
 

همداناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی   

صورتجلسه و مصوبات  سی و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فرم  

 همدان
 (خصوصی بخش و دولت وگوی گفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه تشکیل و ( دستورالعمل2پیوست شماره ) )

 

 3011-30-03تاریخ بازنگری:                                    30شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  3

 

 همدانگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 22:00ساعت خاتمه: 20:00ساعت شروع : 2/22/99 تاریخ جلسه : 35 شماره نشست :
سالن محل نشست: 

 شهدای استانداری

 عناوین دستورجلسات

 

 پیش از دستور: عنوان 

 گزارش آماری منابع و مصارف بانکی 

 

  دستور جلسه: عنوان

 طرح مسائل بانکی -1
 طرح مسائل و مشکالت فعاالن اقتصادی حوزه ریالی و ارزی-2

  خارج از دستور:عنوان 
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 مصــوبات اســـتانی

 مجری دستگاه تصمیم/ تــــصمیمات عنــوان دستــور جلسه ردیف

2 

آمار منابع و مصارف در پایان  -مسائل بانکی 

 99منتهی به پایان سال  99دیماه 

میزان  99منتهی به پایان سال  99نسبت سهم بخش صنعت و معدن در پایان دیماه 

میباشد که طبق اظهار رئیس محترم بانک مرکزی میانگین سهم  درصد  1/11

درصد میباشد لذا مقرر گردید که بانکهای استان در جهت اعطاء  03صنعت و معدن 

 تسهیالت در بخش صنعت و معدن به میانگین کشوری نزدیک شوند .

کمیسیون بانکهای 

 استان

2 
افزایش سقف بررسی طرحها و  -مسائل بانکی 

تسهیالت سرمایه در گردش فردی برای اعطای 

 اشخاص حقیقی و حقوقی

گردش در  سقف تسهیالت سرمایه در  کشور هیئت مدیره بانکهایمقرر گردید 

 استان را افزایش دهند و بانک مرکزی ایران نیز پیگیر موضوع باشد . 

کمیسیون بانکهای 

 استان

3 

مسدود نمودن قسمتی از  -مسائل بانکی 

% تحت عنوان 03تا  13اعطایی بین تسهیالت 

 وثیقه تضمین تسهیالت در استان

% تحت عنوان وثیقه 03تا  13مسدود نمودن قسمتی از تسهیالت اعطایی بین 

کهای استان حق هیچ یک از بانتضمین تسهیالت غیر قانونی میباشد و مقرر گردید 

  مسدود نمودن قسمتی از تسهیالت را نخواهند داشت . 

انکهای کمیسیون ب

 استان

4 
ارزیابی مجدد تسهیالت در   -مسائل بانکی 

 مورد وثائق در رهن بانکها

مقرر گردید وثائق در رهن بانک سالیانه مورد ارزیابی قرار گیرد تا فعالین اقتصادی 

 جهت دریافت تسهیالت مجبور به ارائه وثائق جدید نشوند.

کمیسیون بانکهای 

 استان

5 
وکالتنامه بال عزل و مزایده اخذ  -مسائل بانکی 

امالک و یا ملک با ارزیابی قبلی بنام بانک 

 بعوض قسمتی از بدهی مشتریان به بانکها

و اگر در  باشد مقرر گردید قیمت مزایده امالک به صورت کارشناسی و ارزیابی روزانه

 به بانک مرکزی ایران گزارش شود .  "استان موردی غیر از این بود حتما

بانکهای کمیسیون 

 استان

6 

تحویل یک نسخه از قراردادها  -مسائل بانکی 

 به فعالین اقتصادی

در بانکها الزامی می باشد و این امر به فرد  متقاضی تحویل یک نسخه از قرارداد 

 باید انجام شود . 

کمیسیون بانکهای 

 استان

7 

شناسائی مشتریان بانکی و  -مسائل بانکی 

بررسی اعتبار مشتریان تفاوت بین آنها در مورد 

جهت مشتریان خوش نام که فاقد بدهی معوق و 

 چک برگشتی هستند

مقرر گردید بانکها بین مشتریان خوش نام و خوش حساب که فاقد مانده بدهی 

و لیست فعالین خوش  کنندند از تضامین آسان تر استفاده معوق و چک برگشتی هست

ست افراد طی دو ماه آینده از طریق بانک تا لینمایند به بانک مرکزی اعالم  را نام

 مرکزی به کلیه بانکهای استان  اعالم شود . 

