
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 2 از 1

 

   تاريخ:

 

 

 شماره:

 :پيوست

 :اتوماسيون

 اداري

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

 

سالن شهدای مکان :  11:11ساعت خاتمه :  29:11:ساعت شروع 9/5/99 تاریخ جلسه: 12شماره نشست: 
 استانداری

 
 سید سعید شاهرخیآقای جناب رئیس جلسه : 

 
 آقای علی اصغر زبردستجناب جلسه :  دبیر

 

 : جلسهدستور 

 

 رئیس اتاق اصناف( )جناب آقای محرابی  –ارائه گزارش و بررسی موضوعات اتاق اصناف -1

ارائه گزارش انجمن طال ، جواهر و سنگهای قیمتی در رابطه با نیازهای تسهیالتی و آموزشی در راستای توسعه -2

 جناب آقای شیران -اشتغال بخصوص در روستاها

 سنگهای قیمتی اتاق بازرگانی ( ) رئیس انجمن طال ، جواهر و

جناب آقای  –ارائه گزارش چگونگی واگذاری تسهیالت روستایی ، فراگیر و اولویت های آن در سطح استان -3

 (توصیفیان) مدیر کل محترم اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

 

   

 

                                

 

                

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 2 از 2

 

   تاريخ:

 

 

 شماره:

 :پيوست

 :اتوماسيون

 اداري

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

 9/5/99شورای گفتگوی مورخ  جلسهمصوبات 

 دستگاه مجری شرح مصوبه موضوع

 راه اکباتان ادهیپ
فرماندار شهرستان همدان مسائل پیاده راه اکباتان و دستفروشان را به مقرر گردید 

هیئت امناء شورای شهر ، شهرداری ،  ، یفرماندار صورت متمرکز و با همکاری

اصناف بررسی و تعیین تکلیف نهائی صورت پذیرد و نتیجه تا  اتاق و خیابان اکباتان

 . نده به استاندار محترم اعالم شودیک ماه آی

 فرمانداری

 بازار طالفروشانمسقف سازی 
با رعایت ضوابط و با نظر مساعد و با نظارت سازمان میراث فرهنگی مقرر گردید 

بررسی و تصمیم گیری موضوع با حضور اصناف و معاون امور اقتصادی استانداری 

میتواند به سایر  شود . در صورت مثبت بودن اجرای طرح به صورت پایلوت

 به استاندار محترم اعالم شود .  بخشهای بازار تسری یابد .نتیجه یکماه آینده 

 – سازمان میراث فرهنگی

معاونت امور اقتصادی و 

 استانداری 

الزام نصب سیستم پایش تصویری 

 صنفیواحدهای 

با حضور اداره اماکن مقرر گردید جناب آقای آزادبخت معاونت محترم سیاسی 

عمومی نیروی انتظامی و اتاق اصناف ابهامات  را بررسی نمایند در صورت لزوم 

 به فرماندهی نیروی انتظامی اعالم خواهد شد .  پیشنهادی موارد

 –معاونت سیاسی استانداری 

 اتاق اصناف

 –استعالم گواهی صالحیت از نیروی انتظامی 

دستورالعمل  –اداره نظارت بر اماکن عمومی 

مبنی بر  دادستان وقت همدان 59سال ابالغی 

 95عالوه بر استعالم کلیه واحدهای صنفی 

 رسته و شغل مستلزم اخذ استعالم 

 بدون مصوبه

-------- 

در  هیمناسب سرما التیپرداخت تسه

طال ،  دیتول یگردش و ثابت جهت کارگاهها

 و تراش سنگهای قیمتی جواهر

به منظور بررسی ارائه تسهیالت به کارگاههای تولید طال ، جواهر، مقرر گردید 

سنگهای زینتی فهرست متقاضیان به همراه میزان تسهیالت مورد نیاز از طریق 

 به معاونت اقتصادی استانداری ارائه گردد .  و سنگهای قیمتی  انجمن طال ، جواهر

معاونت  –انجمن طال و جواهر 

هماهنگی امور اقتصادی 

 استانداری 

در  هیمناسب سرما التیپرداخت تسه

طال ،  دیتول یگردش و ثابت جهت کارگاهها

 و تراش سنگهای قیمتی جواهر

مقرر گردید تسهیالت روستایی معرفی شده از طریق سامانه کارا به بانکهای عامل 

دستگاه متولی طرحهای مذکور را تا نتیجه نهائی پیگیری و به استانداری گزارش 

 نماید . 

 دستگاه میراث فرهنگی 

 
 

 توضیح :

 به علت ذیق وقت دستور جلسه سوم ارائه نگردید . 


