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 8931مصوبات اجرا نشده در بخش  اقتصادی جلسات شورای گفتگوی  دولت و بخش خصوصی سال 

 

شماره  ردیف

 جلسه
 دستگاه مجری مصوبه جدید قبلی مصوبه موضوع تاریخ جلسه

مسائل و مشکالت  4/2/81 11 1

 بانکهای استان

مقرر گردید معاونت محترم امور اقتصادی  % باشد .57باید  81مقرر گردید کف تسهیالت در استان در سال 

جلسه ای با حضور بانکهای استان برگزار 

 به نتیجه برساند . نموده و مصوبه را

 معاونت امور اقتصادی

 صیسهم تخص شیافزا 1/3/81 18 2

 منابع به بخش معادن
% واگذاری تسهیالت از منابع بانکهای استان ، تسهیالت 57مقرر گردید در سال جاری به منظور رسیدن به میانگین 

 % افزایش یافته و پرداخت گردد17به حداقل  85در سال  % 2/11 ارائه شده به واحدهای صنعتی ومعدنی از

مقرر گردید معاونت محترم امور اقتصادی 

جلسه ای با حضور بانکهای استان برگزار 

 نموده و مصوبه را به نتیجه برساند .

 معاونت امور اقتصادی

پرونده ایشان بررسی و کمکهای الزم صورت  "باالی دست سد نباشد مجددامقرر گردید اگر معدنی خارج از حوزه و  مشکل معادن حوالی سد ها 1/3/81 18 3

 پذیرد

مقرر گردید جناب آقای متین پیگیر این مصوبه 

گردد و نتیجه را تا دو ماه آینده به استانداری 

 اعالم نماید . 

سازمان صنعت و 
  معدن 

موضوع شهرک صنعتی  12/11/81 24 4
 خصوصی چوبگار زاگرس

با توجه به قانونی بودن مراحل اجرایی شهرک و تاکید جناب آقای استاندار مبنی بر استفاده از ظرفیت به 
وجود آمده و با توجه به نامه بازرسی کل کشور به سازمان جهاد کشاورزی همدان مبنی بر عدم واگذاری 

ان صنعت و معدن و تجارت ، سند مقرر گردید جلسه ای با حضور استاندار ، سازمان جهاد کشاورزی ، سازم
سازمان بازرسی کل کشور مستقر در استان و شرکت شهرکهای صنعتی استان و آقای عبدالملکی مدیر عامل 

 .برگزار گردیده و تعیین تکلیف شود 81دیماه  14شهرک صنعتی چوبگار زاگرس حداکثر تا روز شنبه 

مقرر گردید جناب آقای پورمجاهد تا اخر 
صوبه را تعیین تکلیف هفته جاری این م

 نموده و به نتیجه برساند . 

 یمعاونت هماهنگ
 یامور اقتصاد

تکلیف پسماندهای تعیین  12/11/81 24 7
صنعتی و غیر صنعتی برای 
کل شهرکهای صنعتی در 

 تانشهرستانهای اس

ریاست شرکت شهرکهای صنعتی استان موضوع پسماندهای صنعتی و غیر  –مقرر گردید آقای بادامی 
صنعتی را از طریق دستگاههای ذیربط پیگیری نموده و نتیجه را طی گزارشی در جلسه آتی شورای اعالم 

 نمایند .

شرکت  مقرر گردید جلسه ای با حضور 
محیط زیست ، سازمان مدیریت و شهرکها ، 

هد در این برنامه ریزی و آقای پور مجا
 خصوص برگزار گردد 

 معاونت امور اقتصادی
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تبدیل نواحی صنعتی که  12/11/81 24 6
دارای کد نیستند به 
شهرک های صنعتی 
ومشکالت انتقال 
شهرکهای متعلق به 
جهاد کشاورزی به 
شرکت شهرکهای 
 صنعتی

قصابان اقدام و با مقرر گردید با همکاری فرمانداری بهار نسبت به تشکیل هیأت امنای شهرک چشمه 
هماهنگی شهرداری بهار نسبت به سر و سامان دادن آن اقدام نمایند . در ضمن شهرکهای صنعتی نسبت به 

 راه اندازی شرکت خدماتی شهرک بهاران اقدام نمایند .