کمیسیون بانکهای 

 استان

8 
افزایش سقف تسهیالت کرونا به  -مسائل بانکی 

 اصناف 

مقرر گردید اتاق اصناف همدان پیشنهادات خود را به اتاق اصناف ایران ارسال نماید 
 تا از طریق ایشان به ستاد کرونای کشور اعالم و به نتیجه برسد . 

 اتاق اصناف

9 
تایید فیش های تخصیص ارز در  -مسائل ارزی 

 زمان کوتاه تر

همانند سالهای گذشته و مقرر گردید فیش های تخصیص ارز در زمانهای کوتاه تر 

 تأیید شود  در کمتر از یک هفته 99حتی 

کمیسیون بانکهای 

 استان

20 

مابه التفاوت نرخ سود اسناد حمل  -مسائل ارزی 

 واردات مواد اولیه خط تولید به بانک مرکزی

مقرر گردید با توجه به آیین نامه بانک مرکزی مابه التفاوت نرخ سود اسناد حمل 
 اولیه خط تولید پرداخت نگردد . واردات مواد 

کمیسیون بانکهای 

 استان
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 موضوعات مــلی و فـــراگیر

 پیشنهاد/ پیشنهادات عنــوان دستــور جلسه ردیف

2 
دریافت سودهای غیر متعارف باالتر از سود تعیین شده بانک مرکزی خالف قوانین  دریافت سودهای غیر متعارف  -مسائل بانکی 

و مقررات شورای پول و بانک مرکزی میباشد و مقرر گردید موارد انجام شده در 

 الزم صورت گیرد.این خصوص در استان به بانک مرکزی گزارش شود تا پیگیری 

2 
مقرر گردید اطالعات عملکرد بانکهای خصوصی توسط بانک مرکزی جمع  تسهیالت بانکیسهم بانکهای خصوصی در اعطای  -مسائل بانکی 

و سهم تسهیالت بانکهای خصوصی ظرف  استانها اعالم گردد به  آوری و
 درصد اختصاص یابد . 03یکسال آینده به 

3 
ماه  9افزایش زمان مهلت واردات مواد اولیه خط تولید از  -مسائل ارزی 

 ماه 12به 

گردید مهلت واردات مواد اولیه خط تولید از زمان تخصیص ارز تا  مقرر

 ماه برای واحدهای تولیدی افزایش یابد  12ماه به  9ترخیص از 

4 
عدم ارسال ارز خریداری شده از سامانه جامع تجارت  -مسائل ارزی 

 خرید مواد اولیه خط تولید

مقرر گردید شرکت شیر آشیان صنعت مدارک و اسناد خود را به بانک 
مرکزی ایران تحویل نماید که از طریق بانک مرکزی بدهی این شرکت از 

 پیگیری گردد . هلدینگ دلفین تا حصول نتیجه  صرافی 

5 
مقرر گردید طرح رتبه بندی فعالین اقتصادی در کشور انجام گیرد و و به  رتبه بندی فعالین اقتصادی  -مسائل ارزی

 همه سازمانهای کشور  ابالغ گردد .  

6 
مقرر گردید بانک مرکزی از طریق گمرک و اظهارنامه ثبت شده در سامانه  غیر واقعی بودن ارزشگذاری گمرکی -مسائل ارزی

 ارزشگذاری محصول سیب زمینی را پیگیری نماید . 

7 

مقرر گردید لیست موضوعات و مواردی که در بخش مسائل ارزی و ریالی  مسائل ارزی و ریالی 
و بانکی مشکل دارند از طرف دبیرخانه شورای گفتگو جمع بندی شده و  
در هفته آتی جلسه ای در بانک مرکزی ایران با حضور جناب آقای همتی 

 -ق بازرگانی همدان رئیس کل محترم  بانک مرکزی و رئیس محترم اتا -
جناب آقای شاهرخی جلسه ای با  -آقای زبردست  و استاندار محترم 

شرکتهای استان که در بخش تعهدات ارزی و ریالی با مشکل مواجه شده 
 اند برگزار گردد و مسائل ایشان مورد بحث و بررسی قرار گیرد .

8 

رئیس کل محترم بانک مرکزی در جلسه  -مقرر گردید جناب آقای همتی  معافیت تعهدات ارزی زیر صد هزار دالر -مسائل ارزی
را مطرح و با  معافیت تعهدات ارزی زیر صد هزار دالرموضوع  2کمیته ماده 

نتیجه مثبت موضوع را پیگیری و راهکاری برای این موضوع در نظر 
 بگیرند. 

 

 


