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 2 از 1 صفحه

 11:00ساعت: 12/06/1401تاریخ: 10 شماره جلسه:

  سالن جلسات اتاق همدان مکان:
 18تعداد حاضرین: 

 

 جناب آقای هادی خورشیدی رئیس:

 

 جناب آقای مهدی قدیریدبیر:

 دستور جلسه

  اخبار بیان -1

 ابه گذاریبررسی ضرورت افزایش نرخ سود سپرده های بانکی در مقایسه با سودآوری سایر بازارهای سرم -2

 بررسی تسهیالت رونق تولید و عملکرد بانکها در پرداخت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی -3

 بررسی علت توقف تسهیالت بانکها به مشتریان -4

 مشکل زمان بر بودن اعطاء تسهیالت بویژه در سرمایه گذاری های جدید -5

 سایر موارد -6

 

 مصوبات

ف
دی

ر
 

 تاریخ مسئول شرح

کمیسیون از بیمه مرکزی، بورس، صندوق شکوفائی، پارک علم و فناوری  مقرر شد در جلسات 1

 دعوت بعمل آید.

 به صورت مستمر دبیرخانه کمیسیونها

بررسی و از تجربیات سایر  و استان پیشنهاد شد در جلسات کمیسیون موضوعات کالن کشور 2

 استانها نیز استفاده شود.

 به صورت مستمر رئیسه کمیسیونهیأت 

3 
 25/07/1401 کمیسیون رئیسه هیأت استانایجاد صندوق توسط اعضاء و بخش خصوصی توانمند  یریپیگ

4 

الی  3مقرر شد وضعیت حضور غیاب اعضا در جلسات کمیسیون بررسی و درخصوص افرادیکه 

 جلسه متوالی در جلسات حضور نداشته اند تصمیم گیری شود. 4

 هیأت رئیسه کمیسیون-

 دبیرخانه کمیسیونها-

31/06/1401 

5 

 هیأت رئیسه کمیسیون- نسبت به فعال شدن جلسات کمیته ها و هیأت رئیسه تأکید شد.

 مسئولین کمیته ها-

 به صورت مستمر

6 

پیگیری تخصیص تسهیالت رونق تولید )بخشنامه بانک مرکزی و تعیین حداقل الحساب 

 پرداختی بانکها(

 31/06/1401 کمیسیون رئیسه هیأت

7 

 31/06/1401 کمیسیون رئیسه هیأت- علت عدم اعالم اوراق گامبررسی 

8 

ترغیب اعضاء و سرمایه گذاران به ایجاد و سپرده های ارزان قیمت نزد بانکهای قرض الحسنه 

 و دریافت تسهیالت ارزان صندوق ضمانت و صندوهای حمایت از تولید

 31/06/1401 کمیسیون رئیسه هیأت-
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9 

درخصوص موضوع بودجه های دولتی جهت مانها و ادارات دولتی سپرده گذاری ساز بررسی

 کسب سود در بانکهای خصوصی

 31/06/1401 کمیسیون رئیسه هیأت-

10
 

پیگیری تشکیل جلسه صبحانه کاری باحضور مدیران بانکهای استان، استانداری، تعدادی از 

 فعاالن اقتصادی و اتاق

 کمیسیون رئیسه هیأت-

 کمیسیونها دبیرخانه-

31/06/1401 

 تاریخ دستور جلسه بعد

1-  24/07/1401 

  مدعوین جلسه بعد:

 


