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 2 از 1 صفحه

 12:11ساعت: 11/8/1411تاریخ: 4 شماره جلسه:

 و آنالین سالن جلسات اتاق همدان مکان:
 نفر حضوری7تعداد حاضرین: 

 نفر آنالین 5

 جناب آقای هادی خورشیدی رئیس:

 

 جناب آقای مهدی قدیریدبیر:

 دستور جلسه

 اخبار بیان -1

 

 تولید بخش از حمایت باب در جدید دولت سیاستهای -2

 

 ضمانت صندوق ابلیتهایق معرفی -3

 

 جامعه اقشار به تسهیالت اعطاء با رابطه در بانکها جدید طرحهای بررسی -4

 

 مصوبات

ف
دی

ر
 

 تاریخ مسئول شرح

1 

 02/8/1022 مسئولین کمیته ها مقرر شد کمیته های کمیسیون از هفته آتی جلسات خود را برگزار نمایند

0 

انکها، امالک تملیکی را با ارزیابی روز با عنایت به مصوبه شورای پول و اعتبار ب

واگذار می نمایند درصورتیکه امالک تملیکی بابت بدهی های گذشته به مبلغ 

 پائین تر بجای طلب بنام بانک شده است.

 02/8/1022 رئیس محترم کمیسیون

3 
بنا  اقتصادی استان از تسهیالت بانکی استان های بخش زیرتعیین میزان  سهم 

زیربخش  سهم یت استان پرداخت نمی گردد و بانکها همچنان به نوع فعال

 خدمات و بازرگانی آنها رو به افزایش است.

 02/8/1022 هیأت رئیسه کمیسیون
0 

 مشکوک الوصلو طرح تعیین تکلیف واحدهای اقتصادی دارای مطالبات معوق 

خارج از شمول قانونی و تصمیمات بانک مرکزی تسویه و استمهال میگردد و این 

 وضوع با عنایت به سیاستهای دولت محترم جدید بایستی اصالح گردد.

 02/8/1022 هیأت رئیسه کمیسیون

2 

 شناسایی اعتبار متقاضیان درخصوص دریافت تسهیالت )اعتبار سنجی(

مشکل اخذ وثیقه  ی خصوصی می توانداعتبارسنجی بانکها درمورد بنگاهها

 متقاضیان بویژه در بخش های تولیدی را حل نماید.

 02/8/1022 هیأت رئیسه کمیسیون
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6 

بانکها با عنایت به میزان منابع جمع آوری شده می توانند تسهیالت بیشتری را 

 پرداخت نمایند.

 02/8/1022 هیأت رئیسه کمیسیون

 تاریخ دستور جلسه بعد

  زارش عملکرد کمیته های کمیسیوناعالم گ -1

  مدعوین جلسه بعد:

 شرح مذاکرات

 

 

 شرح مذاکرات جلسه در دفتر کمیسیون ثبت شده است.

 


