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سالن شهدای مکان :  09:11ساعت خاتمه :  06:11:ساعت شروع 52/01/89 تاریخ جلسه: 52شماره نشست: 
 استانداری

 
 سید سعید شاهرخیآقای جناب رئیس جلسه : 

 
 آقای علی اصغر زبردستجناب جلسه :  دبیر

 

 : جلسه دستور

 

معاون محترم  –شورای گفتگو ) جناب آقای پورمجاهد  11/6/89مورخ  22گزارش مسائل  مربوط به تأمین اجتماعی پیرو مصوبه جلسه شماره  -1

 امور اقتصادی استانداری  ( 

 رئیس محترم کمیسیون  بازار پول ،  تأمین مالی و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ( –گزارش مسائل بانکی استان )جناب آقای خورشیدی -2

 سایر :-1

 موضوع واگذاری پروژه های نیمه تمام استان با اولویت سرمایه گذاران و پیمانکاران بومی استان -

 ل اوراقموضوع حفظ قدرت خرید اوراق و تناسب آن با سود تسهیالت بانکی و مسائل مربوط به تنزی -

 و امکان دریافت تسهیالت بانکی توسط پیمانکاران با توجه به طلب پیمانکاران از دولت  89قانون بودجه  5موضوع بند واو تبصره -
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 25/11/89 شورای گفتگوی مورخ مصوبات جلسه

 دستگاه مجری شرح مصوبه موضوع ردیف

 ساله ده حسابرسیبازرسی و  مشکالت 1

جمهور  سیمعاون اول رئ یریجهانگ یبا توجه به نامه آقا دیگردمقرر  -1
 باشد . کسالهیها از دفاتر شرکتها بصورت  یبازرس

 لحاظ نگردد . هیسند افتتاح ، در محاسبات -2
 فقط منوط به حقوق و دستمزد باشد .  یدگیموارد رس -3
ده سال وجود دارد متوقف گردد  یحسابرس یبرا یکه موارد یدر صورت -4
 . 
 یبر اجازه بازرس یمبن یدر هنگام صدور مفاصا حساب تعهد انیاز مؤد -5

 نشود .  افتیدفاتر تا ده سال گذشته در
موارد  نیاستان ضمن تضم یاجتماع نیمحترم تأم رکلیمد ینبو یآقا -6

 زیها نظارت و به ادارات شهرستانها ن یروند حسابرس یبر روانساز مصوب
 .    ندینما یابالغ م

 سازمان تأمین اجتماعی

2 
 توسط اجتماعی تأمین از حساب مفاصا دریافت لزوم

 بازرگانی کارت دریافت متقاضیان

 بعنوان محترم استاندار توسط مراتب تائید با استان بازرگانی اتاقمقرر گردید 
 حساب مفاصااخذ  لغو درخواست به نسبت گفتگو شورای محترم ریاست
 .دارند مبذول را الزم اقدامات از اتاق ایران بازرگانی کارت صدور جهت

اتاق  –یاستاندار
 یبازرگان

 ها بدهی  یطتقس در قانونی اختیارات از استفاده 3
 ریاست توسط شده تفویض اختیارات از حداکثری استفادهمقرر گردید 

 منظور به متبوع وزارت حمایتی بخشنامه واعمال تأمین اجتماعی سازمان
 صورت پذیرد .  اقتصادی فعاالن با بیشتر تعامالت

 سازمان تأمین اجتماعی

4 
 

 اخذ جرائم از پیمانکاران بابت لیست مازاد

مقرر گردید اتاق بازرگانی استان نامه ای در رابطه با قبول سهم به نسبت 
محترم ارسال نماید ) با عنایت به اینکه % واگذارنده پیمان به استانداری 5

موضوع در پیشنهادات و اقدامات در حال پیگیری سازمان تأمین اجتماعی 
 نیز می باشد . (

سازمان  -استانداری 
مدیریت و برنامه ریزی 

 استان

 اخذ جرائم از پیمانکاران بابت لیست مازاد 5

مقرر گردید انجمن پیمانکاران عمرانی ضمن مکاتبه با اعضاء انجمن 

شرکتهای دارای مازاد لیست را به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد 

 و سازمان نسبت به رفع مشکالت آنها اقدام نماید . 

انجمن پیمانکاران 
سازمان تامین  -عمرانی

 اجتماعی

6 
بدوی و مشکالت محاکم شبه قضایی )هیئت های 

 تجدید نظرتأمین اجتماعی (

مقرر گردید با دستور پیگیری از طرف استاندار محترم ، اتاق بازرگانی 
همدان طی نامه ای با عنوان توجه به رفع قوانین مخل تولید مشکالت 

قانونی محاکم شبه قضائی تأمین اجتماعی را به استانداری محترم جهت 
 یربط منعکس نماید .طرح در شورای گفتگوی کشور و مراجع ز

اتاق  –استانداری
 بازرگانی

7 

اشکاالت موجود درفرایندهای رسیدگی به مطالبات 
تأمین اجتماعی در هیئتهای بدوی و تجدید نظر 

 استان

مقرر گردید طبق فرمت جدید از طرف سازمان تأمین اجتماعی ثبت 
طریق اظهارات مؤدیان در دفتر صورتجلسات انجام پذیرد . این فرمت از 

 سازمان مذکور به اتاق بازرگانی ارسال گردد .

