .توجه نظام و توجه دولت به منابع مالی میباشد  پس بانکها قطعا

د در شأن متعددی داشته اند و باید کمر همت را محکم تر ببندیم . بنده بعنوان مدیر ارشد استان کارکرد بعضی از بانکها را نمیپسندم و این کارکر

با حضور  را شورای بانکهاجلسه  اهدقای پور مجاستان همدان نیست و ما باید شرایطی که مانع فعالیت بانکهای استان شده اند را پیگیری نماییم .آ

و عملکرد بانکها را رصد کنیم و اجازه ندهیم که گزارش بانکها به سال  هر دو هفته یکبار برگزار کنید ما باید موانع را در استان برطرف کنیم بنده 

برای ایجاد کنند  . فایلی را در نظر بگیرید ا جهشی را بانکهبا کمک دستگاهها . من امید دارم  بکشد و ماهیانه عملکردها و برنامه را بررسی نماییم 

وکف  ات شورای بانکها استفاده نماییدفکیک بانکها به ما اعالم نمایید از آقای خورشیدی در جلسموضوعاتی که مطرح شده و به صورت ماهیانه به ت

 % باشد . 95باید  89تسهیالت ما در سال 

و قانونی عمل میکنند   "کامالدر استان تی دستگاههای نظار باید خاطر نشان شود کهد که بیان شنکاتی در این جلسه راجع به دستگاههای نظارتی 

 . و ترس از دستگاه نظارتی نباید داشته باشید . بانکها و دستگاهها باید کارها را تسهیل نمایندون کاری انجام شود ننباید خالف قا

ن و ریاست سازمان برنامه و بودجه که پیگیر پروژه های نیمه تمام و واگذاری این پروژه ها بوده و هستند و طبق آمار استا سابقبا تشکر از استاندار 

بوده است و لیست پروژه های دیگر نیز در سازمان برنامه و بودجه  89پروژه آن مربوط به سال  133پروژه عمرانی واگذار شده که  242در  استان 
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 شماره:

 :پيوست

 :اتوماسيون

 اداري

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

 شد . آماده واگذاری میبا

 رئیس اتاق همدان  –جناب آقای زبردست 

 و ریالی  نیز در آمار مطرح نمایید . را به صورت کمی پروژه ها

 معاونت سازمان برنامه و بودجه استان –جناب آقای وفایی 

و سینما از این دو مورد بیمارستان ، خرمرود % از کل کشور واگذار شده است از جمله سد 23% و در استان  99در کل کشور  89در بخش واگذاری ها در سال 

 د.مطرح خواهیم کر "پروژه ها بوده اند و این پروژه ها  از نظر اعتباری قابل توجه است البته آمار دقیق را در جلسه اقتصاد مقاومتی حتما

 با ذکر صلوات به پایان رسید .  18:15جلسه در ساعت 

                                        

  4/2/8989شورای گفتگوی مورخ  مصوبات جلسه                                      

 دستگاه مجری شرح مصوبه موضوع ردیف

دولت و  یگفتگو یجلسات شورا میتقو بیتصو 1

 89در سال  یبخش خصوص

مصوب گردید طبق تقویم اعالم شده جلسات شورای گفتگوی دولت و 

 بخش خصوصی به صورت ماهیانه برگزار گردد 

اتاق  –استانداری 

 بازرگانی

 یو مهندس یعمران و خدمات فن ونیسیگزارش کم 2

   ونیسیدر رابطه با مسائل کم

مقرر گردید بانکها در ارائه تسهیالت بلند مدت در بحث ساخت و ساز 

 بانکهای استان ورود فعال تر و جدی تری داشته باشند 

 یو مهندس یعمران و خدمات فن ونیسیگزارش کم 3

   ونیسیدر رابطه با مسائل کم

مقرر گردید امکان تقسیط بلند مدت هزینه صدور پروانه ساختمان و 

 ایجاد شود .امکان تهاتر 

معاونت عمرانی 

 استانداری

 یو مهندس یعمران و خدمات فن ونیسیگزارش کم 4

   ونیسیدر رابطه با مسائل کم

مقرر گردید قانون تعیین وضعیت امالک و اراضی واقع در طرحهای 

 دولتی به صورت جدی اجرا گردد 

معاونت عمرانی 

 استانداری 

 یو مهندس یعمران و خدمات فن ونیسیگزارش کم 5

   ونیسیدر رابطه با مسائل کم

مقرر گردید تسهیالت و انگیزه مضاعف جهت سرمایه گذاری با بررسی 

کارشناسی و ایجاد تنوع در روشهای واگذاری در باب طرحهای نیمه 

 تمام دولتی در کمیته واگذاری طرحهای نیمه تمام بررسی و اجرا گردد 

سازمان برنامه و بودجه 

 استان 

و حفظ  لیدر رابطه با تنز یمسائل اوراق خزانه اسالم 2

   دیقدرت خر

مقرر گردید جلسه ای با حضور نمایندگان کمیسیون فنی اتاق و پیمانکاران ، 

سازمان مدیریت و معاونت اقتصادی استانداری برگزار و موضوع حفظ قدرت 

 خرید و تنزیل بررسی و گزارشی به استانداری اعالم گردد . 

