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 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

  حاضر استاندار )رئیس شورای استانی( قاسمی فرزادجناب آقای  3

  غایب  استان مدیریت و برنامه ریزی سازمان رئیس جناب آقای صیدایی 2

  حاضر رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جناب آقای حمیدرضا متین 0

  حاضر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان جناب آقای رضوانی جالل  4

  حاضر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان جناب آقای ناصر محمودیان 5

  حاضر مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان جناب آقای توصیفیان 0

  حاضر استان یها بانک هماهنگی دبیرکمیسیون جناب آقای محمد طوماسی 7

 مجلس شورای اسالمی -ب

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 حضور وضعیت

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

  غایب مجلس ریاست مجمع نمایندگان مفتح جناب آقای 3

  غایب نماینده مجلس  جناب آقای حاجی بابایی 2
 

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

 عباس نجفی حاضر استان )یا معاون( دادگستری کل رئیس جناب آقای عدالت خواه 3

  حاضر استان دادستان مرکز جناب آقای خانجانی 2

 شهرداری و شوراها -د
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

  غایب  استان مرکز شهردار حسینیجناب آقای  3

  غایب استان اسالمی شورای رئیس سرکار خانم مرادیه 2
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 تعاونی و خصوصی -هـ

 )رؤسای اتاق ها(
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

 جناب آقای زبردست 3
 مرکنز  کشناورزی  و معنادن  صننایع،  بازرگانی، اتاق رئیس

 استان )دبیر و سخنگوی شورای استان(
 حاضر

 

  غایب استانمرکز  تعاون اتاق رئیس جناب آقای موسوی 2

  غایب استان مرکز اصناف اتاق رئیس جناب آقای محرابی 0

 (و تعاونی خصوصیاقتصادی بخش  های تشکل یا رؤسای تعاونی و خصوصی برتر های هیأت مدیره شرکت رؤسای یا عامل )مدیران

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر مدیر عامل شرکت بلور الوند جناب آقای فالح 3

  حاضر رئیس انجمن انبوه سازان جناب آقای پارسامهر 2

  حاضر اتحادیه قنادانرئیس  ارغوان جناب آقای 0

  حاضر مدیر عامل شرکت زرین بتن آقای علیرضا پورنجفیجناب  4

  حاضر رئیس اتحادیه درودگران توکلیجناب آقای  5

  حاضر مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی داوود شعبانلو جناب آقای 0

  حاضر مدیر عامل شرکت پایابسپار جناب آقای محمود رجبی 7

 حاضر سیمین نوردمدیر عامل شرکت  جناب آقای هراتی 8
 

نحوه اداره تشکیل و "دستورالعمل  5ماده  3در جداول فوق )ردیف های الف تا هن(، در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا، موضوع تبصره   توضیح:

نام و نام خنانوادگی  "ستون بعدی، درج شده و در  "نماینده "، کلمه "وضعیت حضور"در ستون ، "وگوی دولت و بخش خصوصی جلسات شوراهای استانی گفت

 .معین گردد "نماینده
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ها اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و  

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 استانداریاقتصادی معاونت امور  ظاهر پورمجاهدجناب آقای  1

 مدیر کل جذب سرمایه گذاری استانداری جناب آقای محمود ملکیان 2

 اتاق بازرگانی رئیسهعضو هیأت  عبدالحمید ایزدیجناب آقای  9

 عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی جناب آقای علی محمودی 0

 عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی توتونچیان مسعودجناب آقای  5

 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی جناب آقای خسرو طالبی رحیق 6

 ی گفتگوشورامسئول دبیرخانه  جناب آقای هادی خورشیدی 7

 رئیس کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی حمید بهرامیجناب آقای  8

