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        شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي استان اصفهان                    
   01/10/1395فعاالن اقتصادي مورخ  بانكيامور  اجراي مصوبات ويژه پيشنهادات كميته كارشناسي شورا در رابطه با                  

       14/12/95مصوب چهل و پنجمين جلسه شورا مورخ 
 

    1    

  سهل آبادي          
 رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اصفهان و دبير شورا

     چهارمويرايش 
 95اسفند

دستگاه   كارهاراه  دستور كار جلسه رديف
  نوع اقدام سطح اجرا  اجرايي

 (مكاتبه ، جلسه و...)
مدت 

 زمان اجرا
الزامات 
  اجرايي

١  

سي و چهارمين جلسه  استانيمصوبات پيشنهادي در سطح  - 2بند 
  شورا:
عدم استفاده از برات و سفته به عنوان « مقرر گرديد موضوع  - 2بند 

بار ديگر در كميته » الن اقتصاديااسناد مالي توسط بانكها و فع
كار گيري اين اسناد بررسي و ارشناسي شورا موضوع ايجاد رويه بك

  پيشنهاد كارشناسي نهايي اعالم گردد.

با عنايت به اظهار نظر بانك هاي استان مبني بر عدم
ضرورت استفاده از برات و با توجه به ابزارها و رويه موجود 
در بانك ها جهت رفع مشكالت مالي فعاالن اقتصادي 
بانكهاي دولتي، خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري 
مستقر در استان ترتيبي اتخاذ نمايند كه پس از اعتبار 
سنجي مشتريان نسبت به تصويب حد اعتباري آنان، 

تجاري اعم از سفته و چك و گشايش  داسنا خريد دين
اعتبار اسناد داخلي براي بنگاههاي توليدي و فعاالن 

  .اقتصادي اقدام نمايند

بانك ها و مؤسسات 
مالي و اعتباري 

  استان 
در اسرع   اجراي مصوبه  ياستان

  -  وقت

٢  

مصوبات پيشنهادي در سطح ملي چهل و يكمين جلسه  - 2بند 
  شورا:
كميته كارشناسي شورا با حضور مسئولين بانك مقرر گرديد  - 2بند 

هاي مستقر در استان و اعضاي بخش خصوصي و تعاوني شورا و 
آقاي متين راد موضوع ضرايب  نرخ سود تسهيالت پرداختي به 
فعاالن اقتصادي و ساير مشكالت موجود در نظام بانكي را بررسي 

اون اول و همراه با پيشنهادات الزم پس از تأييد شورا براي مع
  محترم رئيس جمهور و رئيس محترم بانك مركزي ارسال نمايند.

با عنايت به بخشنامه هاي بانك مركزي و تأكيدات 
استاندار محترم و رئيس شورا مبني بر ممنوعيت بلوكه و 
سپرده نمودن بخشي از تسهيالت پرداختي تحت هر 
عنوان به بنگاههاي توليدي و فعاالن اقتصادي مقرر شد 
اتاقهاي بازرگاني، تعاون، اصناف و خانه صنعت ، معدن و 
تجارت به اعضاي خود اعالم نمايند، چنانچه بانكهاي 
عامل طرف قرارداد نسبت به رعايت موضوع فوق اقدام 

  ننموده اند مراتب را اعالم تا پيگيري الزم صورت پذيرد.

اتاق هاي بازرگاني، 
 تعاون و اصناف

  اصفهان
در اسرع   بهاجراي مصو  استاني

  -  وقت

  

  



        شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي استان اصفهان                        
   10/11/1395  و/ 04/12مورخ  شركت هاي دانش بنيانمسائل و مشكالت پيشنهادات كميته كارشناسي شورا در رابطه با                  

      14/12/95مصوب چهل و پنجمين جلسه شورا مورخ 
 

  سيدعبدالواهاب سهل آبادي
 رئيس اتاق بازرگاني ، صنايع معاون و كشاورزي اصفهان و دبيرشورا

      هفتمويرايش 
 95اسفند 

دستگاه   كارهاراه  دستور كار جلسه رديف
  اجرايي

سطح 
  اجرا

  نوع اقدام
 (مكاتبه ، جلسه و...)

مدت 
 زمان اجرا

الزامات 
  اجرايي

١  

  مسائل و مشكالت بررسي 

  شركت هاي دانش بنيان

  

مقرر شد شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان سر فصل دوره هاي آموزشي آشنايي با شركت  - 1
را جهت درج در تقويم آموزشي ساالنه  مربوطه حمايتيهاي دانش بنيان و  قوانين و مقررات 

كاركنان دولت به سازمان برنامه و بودجه استان ارسال و سازمان مذكور نيز نسبت به پيش بيني 
دوره هاي آموزشي الزم براي كاركنان دولت  ( امور مالياتي، تأمين اجتماعي، تعاون، كار و رفاه 

  رتبط با شركت هاي دانش بنيان ) اقدام نمايند.اجتماعي، گمرك، بانك و ساير دستگاه هاي اجرايي م