مصوبه در شهرک صنعتی چشمه قصابان 
انجام شده و در شهرک صنعتی بهاران نیز 

 ند . در حال انجام انتخابات میباش

شرکت شهرکهای 
 صنعتی 

اشکاالت موجود  27/11/81 27 5
درفرایندهای رسیدگی به 
مطالبات تأمین اجتماعی در 
هیئتهای بدوی و تجدید 

 نظر استان

ن در دفتر صورتجلسات انجام مقرر گردید طبق فرمت جدید از طرف سازمان تأمین اجتماعی ثبت اظهارات مؤدیا
 سازمان مذکور به اتاق بازرگانی ارسال گردد .. این فرمت از طریق پذیرد

 مصوبه انجام شده است 

سازمان تأمین 
 اجتماعی

رفع اشکاالت بازرسی از  27/11/81 27 1
کارگاهها به صورت 
الکترونیکی و اخذ امضا از 
 مدیر کارگاه وارائه رسید

تدوین نموده و لیست ثبت شده در دستگاه مقرر گردید سازمان تأمین اجتماعی طبق برنامه اعالم شده نرم افزاری را 
به رؤیت مدیر واحد رسیده و جمع کل نفرات به امضاء مدیر رسیده شود . فرایند بازرسی الکترونیک باید به صورت 
 کامل اجرا وفی المجلس پس از رفع اشکاالت احتمالی ، امضاء الکترونیک از سرپرست ومسئول کارگاه اخذ شود.

ی پیگیر انجام این مصوبه سازمان تأمین اجتماع
 میباشد . 

سازمان تأمین 
 اجتماعی

8 26 15/11/81 
مسائل مربوط به تهاتر 
اوراق تسویه خزانه دولت 
 در امور مالیاتی

% متعلق به عوارض می باشد سازمان امور مالیاتی 1/3% مالیات بر ارزش افزوده 8مقرر گردید با توجه به اینکه ،از  
% را مالک تهاتر بدهی مالیاتی قرار می دهد موضوع از  2/7% مذکور را شامل تهاتر ندانسته و در محاسبات فقط 1/3

کارشناسی هیئت  مقررات زدایی اداره کل امور اقتصادی ودارایی  طریق  هیئت مقررات زدایی )پس از بررسی در کمیته 
 ( مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

نامه مربوط بهه ینهم مبهوبه یر  هرا ی ی       

به وری ت  ی ینی کشو  ی سال  یستان  ی ینی

شد  و مقر  گر ند ی ی    ی ینی نتیجه  ی به 

 یستاندی ی یعالم نماند . 

ی ی   کل یمو  

یقتبا ی و ی ینی 

 یستان 

مسائل مربوط به قانون  15/11/81 26 11
مالیات بر ارزش افزوده و 
اخذ مالیات از مصرف کننده 
 نهائی کاال و خدمات

مقرر گردید با توجه به اینکه قانون مالیات برارزش افزوده در خصوص عرضه کاال و خدمات می باشد خود کاال 
ش افزوده است نه واحد اقتصادی و تولیدی فلذا بایستی این مالیات از مصرف کننده نهایی کاال اخذ مشمول مالیات ارز

تعداد کثیری رعایت نمیکنند و  فروشنده میبایست از سود خود مالیات بر  مالیات بر ارزش افزوده شود .در زنجیره فرایند
ی وی میشود . مصداق خریدار مواد اولیه آفات و ارزش افزوده را پرداخت نماید و این موضوع باعث زیان عملکرد

به علت ذنق وقت مقهر  گر نهد مبهوبات    

ی  ی ینی    جلسه آتی به صو ت جدی بر س

 گر    

 یمو  کل ی ی  

 - و ی ینی یقتبا ی

معاونت یمو  

  یقتبا ی
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سموم که مالیات را به تولیدکننده و فروشنده پرداخت میکند ولی از مصرف کننده نهایی به علت معافیت تولیدات 
کشاورزی از کشاورزان نمی تواند اخذ نماید . همچنین عدم استرداد اعتبارات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده به موقع 

ولیدکنندگان آنها را در تنگنای مالی قرار می دهد ، موضوع از طریق  هیئت مقررات زدایی )پس از بررسی در به ت
 کمیته کارشناسی هیئت  مقررات زدایی اداره کل امور اقتصادی ودارایی  ( مورد پیگیری قرار گیرد.