 معاون دفتر فنی استانداری جناب آقای فرزاد تیموری 1

 نائب رئیس کمیسیون فنی و مهندسی مرتضی اسکندریجناب آقای  11

 دبیر کمیسیون فنی اتاق بازرگانی محمد یونسیانجناب آقای  11

  معاون راه و شهرسازی مجید صالحیجناب آقای  12

 رئیس کمیسیون فنی و مهندسی مهدی درویشیجناب آقای  19

 رئیس هیئت مدیره صنایع پویان طب رامین رحیمیانجناب آقای  10

 معاون مدیر توسعه بازرگانی جناب آقای داریوش سرحدی 15

 فوالدویان شرکت نماینده ابوالفضل پناهیجناب آقای  16

 فوالدویانشرکت مدیر عامل  احمد ابطحی جناب آقای 17

 شرکت رزن صافمدیر عامل  مرتضی شعاع اهریجناب آقای  18

مرتضی علیخانیجناب آقای  11 هیات مدیره شرکت پگاه عضو   

 رئیس انجمن صنایع غذایی یداهلل شاهپروری جناب آقای 21

 شرکت کنترل گاز اکباتانمدیر عامل  جناب آقای محمدرضا جعفری 21

 کارشناس دبیرخانه شورای گفتگو  سرکار خانم سمیه صادقی 22
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 مشروح  مذاکرات

. جلسه برگزار گردید   17:91الی   16:11از ساعت  1011ماه  آبان 11در روز چهارشنبه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  هفتمینسی و 

از قران کریم و پخش سرود ملی آغاز گردید . در ابتدای جلسه جناب آقای زبردست ریاست محترم اتاق بازرگانی و دبیر با تالوت آیاتی  16:11رأس ساعت 

جناب آقای قاسمی فرزاد و آرزوی موفیق و سالمتی  -محترم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ضمن خیر مقدم خدمت استاندار محترم همدان 

ین اقتصادی ، مدیران دولتی و اعضا هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و دادستان استان تشکر و قدردانی نموده و گزارشی از برای ایشان از حضور کلیه فعال

 عملکرد شورا به شرح ذیل بیان نمودند .

 ارائه گزارش عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  دستور جلسه اول  :

 بازرگانی همدانیاست محترم اتاق ر -جناب آقای زبردست   

به منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای  برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران  قانون 75طبق ماده 

ت موجود و ارائه پیشنهادها و اقتصادی این بخشها ، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات الزم در چهارچوب قوانین و مقررا

یکی از جلسات حائز اهمیت در زمان جناب کیل گردیده است . ورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تشراهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی ربط ، ش

جلسه شورای گفتگو برگزار گردید که  1در استان  1918جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بود . در سال  استاندار محترم سابق آقای شاهرخی

مصوبه استانی و ملی میباشد . در  11مورد دستور کار و  92جلسه برگزار که شامل  1نیز  1911مصوبه میباشد و در سال  116مورد دستور کار و  91شامل 

جناب آقای همتی را در جلسات شورای  -وزیر محترم اقتصاد و دارایی و ریاست محترم بانک مرکزی  -دژپسند ور جناب آقای دوسال اخیر در استان حض

ا اجرایی نشده گفتگو داشته ایم . بیشترین مصوباتی که در استان در حال پیگیری میباشد در حوزه عمرانی است که علی رغم پیگیریهای متعدد دبیرخانه شور

 است . 

ساله در کشور دارد ، اتاق بازرگانی  11یشان در ادامه به تاریخچه و فلسفه وجودی اتاق بازرگانی و پرداختند و  بیان نمودند که اتاق بازرگانی همدان قدمت ا

مشکالت فعالین اقتصادی کمیته جانبی دارد . تنها قانونی که میتواند گره گشای  0-2کمیسیون فعال میباشد که هر کمیسیون  8در حال حاضر متشکل از 

 یآنها کار کارشناس یبر رو شود، یمطرح م یکه از جانب فعاالن اقتصاد یتمام مسائل نکهیبا اشاره به اباشد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار میباشد . 

