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  دستور جلسه: عنوان
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 مصــوبات اســـتانی

 مجری دستگاه تصمیم/ تــــصمیمات عنــوان دستــور جلسه ردیف

0 

گزارش طرح پایش محیط کسب و کار تابستان 

5999 

کمیته ای با محوریت معاونت محترم امور اقتصادی استانداری در بهره برداری از  مقرر گردید

تا جهت ارتقاء جایگاه استان در فضای در استان تشکیل گردد طرح پایش محیط کسب و کار 

 کسب و کار با استناد به طرح ملی پایش اقدام گردد . 

امور اقتصادی معاونت 

 استانداری

2 

گزارش طرح پایش محیط کسب و کار تابستان 

5999 

گانه محیط نهادی ، آموزشی ، فرهنگی ، فن  26باتوجه به مؤلفه های آماری  -مقرر گردید 

، قانونی ، حقوقی ، ساختار و عملکرد دولت ، اقتصادی ، تأمین مالی ، آوری و نوآوری 

زیرساخت ، ساختار تولید در دستور کار شورای برنامه ریزی و سیاستگذاری استان و دستگاه 

 اجرایی قرار گیرد و شورای برنامه ریزی استان تمهیدات الزم مبذول نمایند .

امور اقتصادی معاونت 

سازمان  -استانداری

مدیریت و برنامه 

 ریزی 

3 

در استان با همکاری سازمان صمت ، گمرک ، معاونت امور اقتصادی مقرر گردید  تعلیق یا عودت کارتهای بازرگانی استان 

میزان تأثیر تعلیق کارتها بر صادرات استان بررسی گردیده و کمیته ای جهت ایجاد 

 راهکار در خصوص تعلیق کارتها در استان تشکیل گردد . 

 صمت سازمان 

4 

پیشنهاد گردید سازمان صمت پیگیری نماید که کشاورزان استان بعنوان تولیدکننده  تعلیق یا عودت کارتهای بازرگانی استان

در نظر گرفته شوند که بتوانند از امتیازات رفع تعهد ارزی استفاده نمایند و نتیجه 

 پیگیری را به دبیرخانه شورا اعالم نمایند . 

 سازمان صمت 

5 
نسبت به تخصیص تعهدات ارزی  ی استانصرافی ها  تأکید گردد مقرر گردید رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز

 صادرکنندگان )برای واردات غیر( براساس تصمیمات بانک مرکزی اقدام نمایند . 

 - سازمان صمت

 شورای بانکها

0 

پیرو  مسائل ارزشگذاری گمرکی کاالهای صادراتی)

جلسه شورای و سی و یکمین  مصوبه سی امین 

 (62/2/99و  51/1/99گفتگو مورخ 

که  ای استانبرخی کاالهدر خصوص قیمت گذاری کاالها ارزشگذاری  مقرر گردید 

سازمان انجام داده است و به   62/2/99اتاق بازرگانی همدان بعد از جلسه مورخ 

به دفتر معاونت محترم امور اقتصادی ارسال نماید که با  "اعالم نموده مجددا صمت

ی و به گمرک همدان اعالم و مکاتبات الزم در همکاری دفتر امور اقتصادی بررس

 این خصوص با گمرک ایران انجام گردد. 

معاونت امور اقتصادی 

 اتاق بازرگانی  -

7 

آخرین وضعیت صنایع تبدیلی سیب زمینی در 

 استان 

، جهاد در استان با همکاری حوزه سرمایه گذاری و معاونت امور اقتصادیمقرر گردید 

در حوزه سرمایه  بحث فرآوری محصوالت سیب زمینی صمتکشاورزی و سازمان 

 . گذاری و ایجاد ظرفیتهای زیرساختی تمهیدات الزم و برنامه ریزی گردد 

 اقتصادیمعاونت امور 

جهاد  -استانداری

سازمان  -کشاورزی 

 صمت

0 

رئیس  -ناب آقای میرزاییضمن ارائه ظرفیتهای توسعه صادراتی سیر توسط ج آخرین وضعیت صنایع تبدیلی سیر در استان

اتحادیه تعاونی سیر سوالن و نماینده کمیته سیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی 

 . موضوع شهرک سیر بررسی گرددمقرر گردید در جلسه آتی شورا 

 -جهاد کشاورزی 

 سازمان صمت 

 

 

 

 


