
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 3 از 1

 

   تاريخ:

 

 

 شماره:

 :پيوست

 :اتوماسيون

 اداري

 شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي  استان همدان
Hamedan Province Public Private Dialogue 

 

سالن شهدای مکان :  02:22ساعت خاتمه :  09:22:ساعت شروع 0/5/89 تاریخ جلسه: 02شماره نشست: 
 استانداری

 
 سید سعید شاهرخیآقای جناب رئیس جلسه : 

 
 آقای علی اصغر زبردستجناب جلسه :  دبیر

 

 : جلسهدستور 

 

در  18خرداد ماه  8مورخ  11ارائه گزارش مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شماره -1

جناب آقای مرتضائی عضو محترم هیئت نمایندگان اتاق همدان و رئیس کمیسیون  –رابطه با معادن 

 معادن

 جناب آقای نادی دبیر محترم اتاق تعاون  –ارائه گزارش و بررسی موضوعات بخش تعاون -2
 جناب آقای محرابی رئیس محترم اتاق اصناف –ارائه گزارش و بررسی موضوعات بخش اصناف -3
 

 

   

 

                                

 

                

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 3 از 2

 

   تاريخ:

 

 

 شماره:

 :پيوست

 :اتوماسيون

 اداري

 شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي  استان همدان
Hamedan Province Public Private Dialogue 

 2/5/89شورای گفتگوی مورخ  مصوبات جلسه

 دستگاه مجری شرح مصوبه موضوع

شماره  یگفتگو یمصوبات شوراپیگیری 

 8/3/18مورخ  91

تا  91از مصوبات جلسه باقیمانده مصوبه اجرا نشده  4برای  دیمقرر گرد

 .  پذیرد صورت  الزم ییاجرااقدام  02ی شماره گفتگو یشورا یجلسه آت

معاون امور اقتصادی 

 استانداری

مسائل و مشکالت  قانونی و قضایی در 

و ارجاع پرونده های معادن  حوزه معادن

 به دادگستری

مقرر گردید لیست معدن داران و بهره بردارانی که پرونده قضائی دارند به 

 اتاق بازرگانی -منابع طبیعی منابع طبیعی اعالم گردد و در کارگروه تعامل بررسی شوند .

 مشکل معادن حوالی سد ها
 5سد روز شنبه نشستی در خصوص مشکالت معادن حوالی مقرر گردید 

 –یی در دفتر امور آب منطقه ای استان با حضور آقای مرتضا 18مرداد ماه 

رییس کمیسیون معادن اتاق برگزار گردد و نتیجه جلسه به استانداری ارائه 

 گردد . 

 –امور آب منطقه ای 

 کمیسیون معادن اتاق

و  تسهیالت روستایی بررسی واگذاری

 فراگیر

در جلسه آتی در  توصیفیانمقرر گردید گزارشی توسط جناب آقای 

 پرداختی ارائه گردد .  تسیالتخصوص  میزان 

اداره تعاون کار و رفاه 

 اجتماعی

 مسائل صندوق توسعه کشاورزی 
 افزایش یابد  بررسی و صندوق توسعه کشاورزیمبلغ اعتبارات مقرر گردید 

اقتصادی  امور معاونت

سازمان برنامه و  – استانداری

 بودجه

واگذاری مناقصات و مزایده های 

دستگاههای اجرایی با اولویت بخش 

 تعاون 

استان توسط دستگاههای اجرایی  در خرید محصوالت تولید گردید مقرر 

در این مورد اطالع رسانی وفرهنگ نظارت گردیده و اولویت داشته باشد . 

 سازی الزم صورت پذیرد.

و  اقتصادیسازمان امور 

 دارایی

 بانکی در  تسهیالتواگذاری مسائل 

 استان 
استان  دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهایجناب آقای طوماسی مقرر گردید 

تسهیالت در استان داشته  واگذاریدر جلسه آتی شورا گزارشی از روند

 باشند 

 یبانکها یهماهنگ ونیسیکم

 استان

 مسائل و مشکالت طرح کارورزی
آمار مقایسه  ومسائل طرح کارورزی در استان پیگیری گردیده مقرر گردید 

 ای استان با سایر استانها تهیه شود.

 –سازمان تأمین اجتماعی 

تعاون کار و رفاه اداره 

  اجتماعی

مسائل تولیدکنندگان مواد غذایی و 

  و سفال سازان ترشیجات

غذایی ترشیجات و مقرر گردید شرکت تعاونی تولید کنندگان مواد 

 .تشکیل گردد سفال سازان اللجین و شوریجات مهاجران
 اتاق تعاون – فرمانداری بهار



 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 3 از 3

 

   تاريخ:

 

 

 شماره:

 :پيوست

 :اتوماسيون

 اداري

 شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي  استان همدان
Hamedan Province Public Private Dialogue 

مسائل بدهی های مالیاتی واحدهای 

 تولیدی

مشکل متعاقبا بدهی مالیاتی شرکت تسمیران پیگیری گردد و مقرر گردید 

  ثبت تغییرات این شرکت رفع گردد .
 امور مالیاتی

بخشنامه  قانون بودجه و 92بند ز تبصره  91ماده  باستناد مقرر گردید  بدهی مالیاتیط یمسائل تقس

برای بنگاههایی که برنامه احیای تولید  18تا پایان سال  911موضوع ماده 

 12انها به تائید ستاد تسهیل رسیده مدت زمان تقسیط مالیات مستقیم  به 

 ماه افزایش یابد

  امور مالیاتی 

از طرف استان نامه ای  بخصوص روستایی مقرر گردید در ارزیابی وثائق وثایق بانکی

و توسط آقای پورمجاهد به بانک مرکزی ایران و وزارتخانه ارسال گردد

  . پیگیری الزم صورت گیرد

 معاونت اقتصادی استانداری 

مقرر گردید بانکهای استان در ارزیابی وثائق بخصوص روستایی مساعدت  یبانک قیوثا

موضوع در شورای بانکها توسط اقای طوماسی طرح و بیشتری انجام دهند 

 پیگیری شود. و

 یبانکها یهماهنگ ونیسیکم

 استان

کلیه مصوبات شورای گفتگو به قطع اجرا گردد و در اجرای مقرر گردید  اجرایی شدن مصوبات

 مصوبات تسریع شود . 
 کلیه دستگاه ها

با موضوع اصناف  این شورا مقرر گردید در هفته آتی دستور جلسه سوم مسائل اتاق اصناف 

 برگزار گردد 
 اتاق بازرگانی 

روستایی توسط آقای توصیفیان  مقرر شد مشکالت بیمه فروشندگان تعاون  مسایل بیمه ایی  

 بررسی گردد.

اداره تعاون کار و رفاه 

 یاجتماع

مقرر شد مسائل مربوط یه تخفیف بیمه تامین اجتماعی بخش تعاون توسط  ییا مهیب لیمسا 

 سازمان تامین اجتماعی استان مکاتبه وپیگیری الزم صورت پذیرد.

 –سازمان تامین اجتماعی 

 اتاق تعاون

 