را حل کند، مصوبه را به  یاستان نتواند مشکل یانداشته باشد، ادامه داد: اگر شور یبحث ییتا دستگاه اجرا شود یمطرح م صحن شوراانجام شده و سپس در 

مختص به فعالین اقتصادی  تمشکالوی تاکید کرد بطور کلی   دولت است ندهینما یمل یگفتگو یدر شورا ییدارا ریچراکه وز میده یم یگفتگو مل یشورا

ی پارلمان بخش و همراه یشده مراوده، همدل یسع . است یکالن کشور یها استیبر گرفته از س یفعاالن اقتصاد موانعو بخش عمده  استان کمتر بوده

 حفظ شود. خصوصی با مدیریت استان  در راستای انعکاس صحیح موانع فعالین اقتصادی 

ها در  سپرده نهیهز یاستان به جا یخصوص یها بانک جمع آوری می نمایند ،  یخصوص یدر استان همدان را بانک هابانکی سپرده  قسمت عمده ای از

 .شود یم نهیو در آنجا هز فرستند یز مکاستان، آنها را به مر

در کنار ی خصوص های شود و بانکسرمایه گذاری  و در راستای اعتال بخش های اقتصادی استان در داخل استان دیبا یخصوص یها بانک یها سپرده

 .دناستان باش تیریکمک حال مد نیزبانکهای دولتی 

مساعدت و حمایت های الزم را داشته  نهیزم نیاست بانک مسکن در ا ازیدر استان همدان صادر شده که ن یمتر مربع پروانه ساختمان ونیلیامسال دو م

 باشد.

جلسه شورای گفتگو برگزار گردیده که از استاندار محترم  1در سال جاری در استان متاسفانه بخاطر مسائلی از قبیل کرونا و انتخابات ریاست جمهوری 
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نامه باید شورا و بخاطر حضور نمایندگان محترم مجلس که طبق آئین  خواستاریم که طی چهار ماه آینده جلسات شورا بصورت منظم و طبق تقویم مصوب

 در جلسات حضور داشته باشند در روز پنجشنبه های آخر ماه برگزار گردد . 

 9011تا پایان شهریور ماه  9911ارائه گزارش عملکرد و بررسی بانکهای استان در سال دستور جلسه دوم :  

 ریاست محترم کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی  -جناب آقای خورشیدی 

و  ه استحضار میرساند که رابطه دولت و بخش خصوصی در استان همدان رابطه ی تنگاتنگ و موفق بوده و همواره با درایت استانداران محترم وقتب

 التمعاونین ایشان و مدیران کل دستگاههای اجرائی و بانکهای استان بویژه بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای استان همواره مسائل و مشک

مردم و  برطرف و زمینه توسعه استان در زیر بخشهای اقتصادی انجام گردیده و انتظار میرود در دولت جدید جناب آقای دکتر رئیسی که همواره معیشت

 قتصاد استان باشیم .تولید مدنظر برنامه های ایشان میباشد وفاق و همدلی بیشتر و فعالتر از گذشته به راه خود ادامه دهد تا شاهد شکوفائی هرچه بیشتر ا

خصوصی و از طرفی با هماهنگی بیشتر با ادارات کل و سازمانهای متولی اشتغال و بانکها بتوانیم مسیر صحیح و بدور از قانون گریزی و مشکالت بخش 

 بویژه فارغ التحصیالن دانشگاهها که رنج بسیاری از بیکاری را تحمل می کنند باشیم .