 معاونت اقتصادی استانداری 

در خصوص پذیرش  12/13/89مورخ  89/ 13/322مقرر گردید موضوع نامه  پذیرش اوراق خزانه اسالمی بعنوان وثیقه تسهیالت 9

 اوراق خزانه پیگیری شود . 

دبیر کمیسیون هماهنگی 

 بانکهای استان 
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 شماره:

 :پيوست

 :اتوماسيون

 اداري

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

مقرر گردید در جلسه شورای بانکها مطرح گردد که اعضاء هیات مدیره  تسهیل اخذ ضمانتنامه بانکی توسط پیمانکاران  9

 شرکتهای معتبر بعنوان ضامن پذیرفته شوند 
 معاونت اقتصادی استانداری 

دهندگان مناقصات توسط  شنهادیپ متیق زیآنال یبررس 8

 مناقصه گذار یدستگاهها

 مقرر گردید آنالیز قیمت ها انجام شود .
 استانداریمعاونت عمرانی 

 حق بیمه پروژه های عمرانی  13

 

مقرر گردید موضوع تأمین اجتماعی پیمانکاران عمرانی توسط معاونت  

اقتصادی استانداری و سازمان مدیریت برنامه ریزی  بررسی گردد و گزارشی 

 قبل از شورای گفتگوی آتی به استانداری اعالم نماید . 
 معاونت اقتصادی استانداری 

مقرر گردید عملکرد سایر استانها نیز بررسی گردیده و ساز و کار آن در استان  صالحیت ایمنی در پروژه های عمرانی 11

 پیگیری شود

 -سازمان برنامه و بودجه

 معاون عمرانی استانداری

مقرر گردید بخشنامه های مربوط به پروانه های ساختمانی با حضور دفتر فنی  صدور پروانه های ساختمانی  12

استانداری ، مسکن و شهرسازی و کمیسیون فنی اتاق بازنگری گردد و ظرف 

 مدت یکماه اعالم گردد 

 معاونت عمرانی استانداری 

سازمان  یابالغ یبودن شاخصها یواقع ریغ بررسی طرح 13

 برنامه و بودجه 

با حضور نمایندگان پیمانکاران و سازمان مدیریت شاخصهای اعالمی بررسی 

 و نتیجه به استانداری اعالم شود . 

 –سازمان برنامه و بودجه

 معاونت عمرانی استانداری 

مقرر گردید آمار دقیقی از میزان پروژه های واگذار شده استان در جلسه  واگذاری پروژه های بخش خصوصی 14

 مقاومتی اعالم گردداقتصاد 

 –سازمان برنامه و بودجه  

 معاونت عمرانی استانداری

مقرر گردید پیشنهاد وزیر مسکن و شهرسازی در ارتباط با ارائه  تسهیالت به  مسائل تهاتر  اوراق خزانه اسالمی پیمانکاران عمرانی  15

 پیمانکاران عمرانی دارای اوراق خزانه اسالمی پیگیری گردد 

سازمان مسکن و 

 شهرسازی 

مقرر گردید معاونت عمرانی استانداری بخشنامه ای به همه دستگاهها بدهد  صورت وضعیت پیمانکاران عمرانی  12

 که صورت وضعیت در کمترین زمان اصالح و قطعی شود 
 معاونت عمرانی استانداری 

 15مقرر گردید جلسات شورای بانکها با دعوت از نمایندگان اتاق بازرگانی هر  مسائل و مشکالت بانکهای استان 19

 روز یکبار با حضور جناب استاندار برگزار گردد 
 معاونت اقتصادی استانداری 

 بانکهای استان % باشد .95باید  89مقرر گردید کف تسهیالت در استان در سال  مسائل و مشکالت بانکهای استان  19

مقرر گردید آمار و عملکرد بانکها و سایر دستگاههای اجرائی  به صورت  و مشکالت بانکهای استان مسائل 18

 ماهیانه گزارش گیری شود و به استانداری اعالم گردد 
 معاونت اقتصادی استانداری 

 