شهرك علمي 
 و تحقيقاتي

سازمان برنامه و 
  استان بودجه

  1396در سال 

  يك ماه  مكاتبه الزم  استاني
در درج 

برنامه 
  ساالنه

شهرك علمي تحقيقاتي به سازمان برنامه و بودجه استان پيشنهاد نمايند يكي از شاخص  - 2
 هاي عمومي و تخصصي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي مرتبط را، 

 لحاظ نمايند.» نحوه تعامل و همكاري با شركت هاي دانش بنيان « 

شهرك علمي 
تحقيقاتي سازمان 
  برنامه و بودجه

  -  ماه يك  مكاتبه  استاني

به منظور تعامل هرچه بيشتر صنعتگران با شركت هاي دانش شهرك علمي تحقيقاتي  - 3
با پايگاه اطالع رساني اتاق هاي لينك پايگاه اطالع رساني آن شهرك بنيان نسبت به 

سازمان  ،بازرگاني، تعاون، اصناف، خانه صنعت، معدن و تجارت و شركت شهرك هاي صنعتي
 بعمل آورند.اقدام الزم راو مركز خدمات سرمايه گذاريصنعت، معدن و تجارت

شهرك علمي 
  -  يك ماه  مكاتبه  استاني  تحقيقاتي 

از رييس شهرك عملي و تحقيقاتي در جلسات مركز خدمات  استان اداره كل امور اقتصادي و دارايي - 4
  دعوت نمايند. به منظور بهرمندي شركت هاي مذكور از حمايت هاي آن مركز سرمايه گذاري استان

اداره كل امور اقتصادي 
  -  مستمر  ارسال دعوتنامه  استاني  و دارايي

مقرر شد با محوريت شهرك علمي تحقيقاتي و با حضور نمايندگان ادارات كل  تأمين اجتماعي،  - 5
نماينده انجمن شركت  هاي دانش بنيان استان نسبت به بررسي تعاون كار و رفاه اجتماعي استان و 

از قانون بيمه بيكاري   كاركنان شركت هاي مستقر در پارك هاي علم و فناوري راهكارهاي بهره مندي
  و استفاده از مزاياي مناطق آزاد اقدام و نتيجه را به دبيرخانه شورا ارسال نمايند.

شهرك علمي 
تحقيقاتي ادارات 

 ،ين اجتماعيكل تأم
كار و رفاه  ،تعاون

  اجتماعي 

  -  روز 10  تشكيل جلسه  استاني



        شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي استان اصفهان                        
   10/11/1395  و/ 04/12مورخ  شركت هاي دانش بنيانمسائل و مشكالت پيشنهادات كميته كارشناسي شورا در رابطه با                  

      14/12/95مصوب چهل و پنجمين جلسه شورا مورخ 
 

  سيدعبدالواهاب سهل آبادي
 رئيس اتاق بازرگاني ، صنايع معاون و كشاورزي اصفهان و دبيرشورا

      هفتمويرايش 
 95اسفند 

    

  

  

  

دستگاه   كارهاراه  دستور كار جلسه رديف
  نوع اقدام سطح اجرا  اجرايي

 (مكاتبه ، جلسه و...)
مدت 

 زمان اجرا
الزامات 
  اجرايي

  مسائل و مشكالت ررسي ب  
  شركت هاي دانش بنيان

نسبت به برگزاري كارگاه هاي آموزشي به شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان  - 6
منظور آشنايي بيشتر اعضاي شركت هاي دانش بنيان با حمايت هاي موجود در قوانين و 
مقررات، با حضور نمايندگان دستگاه  هاي اجراي ذيربط (امور مالياتي، تأمين اجتماعي، 

  ام نمايند.تعاون، كار و رفاه اجتماعي، كميسيون هماهنگي بانك ها و گمرك ) اقد

شهرك علمي 
برگزاري كارگاه   استاني  تحقيقاتي

  -  مستمر  هاي آموزشي

حداكثر ظرف مدت يكماه شهرك علمي تحقيقاتي با همكاري انجمن شركت هاي  - 7
دانش بنيان، آيين نامه ها، قوانين و مقررات و رويه هاي اجراي دستگاه هاي اجرايي 

بنيان مي باشد را مشخص و همراه با مرتبط كه مانع پيشرفت شركت هاي دانش 
 .پيشنهاد حذف و يا اصالح به دبيرخانه شورا ارسال نمايند

شهرك علمي 
  -  يك ماه  بررسي  استاني  تحقيقاتي اصفهان

در خصوص اختصاص اعتبارات پژوهشي مقرر شد شهرك علمي تحقيقاتي  - 8
برنامه ريزي و پيشنهادات الزم را به كارگروه آموزش و پژوهش ذيل شوراي 

  .توسعه استان منعكس و پيگيري الزم را به عمل آورند

شهرك علمي 
تحقيقاتي سازمان 
  برنامه و بودجه

  -  يك ماه  مكاتبه  استاني

شركت هاي دانش بنيان توسط شهرك  در خصوص توسعهپيشنهادات اتاق كاشان  -9
شهرك علمي   علمي تحقيقاتي بررسي و پيگيري گردد.

  -  يك ماه  بررسي  استاني  تحقيقاتي