انصار  -حکمت ایرانیان  -مهر اقتصاد  -بانک نظامی )قوامین  5که البته  واحد میباشد 19 تحت پوشش کمیسیون هماهنگی بانکهای استان تعداد بانکهای 

 شعب ، پرسنل و منابع میباشد.و کوثر( در بانک سپه ادغام و آنرا تبدیل به بزرگترین بانک کشور از نظر تعداد 

 

 9011تا پایان شهریورماه  9911کمیسیون هماهنگی بانکها در سال بررسی عملکرد بانکهای تحت پوشش 

 )ارقام به میلیارد ( 

 درصد افزایش مبلغ افزایش 9011مانده منابع پایان شهریور ماه  9911مانده منابع پایان سال  ردیف

1 597/281 516/959 171/69 1/22 

 

 درصد افزایش مبلغ افزایش 9011شهریور ماه پایان  مانده مصارف 9911مانده کل مصارف در پایان سال ردیف

1 761/205 701/286 181/01 7/16 

 

 درصد افزایش مبلغ افزایش 9011مانده خالص تسهیالت پایان شهریور ماه  9911مانده خالص تسهیالت پایان سال  ردیف

1 188/117 101/295 152/98 9/11 

%  82میلیارد ریال نسبت مصارف به منابع استان  701/286میلیارد ریال به مانده کل مصارف به میزان  516/959در مقایسه آخرین عملکرد منابع به میزان 

 میباشد . 
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ال نسبت مصارف به منابع استان  میلیارد ری 101/295میلیارد ریال به مانده خالص تسهیالت به میزان  516/959در مقایسه آخرین عملکرد منابع به میزان 

% میباشد که در این زمینه بانکهای استان  از میانگین 57حدود  1011%  میباشد و قابل توجه اینکه نسبت منابع و مصارف کشور در پایان خرداد ماه 67

 خالص تسهیالت کشوری فعالیت بیشتری داشته اند .  

 )  ارقام به میلیارد ( 9011تا پایان شهریور ماه  9911ربخشهای اقتصادی پایان سال مقایسه میزان تسهیالت اعطائی به تفکیک سهم زی

 9011پایان شهریور ماه  9911سال   

صنعت و  کشاورزی شرح

 معدن

مسکن و 

 ساختمان 

خدمات 

 بازرگانی

کل 

 تسهیالت

صنعت و  کشاورزی

 معدن

مسکن و 

 ساختمان

خدمات 

 بازرگانی

کل 

 تسهیالت
 101/295 526/112 011/06 178/25 127/51 188/117 519/81 261/00 205/21 181/01 مبلغ

 %111 %07 %21 %11 %22 %111 %05 %22 %11 %22 درصد

% از پائین ترین درصد سهم از کل تسهیالت در زیر بخشهای اقتصادی به خود اختصاص داده 11همانطور که مالحظه میفرمایید بخش صنعت ما به میزان  

% 22 % افزایش یابد که هم اکنون91است و درصد رشد بخش کشاورزی نیز میتواند بعلت اینکه مهمترین بخش تولید ما محصوالت کشاورزی میباشد تا 

 %  همواره رو به رشد میباشد . 07میباشد اما بخش خدمات و بازرگانی ما  

 مقایسه میزان مطالبات معوق سیستم بانکی استان عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای استان

 میزان افزایش مبلغ افزایش 9011پایان شهریور ماه  9911سال  شرح

 %6 128/1 025/11 217/11 مبلغ
 

% از مدیران بانکهای 2/61% و یا نسبت مصارف به مانده خالص تسهیالت به 8/87به استحضار میرساند ضمن تأیید نسبت مصارف به منابع کل به میزان 

لیت عضو کمیسیون کمال تشکر و امتنان را داریم لیکن نسبت به عملکرد در بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی و مسکن و ساختمان که بخش اعظم فعا

ز آزاد نمودن زیر ها و اشتغال زایی استان را در بردارد بانکها عنایت بیشتری داشته باشند و معترضیم و انتظار داریم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ا

رل شده و در هر استانی بخشهای اقتصادی و رویکرد بانکها به بخش خدمات و بازرگانی که جاذبه بیشتری دارد سیاست اعتباری بانک مرکزی بصورت کنت

 مسکن و ساختمان و خدمات بازرگانی تنظیم و اعالم گردد .  -صنعت و معدن  -با توجه به زمینه فعالیتهای بخش خصوصی اعم از کشاورزی 

