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 33/2/88 شورای گفتگوی مورخ مصوبات جلسه

 دستگاه مجری شرح مصوبه موضوع ردیف

1 

تصویب تقویم شورای گفتگوی  
دولت و بخش خصوصی در 

 99سال 
 

مقرر گردیدد جلسدات   با عنایت به ماده دوم آئین نامه برگزاری جلسات استانی شورای گفتگو 

در در روزهدای ههارشدن ه اول هرمداه      99شورای گفتگوی دولت و بخدش خصوصدی سدال   

 7مهرمداه،   2شدهریورماه،   5مرداد ماه ، 1تیرماه،   4خرداد ماه ،  21خرداد ماه ،  7تاریخهای 

اسفندماه با توجه به اولویت بندی موضدوعهای    6بهمن ماه،  1دیماه،  3آذرماه،  5آبان ماه ، 

 برگزار گردد .  ی بررسی شده در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوص

اتاق  -استانداری 

 بازرگانی 

2 

تصویب اسامی هشت نفر از 
مدیران عامل برتر بخش 
خصوصی جهت شرکت در 

جلسات شورای گفتگوی سال 
99 

جناب مقرر گردید گفتگو  یشورا یجلسات استان ینامه برگزار نیآئ اولبه ماده  تیبا عنا
رئیس انجمن ان وه سازان  -مدیر عامل شرکت بلور الوند ، پارسامهر  -فالح  علی اک ر آقایان

مدیرعامل شرکت زرین  -پورنجفی علیرضا رئیس اتحادیه طال و جواهر ، -قدیری مهدی ، 
مدیرعامل اتحادیه مرغداران  -شع انلوداوود رئیس اتحادیه درودگران ،  -توکلیایرج بتن، 

مدیرعامل  -هراتیصادق میش مست ل شرکت پایابسپار ، مدیرعام-رج ی محمود گوشتی ، 
به مدت یکسال بعنوان عضو شورای گفتگو انتخاب گردیدند.و در این شرکت سیمین نورد 

 جلسه احکام اعضاء شورا با امضاء استاندار محترم تقدیم گردیدو

اتدددداق  -اسددددتانداری 
 بازرگانی

3 
ارائه گزارش عملکرد مصوبات 

 99سال 

مصوبه  99 . تعداد مصوبات اجرا شده دستگاههای مجری مصوبات قرائت گردید آمار عملکرد

 در با دسدتگاههای مربوطده    "مجددا 99سال اجرایی نشده کلیه مصوبات  مقرر گردیدمی اشد 

در هفته آتی جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بده   استانداری بررسی گردیده و

 برگزار شود . ت انجام نشدهمصوباصورت فوق العاده و جهت بررسی 

اتاق  -استانداری 

 بازرگانی

4 

بررسی وضعیت حضور و غیاب 
اعضاء اصلی شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی در 

 99سال 

پیرو وضعیت حضور و غیاب یکساله تهیه شده در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت مقرر گردید 
و بخش خصوصی نامه ای از طرف استاندار محترم همدان به اعضاء اصلی شورا جهت اعالم 

 دالئل غی ت ایشان ارسال گردد . 

 استانداری

5 

پیشنهادات بخش گردشگری 
برای دوران پس از کرونا و 

گزارش ارائه  "اختصاصا
 99مصوبات گردشگری سال 

مقرر گردید دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کلیه موضوعات مطرح شده 
موارد استانی را و  نمودهاستانی و ملی تفکیک  سطوح از لحاظرا گردشگری در این جلسه 

معاونت موارد ملی را به  امور اقتصادی استانداری وهماهنگی هت پیگیری به معاونت ج
 ارسال نماید . جهت طرح در ستاد ملی م ارزه با کرونا سیاسی استانداری 

معاوندت    -اتاق بازرگانی
معاونددددت  –سیاسددددی 

 اقتصادی  

6 
مشکل ناشی از اخذ سند تک 

 برگی به عنوان وثیقه بانکی

مقرر گردید جهت تعامل و رفع مشکل فعاالن اقتصادی که نیاز به ارائه اسناد مالکیت جهدت  

اخذ وام و ترهین اسناد مذکور را دارند سازمان ث ت اسناد و امالک کماکان اسناد دفترهده ای  

قدیم را تا آخر شهریور ماه معت ر دانسته و خدمات ث تی جهت ترهین اسدناد قددیمی را بدرای    

 قتصادی فراهم نمایند . فعاالن ا

معاونت اقتصادی 

 استانداری

7 
مشکالت مربوط به خانه 

 مسافرهای غیر مجاز 

د روشی طراحی و اجرا شود کده  با محوریت فرمانداری و همکاری سازمان میراث فرهنگی بای

 از فعالیت خانه مسافرهای غیر مجاز و بدون کد شناسائی به صورت مستمرجلوگیری گردد . 
 -فرمانداری همدان 

 میراث فرهنگی 

 


