
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 2 از 1

 

   تاريخ:

 

 

 شماره:

 :پيوست

 :اتوماسيون

 اداري

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

 

سالن شهدای مکان :  21:11ساعت خاتمه :  39:11:ساعت شروع 31/6/89 تاریخ جلسه: 22شماره نشست: 
 استانداری

 
 سید سعید شاهرخیآقای جناب رئیس جلسه : 

 
 آقای علی اصغر زبردستجناب جلسه :  دبیر

 

 : جلسهدستور 

 

 دستور جلسه :

–پیگیری مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درباره ی پرداخت یارانه سیب زمینی شیرین ) جناب آقای محمودی -1

 عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان و  رئیس کمیسیون کشاورزی(

دبیر اتاق  –بررسی مشکل ساختمان احداثی انجمن پیمانکاران در خصوص تمدید قرارداد واگذاری) سرکار خانم ایزدی -2

 جناب آقای غفوریان رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی استان همدان(  –بازرگانی همدان 

انی همدان و رئیس کمیسیون مالیات و تأمین نائب رئیس اتاق بازرگ -طرح و بررسی مسائل تأمین اجتماعی ) جناب آقای فالح -3

 اجتماعی( 

 

 

   

 

                                

 

                

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 2 از 2

 

   تاريخ:

 

 

 شماره:

 :پيوست

 :اتوماسيون

 اداري

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

 6/89/ 33شورای گفتگوی مورخ مصوبات جلسه

 دستگاه مجری شرح مصوبه موضوع

  11/7/17قبلی مورخ پیگیری مصوبه

شورای گفتگوی دولت و بخش 

خصوصی درباره ی پرداخت یارانه 

 سیب زمینی شیرین

مقررگردید موضوع مجددا توسط جناب آقای پور مجاهد و رضوانی 

جالل پیگیری ومکاتبات الزم از طریق استانداری به معاونت اول 

ری جناب آقای جهانگیری و وزارت جهاد صورت وریاست جمه

 پذیرد   .

  

معاونت امور اقتصادی 

جهاد  -استانداری

 کشاورزی 

بررسی مشکل ساختمان احداثی 

انجمن پیمانکاران در خصوص 

 تمدید قرارداد واگذاری

مقرر گردید با توجه به پروانه ساختمانی موجود انجمن پیمانکاران 

در اسرع وقت نسبت به ساخت اقدام نمایند و با دادن تعهد به 

بتواند در مهلت های قانونی مربوط به راه و شهرسازی سازمان 

 عملیات اجرایی را به اتمام برساند .  ، پروانه ساختمانی

 عمرانی  انجمن پیمانکاران

 نیتأم سازمان مسائل مربوط به

  یاجتماع

پور  یجناب اقا تیریمد تحت نظارت و ژهیو یا تهیکم دیمقرر گرد

 ریمد یعسگر یآقاو جناب  یاستاندار یبازرسبا حضور مجاهد و 

و  یاتاق بازرگان ندهیونما یاستاندار یکل محترم امور اقتصاد

پانزده مدت گردد و حداکثر ظرف  لیتشک سازمان تأمین اجتماعی

داده شود و  لیاستاندار تحو یاو به جناب آق هیته یروز گزارش

 .گفتگو مطرح گردد یشورا یموضوع در جلسه آت جهینت

معاونت امور اقتصادی 

سازمان  –استانداری 

 تأمین اجتماعی 

 