ری بانکهای خصوصی کشور و به تبع آن بانکهای خصوصی استان از ارائه آمار و ارقام مربوط به منابع و مصارف و مطالبات معوق خود به استاندا "ضمنا

آقای محترم و کمیسیون بانکهای استان خودداری نموده و انتظار میرود در سیاستهای جدید هیئت محترم دولت و شخص ریاست محترم جمهوری جناب 

استانی در دکتر رئیسی و با توجه به انتصاب ریاست محترم جدید بانک مرکزی این موضوع در دستور کار قرار گرفته تا بتوان برنامه ریزیهای کشوری و 

 بخش تولید و اشتغال با شفافیت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد . 

 . داشتندبه شرح ذیل  توضیحاتی ستانبانکی در ا حاد مسائل و مشکالتمورد از  6ایشان در در خصوص 

 تعیین سهم زیربخشهای اقتصادی در بانکها از طرف بانک مرکزی-1

و در طی سالیان گذشته بانک مرکزی اعطای تسهیالت در زیر بخشهای مختلف اقتصادی از قبیل کشاورزی ، صنعت و معدن مسکن و ، ساختمان خدمات 

 در این خصوص .این موضوع باعث گردیده تا بانکها بطرف زیر بخش خدمات و بازرگانی رغبت بیشتری نشان دهدبازرگانی را آزاد اعالم نموده است و 
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دی سرمایه پیشنهاد میشود زیربخشهای اقتصادی باتوجه به نوع فعالیت و توانمندی هر استان تعریف شود تا بانکها بیشتر در مسائل اشتغال زا و اقتصا

 گذاری نمایند.

 ی بانکی قراردادها-2

ی سفید امضا بر بانکها در زمان اعطا تسهیالت قراردادهای متعدد و سفید امضا از مشتریان اخذ می نماید  که بعدا در صورت هر گونه اشکالی از قراردادها

ه به امضا بانک و مشتریان اخذ پیشنهاد میشود برای اعطا هرگونه تسهیالت یک نمونه قرارداد در سه نسخعلیه مشتریان استفاده میکنند و در این خصوص 

 و پس از یک هفته نسخه ای از قرار داد تنظیمی تحویل مشتری گردد.

 امالک تملیکی بانکها -9

ه میزان ارزیابی با عنایت به اینکه اکثر بانکها از مشتریان خود وثیقه های خارج از طرح دریافت می نماید لذا در صورت عدم پرداخت تسهیالت در سررسید ب

د میشود بانکها لیه ملک تملیکی آن را به نام بانک سند زده و در زمان پرداخت کل تسهیالت ملک تملیک شده را با ارزیابی جدید اقاله مینماید که پیشنهااو

 ر گرفتاری و مشکل نشوند.را مد نظر قرارداده تا واحدهای تولیدی که صرفا از وثائق اشخاص ثالث استفاده نموده دچا ارزیابی اولیه در خصوص اقاله امالک

 اعمال نرخ سود تسهیالت بانکی خارج از مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار -0

درصد سهم  استفاده میکنند که به میزان افزایش سهم آنها از بیشتر بانکها به لحاظ اینکه از سود بیشتری برخوردار شوند از دو عقد مشارکت مدنی و جعاله 

پیشنهاد میشود بانکها از انواع قراردادهای مبادله مشکالت عدیده ای  ایجاد مینماید که  از تعرفه بانک مرکزی میگردد و در آینده در محاسباتسود ، بیشتر 

 بانک مرکزی لحاظ گردد. تعرفه اعالمیای و مشارکتی استفاده نمایند و نرخ سود قرارداد بر اساس 

 ه یک میلیون واحد مسکونیسیاستهای دولت جدید در ساخت سالیان -5

اری در کنار بانک مسکن جبانک مسکن در طرح های مسکن مهر و نوسازی بافت فرسوده و انبوه سازی نهایت همکاری را داشته است لیکن بانکهای ت

