
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 3 از 1

 

   تاريخ:

 

 

 شماره:

 :پيوست

 :اتوماسيون

 اداري

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

 

سالن شهدای مکان :  19:11ساعت خاتمه :  16:11:ساعت شروع 11/11/89 تاریخ جلسه: 24شماره نشست: 
 استانداری

 
 سید سعید شاهرخیآقای جناب رئیس جلسه : 

 
 آقای علی اصغر زبردستجناب جلسه :  دبیر

 

 : جلسه دستور

 

 بررسی مسائل شهرکهای صنعتی استان همدان -1

 بررسی مسائل تسهیالت بانکی در بخش تأسیسات گردشگری - 2

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 3 از 2

 

   تاريخ:

 

 

 شماره:

 :پيوست

 :اتوماسيون

 اداري

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

 11/11/89 شورای گفتگوی مورخ مصوبات جلسه

 دستگاه مجری شرح مصوبه موضوع ردیف

1 

انجام تعهدات قانونی دستگاههای خدمات رسان عدم 

شهرکهای صنعتی به دلیل عدم در حوزه زیرساختی 

پایدار بودن اعتبارات توسط سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

مقرر گردید مشکل زیرساختها توسط آقای پورمجاهد پیگیری و 
جهت اجرای آن جدول زمان بندی طراحی گردد و در جلسه ای 

 جدول مربوطه نهایی گردد .با حضور آقای استاندار 

معاونت امور هماهنگی 

 اقتصادی

2 

 

قانون برنامه ششم توسعه در  6پیشنهاد اجرای ماده 

درصد از سهم عوارض مالیات بر ارزش  03خصوص 

 شرکت شهرکهای صنعتی که می بایست بهافزوده 

 استانها اختصاص یابد.

 

 

0 
 

کشاورزی مقرر گردید جلسه ای با حضور استاندار ، سازمان جهاد  موضوع شهرک صنعتی خصوصی چوبگار زاگرس
، سازمان صمت، اداره سرمایه گذاری ، سازمان بازرسی و آقای 

 عبدالملکی در دفتر استاندار برگزار گردد .

 استانداری

تکلیف پسماندهای صنعتی و غیر صنعتی برای تعیین  4

 کل شهرکهای صنعتی در شهرستانهای استان

ریاست شرکت شهرکهای صنعتی  –مقرر گردید آقای بادامی 
استان موضوع پسماندهای صنعتی و غیر صنعتی را از طریق 
سازمان صمت و بخشداریها پیگیری نموده و نتیجه را طی 

 گزارشی در جلسه آتی شورای اعالم نمایند .

 شرکت شهرکهای صنعتی

مسائل و مشکالت طرح توسعه واحدههای صنعتی  5
 مستقر در شهرکهای صنعتی

  

مشکالت دسترسی شهرکهای صنعتی به جاده های  6
 اصلی در نقاط پر حادثه

  

تبدیل نواحی صنعتی که دارای کد نیستند به شهرک  7
های صنعتی ومشکالت انتقال شهرکها ی متعلق به 

جهاد کشاورزی به شرکت شهرکهای صنعتی و 
 واگذاری اسناد اوقافی

ریاست  –مقرر گردید با همکاری فرماندار بهار و آقای بادامی 
شرکت شهرکهای صنعتی هیئت امنای شهرک صنعتی بهاران 

 فعال گردد .

شرکت  –فرمانداری بهار 
 شهرکهای صنعتی

تسهیالت بانکی با یارانه در بخش گردشگری با توجه  8
به اینکه دولت یارانه بانک را به موقع پرداخت نمی 

در نتیجه بانک از ابتدا قرارداد را با نرخ سود روز کند 
 %( تنظیم می کند18)

مقرر گردید سازمان میراث فرهنگی به جد این موضوع را 
 پیگیری نماید و ورود جدی تری داشته باشد .

 سازمان میراث فرهنگی



 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 3 از 3

 

   تاريخ:

 

 

 شماره:

 :پيوست

 :اتوماسيون

 اداري

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

ارزیابی ساختمانهای در شرف ساخت براساس  9
فیزیکی پیشرفت فیزیکی عموماً بانکها پیشرفت 

ساختمان و تأسیسات را به وسیله کارشناسان خود 
انجام می دهند که درصد پیشرفت فیزیکی به طور 
کامل محاسبه نشده و اقساط با مدت زمان و دفعات 

 بیشتر پرداخت می شود

مقرر گردید سازمان میراث فرهنگی به جد این موضوع را 
 پیگیری نماید و ورود جدی تری داشته باشد .

 میراث فرهنگی سازمان

از تسهیالت ارزان قیمت گردشگری به شرکت ها و  13
هتلها و آژانس ها جهت ارائه حمل و نقل با کیفیت به 

مینی بوس که  -گردشگران مانند ماشین های ون 
 برای تردد گردشگران مورد نیاز است استفاده شود

مقرر گردید سازمان میراث فرهنگی به جد این موضوع را 
 نماید و ورود جدی تری داشته باشد .پیگیری 

 سازمان میراث فرهنگی

سقف تصمیم گیری تسهیالت پرداختی در بانکها  11
یکسان نیست و اغلب طرحهای بزرگ برای بررسی 
بایستی به ادارات اعتباری  مرکز  بانکها در تهران 

 ارسال گردد.

مقرر گردید سازمان میراث فرهنگی به جد این موضوع را 
 نماید و ورود جدی تری داشته باشد . پیگیری

 سازمان میراث فرهنگی

سهم صندوق توسعه ملی جهت تسهیالت اعطایی در  12
کلیه بخشهای اقتصادی در استانها مشخص نمی 

 باشد

مقرر گردید سازمان میراث فرهنگی به جد این موضوع را 
 پیگیری نماید و ورود جدی تری داشته باشد .

 سازمان میراث فرهنگی

زمان اعطای تسهیالت از زمان انعقاد قرارداد تا  10
 پرداخت اولین قسط طوالنی می باشد

مقرر گردید سازمان میراث فرهنگی به جد این موضوع را 
 پیگیری نماید و ورود جدی تری داشته باشد .

 سازمان میراث فرهنگی

 

 