 سازمان تأمین اجتماعی

 قانون رفع موانع تولید  44اجرای ماده  8
درخواست مراجعه به  انیاز کارفرما یاجتماع نیسازمان تأم دیمقرر گرد

 . دیجهت اخذ مفاصا حساب ننما مانکارانیپ
 یاجتماع نیسازمان تأم
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9 

 صورت به کارگاهها از بازرسی اشکاالت رفع
 رسید وارائه کارگاه مدیر از امضا اخذ و الکترونیکی

مقرر گردید سازمان تأمین اجتماعی طبق برنامه اعالم شده نرم افزاری را 
 و رسیده واحد مدیر رؤیت به دستگاه در شده ثبت لیستتدوین نموده و 

 باید الکترونیکبازرسی  فرایند.  شود رسیده مدیر امضاء به نفرات کل جمع
 امضاء ، احتمالی اشکاالت رفع از پس المجلس وفی اجرا کامل صورت به

 .شود اخذ کارگاه ومسئول سرپرست از الکترونیک

 سازمان تأمین اجتماعی

گزارش وضعیت و عملکرد بانکهای استان در هشت  14
با توجه به مصوبات جلسه  98ماه نخست سال 

  4/2/98مورخ  18شماره 

با حضور  محترم و گردید جلسه ای طی دو هفته آینده در دفتر استاندارمقرر 
، ریاست اتاق بازرگانی ، ریاست شورایعالی بانکها، اقای خورشیدی،  ایشان

بررسی معاونت امور اقتصادی استانداری و مدیر حوزه استاندار جهت 
 . عملکرد بانکها تشکیل گردد

 استانداری

گزارش وضعیت و عملکرد بانکهای استان در هشت  11
با توجه به مصوبات جلسه  98ماه نخست سال 

  4/2/98مورخ  18شماره 

مقرر گردید جلسه ی فوق العاده شورایعالی بانکها با حضور مدیران بانکها و 
 . تشکیل گردد آمار عملکرد بانکها بررسی استاندار همدان جهت

 شورایعالی بانکها

گزارش وضعیت و عملکرد بانکهای استان در هشت  12
با توجه به مصوبات جلسه  98ماه نخست سال 

  4/2/98مورخ  18شماره 

مقرر گردید جناب آقای پورمجاهد معاونت امور اقتصادی استانداری بصورت 
 ماهیانه گزارش بانکهای دولتی و خصوصی را جمع آوری و تحلیل نماید . 

 امور اقتصادی استانداری

جلسه ستاد  5/6/1398مورخ  85مصوبه شماره  13
تسهیل و رفع موانع تولید کشور در مورد تعیین 

 تکلیف بدهی معوق بانکی واحدهای تولیدی

دارند قرر گردید اتاق بازرگانی واحدهای تولیدی را که بدهی معوق بانکی م
 بررسی نموده و به استانداری اعالم نماید تا در ستاد تسهیل مطرح شود. 

 اتاق بازرگانی

پیگیری اجرای مصوبه تشخیص مصلحت نظام مبنی  14
بر قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی 

 کشور

دریافت مصوبه مربوطه به محض جهت مقرر  گردید ضمن تسریع و اقدام 
 ابالغ از طریق شورای هماهنگی بانکها به اتاق بازرگانی نیز اعالم گردد . 

 شورایعالی بانکها

پیگیری اجرای مصوبه مجلس شورای اسالمی در  15
 مورد بدهکاران زیر یک میلیارد ریال

مقرر گردید شورایعالی بانکهای استان پیگیر مصوبه باشد و نتایج اقدامات را 
 به دبیرخانه شورای گفتگو اعالم نماید. 

 شورایعالی بانکها

بررسی سیاستهای تسهیالتی بخش گردشگری  16
 استان

میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی و مقرر گردید در شورایعالی بانکها 
موانع جذب سرمایه گذاری و میزان تسهیالت بانکی در حوزه گردشگری 

 .بررسی شود 

 شورایعالی بانکها

مشخص نبودن آمار عملکرد و وضعیت بانکهای  17
 خصوصی

مقرر گردید از طرف اتاق بازرگانی آقای خورشیدی مشاور امور بانکی اتاق 
با رئیس کمیسیون هماهنگی بانکها مذاکره و نتیجه در حضور استاندار 

 محترم بررسی گردد . 

 –اتاق بازرگانی 
 شورایعالی بانکها

مقرر گردید حسب دستور ریاست جمهور برای خروج بانکها از بنگاه داری  بنگاه داری بانکها و رقابت نابرابر با بخش خصوصی 18
تعداد محدودی از بانکها مانند بانک ملی و سپه اقدام نموده و نیاز است بقیه 

 بانکها نیز دستور ریاست جمهور را عملی نمایند . 

 استانداری

موضوع واگذاری پروژه های نیمه تمام استان با  19
 گذاران و پیمانکاران بومی استاناولویت سرمایه 

استان و پیمانکاران اولویت واگذاری پروژه ها با سرمایه گذاران مقرر گردید 
 سازوکار اجرایی آن نیز تعین گردد و باشد

سازمان مدیریت و برنامه 
 ریزی 
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موضوع حفظ قدرت خرید اوراق و تناسب آن با سود  24
 اوراقتسهیالت بانکی و مسائل مربوط به تنزیل 

از طریق مقرر گردید جناب آقای محمودی مدیر کل اداره اقتصاد و دارایی 
حفظ قدرت که رقم  ی نمایندپیگیرمکاتبه با مراجع ذیربط و قانون گذار 

 برابر شود . بانکی  با رقم سود خرید اوراق

اداره کل اقتصاد و دارایی 
سازمان مدیریت  –

 وبرنامه ریزی استان

و امکان  98قانون بودجه  5تبصره موضوع بند واو  21
دریافت تسهیالت بانکی توسط پیمانکاران با توجه به 

 طلب پیمانکاران از دولت

با جلسات فوق العاده ای در این خصوص مقرر گردید جناب آقای محمودی 
این  پیگیر  برگزار نموده و به جد فعاالن اقتصادیدستگاههای ذیربط و 

 . دنموضوع باش

 صاد و داراییاداره کل اقت

 