د میشود از آنجاییکه میزان منابع پیشنهام نموده اند در این خصوص نیز فعالیت چشمگیری نداشته اند و فقط براساس سهمیه ای که دولت تعیین کرده اقدا

هش بانک مسکن به تنهایی پوشش سرمایه گذاری در بخش مسکن نمی نماید بانکهای تجاری فعالیت بیشتری را در این زمینه معمول نماید. تا طرح ج

 .مسکن ملی با موفقیت به سرانجام برسد

 اخذ وثیقه نقدی مشتریان -6

نموده بانکها از تسهیالت اعطایی مشتریان بعنوان سپرده مسدودی استفاده نکنند علیهذا بانکها با ترفندهای مختلف علی رغم اینکه بانک مرکزی اعالم 

پیشنهاد میشود که به بانکها تاکید گردد به هیچ وجه چه بعنوان اخذ سپرده جهت وثیقه نقدی یا مسدود نمودن قسمتی از  این عمل را انجام میدهند که

  ودداری نمایند این موضوع باعث خواهد شد هزینه تمام شده کاال بیشتر از حد معمول گردد.تسهیالت اعطایی خ

 استاندار محترم همدان : -جناب آقای قاسمی فرزاد 

 شنهادیپ نیز خدمات رسان  یها و دستگاه یاجتماع نیمشکالت تامو نماینده بانکها حضور دارند در مورد ها سر و کار دارند  گذاران غالبا با بانک هیسرما

زمینه و بستر مناسب برای حمایت از تولید و خوشبختانه  ها هم حضور داشته باشند. دستگاه ندهیبه مصوبات، نما یدگیدر هر جلسه عالوه بر رس کنم یم

 .تعامل و هم افزایی بخش دولتی و خصوصی فراهم است و  ریزی منسجم ستان با برنامهتولیدکننده در ا
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خصوصی و تمرکز بر بهبود  بخش دولتی با تعامل اولویت های دولت سیزدهم برشمرد و افزود: دراین راستا  از حمایت از بخش خصوصی راایشان در ادامه 

 .اتاق بازرگانی همدان شده است فضای کسب و کار موجب موفقیت طرح ها و اقدامات

است، تقویت روحیه هماهنگی و تشریک مساعی  به اهداف برساند لیما را در ن تواند یآنچه م ها میو تحر یسخت اقتصاد طیدر شرا نکهیبا اشاره به ا یو

 اولویت قرار دارد . در  دیمختلف تول یها به بخش یده رونقو بی تردید  شود یشتریکه دچار نقصان و مشکل است، توجه ب ییها به بخش دیادامه داد: با

تولید و اند، افزود: رونق  داشته ویژه توجه دیبه موضوع تول ریاخ یها هم در سال یتوجه کرد و مقام معظم رهبر دیبه تول دیبا شتریب نکهیبا اشاره به اایشان 

 عنوان ماموریتی مهم از جانب بخش های مدیریتی استان در اولویت خواهد بود.به  رفع موانع این بخش

فرآوری در بخش معادن استان  دارند. حوزه  یصادرات تیهمدان ظرف یاز مواد معدن یاریصادرات را دنبال کنند چراکه بس دیبخش معدن با یفعاالن اقتصاد

گردش مالی استان در زمینه  و سرمایه گذاری در حوزه معادن، با مشارکت همدان باید مورد توجه بخش خصوصی قرار گیرد به نحوی که فعاالن اقتصادی

 .دهند صادرات را افزایش

 ریکرد: ز انیدهند، ب شیدر بخش صادرات را افزا یگردش مال ،یبا ورود به موضوع صادرات مواد معدن توانند یم یفعاالن اقتصاد نکهیبا اشاره به ا یو

دریافتی از  التیدر رابطه با تسه یاز فعاالن اقتصاد یاریبسنع را بردارند.کنند و موا یهمکار دیها با است و بانک یمال نیتام ،یاقتصاد تیفعال هیساخت اول

