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سالن شهدای مکان :  03:33ساعت خاتمه :  50:33:ساعت شروع  51/1/99: تاریخ جلسه 03شماره نشست: 
 استانداری

 

  استاندار محترم همدان – شاهرخیسید سعید جناب آقای  : رئیس جلسه

   

 

ریاست  -علی اصغر زبردستمهندس آقای جناب :  جلسه دبیر

 محترم اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی همدان 
 

 

 

 دستور جلسه : 

 

 و تعلیق کارتهای بازرگانی  79و  79طرح موضوع مشکل تعهدات ارزی صادرکنندگان مربوط به سالهای -1 

استان  24/3/70عنایت به مصوبه شورای گفتگوی مورخ رأسی تلیسه نمونه امید با  0444طرح موضوع مشکل گاوداری -2

 مدیر عامل محترم شرکت تلیسه نمونه امید( -همدان   )ارائه توسط جناب آقای امید احیایی 

 مدیر عامل محترم اتحادیه دامداران ( -طرح موضوع کمبود نهاده های دامی در استان )ارائه توسط جناب آقای ابراهیم رستمی-3

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 2 از 2

 

 61/5/99  تاريخ:

 

 شماره : 

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

 51/1/99 شورای گفتگوی مورخ مصوبات جلسه

 

 دستگاه مجری شرح مصوبه موضوع ردیف

 

1 
مشکل تعهدات ارزی 

صادرکنندگان مربوط به 
 79و  79سالهای 

معاونت محترم اقتصادی استانداری تمامی  -مقرر گردید جناب آقای پورمجاهد 
مطالب و مشکالت مطرح شده  در جلسه شورا را بصورت مختصر  را طی نامه 
ای برای آقای جهانگیری و ریاست بانک مرکزی ارسال نماید و جناب آقای 

   این موضوع را پیگیری نمایند . "شخصااستاندار نیز 

اقتصادی معاونت 
 استانداری

2 

مشکل تعهدات ارزی 
صادرکنندگان مربوط به 

 79و  79سالهای 

تعهدات ارزی را دقیق و شفاف مقرر گردید سازمان صنعت و معدن اعداد و ارقام 
 بررسی نموده و اعداد را تصحیح نمایند . 

 سازمان صمت

3 
مشکل تعهدات ارزی 

صادرکنندگان مربوط به 
 79و  79سالهای 

یک در اتاق بازرگانی و یا صنف مربوطه مقرر گردید در رابطه با ارزش گذاری گمرکی 
 بازه ی زمانی موارد را مشخص و به گمرک اعالم کنند . 

 اتاق بازرگانی 

 تعلیق کارتهای بازرگانی  0
کارت غیر تولیدی  22مقرر گردید با مسئولیت و نامه جناب آقای دادستان تعلیق 
 استان یک هفته به تعویق بیفتد . 

 سازمان صمت 

2 

موضوع مشکل گاوداری 
رأسی تلیسه نمونه  0444

امید با عنایت به مصوبه 
شورای گفتگوی مورخ 

 استان همدان    24/3/70

مقرر گردید جناب آقای استاندار در جلسه ای که هفته آتی با اقای حسین زاده در 
تهران دارند موضوع را پیگیری نموده و بانک ملی نیز ظرف یک هفته این موضوع را 

 تعیین تکلیف نماید . 

 استانداری -بانک ملی

 کمبود نهاده های دامی 6
محترم سازمان جهاد کشاورزی ریاست  -مقرر گردید جناب آقای رضوانی جالل 

 اید که سهمیه استان را جبران نمایند . وزارتخانه را مجاب نم
 سازمان جهاد کشاورزی

 کمبود نهاده های دامی 9
مقرر گردید شیوه توزیع نهاده طی نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی منعکس گردد تا 

 تصمیمات الزم اتخاذ گردد . 
 استانداری

9 
قیمت مرغ در بازار 

 همدان 

مقرر گردید آنالیز قیمت مرغ توسط اتحادیه مرغداران به ستاد تنظیم بازار ارائه گردد 
در تا قیمت نهایی اعالم شود و ضرر مرغداران ظرف چند ماه آینده جبران گردد و 

-معاونت اقتصادی و آقای متین  -آقای پورمجاهد خصوص اصالح قیمت مرغ 
 ریاست سازمان صمت اختیار کامل دارند .  

 - اتحادیه مرغداران
معاونت اقتصادی 

 استانداری 

 