 لیکنندگان به دلدیاز تول یاریچراکه بس میاست که به کارها سرعت ده نیکننده ا دیگذار و تول هیجذب سرما یها برا از راه یکی هستند مند هیگالبانکها 

 کرده اند. یگذار هیسرما یگرید های  در استان و مهاجرت نمودهبرخورد سرد از استان 

ها  امسال بانک آن اشتغال جوانان میباشد که حاصل  حل میشود  از مشکالت یاریگذار بس هیو با جذب سرما آورد یو برکت م ریگذار خ هیسرماحضور 

 از حمایت لزوم. نماینده عالی دولت در استان همدان با تاکید بر کند یرا نسبت به سال گذشته پرداخت کرده اند، اما انتظار ما را برآورده نم یخوب التیتسه

 است. حمایتی کامال تولیدی واحدهای و خصوصی بخش به دولت رویکرد: افزود کنونی، شرایط در تولیدکنندگان

تومان ارزش یلیارد م کیبود که  یزمان یبرا التیتومان تسه اردیلیسقف پنج م نکهیا انیبه استان همدان با ب التیتسه صیبا اشاره به سقف تخصایشان 

تا سقف  میشنهاد دهیپ دیبا نیبنابرا مراجعه کند تهران به  دیبا ردیبگ التیتومان تسه اردیلیم 111کننده بخواهد  دیتول کیداشت، در حال حاضر اگر  یادیز

 خصوصی بخش تولیدی و صنعتی واحدهای فعالیت تسهیل آن هدف و شده مصوب کشور توسعه ساله پنج  برنامه دراستان را باال ببرند.  التیتسهفردی 

 .تی عملیاتی در راستای حمایت از تولید و صنعت منجر شوداقداما به باید شورا این مصوبات است،

 معاونت محترم امور عمرانی استانداری : -جناب آقا ی پورمجاهد 

امضا به ندرت در استان همدان  دیاظهار کرد: قرار داد سف یبانک التیکننده تسه افتیدر انیها با مشتر بانک یامضا دیسف یدر رابطه با قراردادهاایشان 

 بوده با آن برخورد شده است. یوجود داشته و اگر مورد

دستور العمل دارد، ادامه داد:  کیاست که هر بانک  نیها مشکل ا بانک یکیدر رابطه با امالک تمل نکهیها با اشاره به ا بانک یکیدر رابطه با امالک تمل

از  در حال حاضر م،یراکد در استان همدان نداشته باش یدیواحد تولکه  میتالش کرد و برگرداند دیرا به گردونه تول یدیتول یواحدها کند یدولت تالش م

 .راکد هستند یدیتول یها، به ندرت واحدها بانک یشده از سو کیواحد تمل 81

 یهمراه نهیزم نیبانک در استان در ا ریمسکن و مد اضافه کرد: بانک شود، یم تیاست و موضوع از کشور هدا یکشور استیجهش مسکن، س نهیدر زم

 .میخوب هست یها و جزو استان کنند یم

خالف است، گفت: نگهداشتن  التیپرداخت تسه یها برا بانک یاز سو ینقد قهیاخذ وث نکهیا انیاشاره کرد و با ب ینقد قهیدر ادامه به مسئله اخذ وث یو

 یقفل و به جا التیاز تسه یآنها بخش تیکنند که با رضا نیکامل را تام قهیوث توانند ینم انیمشتر یخالف است اما برخ التیدرصد تسه 91تا  21

 .شود یدر نظر گرفته م نیتضم
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 دبیر محترم شورایعالی بانکهای استان : -جناب آقای طوماسی 

ت در ایشان بیان داشتند که در بحث زیربخشهای اقتصادی بعلت یکسان بودن نرخ سود در پرداخت تسهیالت مشکلی وجود ندارد و ما با پرداخت تسهیال

گیری بخشهای مختلف موافق هستیم . در خصوص تحویل یک نسخه از قراردادهای بانکی نیز این مهم باید انجام شود و اگر موردی گزارش شود حتما پی

 میشود . 

 ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان : -جناب آقای زبردست 

با تشکر از صبر و با توجه به ضیق وقت و اهمیت موضوعات و مسائل کمیسیون فنی و مهندسی دستور جلسه سوم به جلسه بعدی شورا موکول گردید ،  

 و معاونین ایشان تشکر و قدردانی نمودند . قاسمی فرزاد حوصله و مصوبات به جا و مناسب این جلسه از اقای 

 با خاتم صلوات به پایان رسید . 71:30جلسه راس ساعت 

 

 مصــوبات اســـتانی

 مجری دستگاه تصمیم/ تــــصمیمات عنــوان دستــور جلسه ردیف

7 

برگزاری جلسات  تصویب تقویم 

 شورا تا پایان سالجاری

 25مقرر شد جلسات شورای گفتگو تا پایان سالجاری در روزهای پنجشنبه آخر هرماه در تاریخهای 

و همچنین جلسات فوق العاده نیز در استان   1011اسفندماه  11بهمن ماه و  28دیماه ،  21آذرماه ، 

 برنامه ریزی و برگزار گردد . 

دبیرخانه شورای 

 -گفتگو

 استانداری

2 

زیربخشهای اقتصادی تعیین سهم 

 در بانکها از طرف بانک مرکزی

زیربخشهای اقتصادی باتوجه به نوع فعالیت و توانمندی هر استان تعریف شود تا بانکها  مقرر شد

 .بیشتر در مسائل اشتغال زا و اقتصادی سرمایه گذاری نمایند

شورایعالی 

 -بانکها

 استانداری

3 
تسهیالت یک نمونه قرارداد در سه نسخه به امضا بانک و مشتریان برای اعطا هرگونه مقرر گردید  قراردادهای بانکی

 .اخذ و پس از یک هفته نسخه ای از قرار داد تنظیمی تحویل مشتری گردد

 شورایعالی بانکها

4 
را مد نظر قرارداده تا ارزیابی اولیه ملک مورد وثیقه بانکها در خصوص اقاله امالک مقرر گردید  امالک تملیکی بانکها

 واحدهای تولیدی که از وثائق اشخاص ثالث استفاده نموده دچار گرفتاری و مشکل نشوند.

 شورایعالی بانکها

5 

اعمال نرخ سود تسهیالت بانکی 

خارج از مصوبات بانک مرکزی و 

 شورای پول و اعتبار

قرارداد بر  بانکها از انواع قراردادهای مبادله ای و مشارکتی استفاده نمایند و نرخ سودمقرر گردید 

 اساس اعالم بانک مرکزی لحاظ گردد.

 شورایعالی بانکها 

6 

سیاستهای دولت جدید در ساخت 

 سالیانه یک میلیون واحد مسکونی

از آنجاییکه میزان منابع بانک مسکن به تنهایی پوشش سرمایه گذاری در بخش مقرر گردید 

زمینه معمول نماید. تا طرح جهش مسکن نمی نماید بانکهای تجاری فعالیت بیشتری را در این 

 مسکن ملی با موفقیت به سرانجام برسد.

 شورایعالی بانکها

1 
که به بانکها تاکید گردد به هیچ وجه چه بعنوان اخذ سپرده جهت وثیقه نقدی یا مسدود مقرر گردید  مشتریان از اخذ وثیقه نقدی

باعث خواهد شد هزینه تمام شده  نمودن قسمتی از تسهیالت اعطایی خودداری نمایند این موضوع
 کاال بیشتر از حد معمول گردد.

 شورایعالی بانکها

8 
تسهیالت فردی افزایش سقف 

 بانکی در کلیه بانکها

مقرر گردید استاندار محترم همدان در جلسه استانداران کشور موضوع افزایش سقف تسهیالت 
 را مطرح و پیگیری نمایند. فردی

 استانداری
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