 تیمسائل مربوط به معاف 15/11/81 26 11
از  یصادرات یکاالها
مشکالت  لیبدل اتیمال

و برگشت ارز  یتعهد ارز
حاصل از صادرات و 

 یالیمبادالت ر

نامه خود صادر کننده و تصویب در کمیتهه  پیشنهاد می گردد که مالک ارزشگذاری کاالهای صادراتی بر اساس اظهار 

ارزشگذاری صادرات یا  قیمت فاکتور فروش در اظهارنامه گمرکی که معموال قیمت واقعی است) بدون توجه به قیمت 

 تعرفه ای( باشد.
به علت ذنق وقت مقر  گر ند مبوبات 

 ی ینی    جلسه آتی به صو ت جدی بر سی 

 گر  

 یمو  کل ی ی  

 - نیو ی ی یقتبا ی

معاونت یمو  

 یقتبا ی

12 26 15/11/81 

اصالح ترکیب هیئت های 
قانون  43موضوع مواد 

 تأمین اجتماعی     

با عنایت  به اینکه  در محاکم شبه قضایی مانند هیئت های حل اختالف اداره کار و هیئت های مالیاتی اصل سه 
امر در هیات رسیدگی به مطالبات سازمان تامین جانبه گرایی با حفظ تساوی آرا مشهود و معلوم است اما این 

موضوع از طریق  هیئت مقررات  قانون تامین اجتماعی( اعمال نمیگردد لذا مقرر گردید 43اجتماعی) موضوع ماده 
زدایی )پس از بررسی در کمیته کارشناسی هیئت  مقررات زدایی اداره کل امور اقتصادی ودارایی  ( مورد پیگیری قرار 

قانون تأمین اجتماعی پیشنهاد اتاق بازرگانی همدان مبنی بر اینکه نمایندگان  43مچنین تا زمان اصالح ماده گیرد. ه
صاحب یک رأی باشند تا امر سه جانبه گرائی محاکم شبه قضائی  "وزارت رفاه و شورای عالی تأمین اجتماعی جمعا

انون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مورد ق 12رعایت گردد به عالوه در مجاری ذیربط مانند کمیته ماده 
  بررسی قرار گیرد .

به علت ذنق وقت مقهر  گر نهد مبهوبات    

 ی ینی    جلسه آتی به صو ت جدی بر سی 

 .گر  

 یمو  کل ی ی  

 - و ی ینی یقتبا ی

معاونت یمو  

 یقتبا ی

13 26 15/11/81 

اصالح ترکیب هیئت های 
قانون   44موضوع مواد 

 تأمین اجتماعی     

مالحظه تأمین اجتماعی  تجدید نظر تشخیص مطالباتقانون   44ترکیب  اعضاء هیئت های موضوع مواد با عنایت به 
% ازطرف سازمان تامین اجتماعی حاکم است. که این موضوع در 61میشود نسب تساوی آرا رعایت نشده و نسبت 

هیئت مقررات زدایی )پس از   صدوررای ممکن است به نفع  فعاالن اقتصادی نباشد لذا مقرر گردید موضوع از طریق
همچین  بررسی در کمیته کارشناسی هیئت  مقررات زدایی اداره کل امور اقتصادی ودارایی  ( مورد پیگیری قرار گیرد.

می گردد نمایندگان وزارت رفاه و شورای عالی تأمین اجتماعی قانون تأمین اجتماعی پیشنهاد  44تا زمان اصالح ماده 
صاحب یک رأی باشند . مقرر گردید این پیشنهاد عالوه بر هیئت مقررات زدائی به مجاری ذیربط جهت بررسی  "جمعا

  ارسال گردد .

به علت ذنق وقت مقهر  گر نهد مبهوبات    

 ی ینی    جلسه آتی به صو ت جدی بر سی 

 .گر  

 یمو  کل ی ی  

 - و ی ینی یقتبا ی

معاونت یمو  

 یقتبا ی
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14 26 15/11/81 
اشکال در ثبت 
صورتجلسات مجامع 
عمومی و تغییرات هیئت 
مدیره های شرکتهای 
بدهکار مالیاتی در سازمان 

 ثبت اسناد

مدیران ق م م ،سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اسامی  116ماده  3با عنایت به اینکه  بر اساس تبصره 
شرکتهائی که بدهی مالیاتی دارند را به اداره ثبت شرکتها اعالم کند .اداره مذکور نیز موظف است ثبت شرکت با نام 
این اشخاص را منوط به اخذ مفاصا حساب و تعیین تکلیف از سازمان امور مالیاتی کند . این امر باعث شده است  فعال 

یارات خود دچار بدهی مالیاتی و بدهکاری های بانکی شده ، به خاطر عدم اقتصادی که اغلب به دالیلی خارج از اخت
امکان ثبت تغییرات شرکت در اداره ثبت امکان ادامه فعالیت قانونی شرکت را نخواهد داشت و بدلیل مسدود شدن 

تأمین اجتماعی حساب بانکی از عهده ایفای تعهدات قانونی من جمله پرداخت مالیات ، پرداخت حقوق کارگران ، بیمه 
هیئت مقررات زدایی   لذا مقرر گردید موضوع از طریق ، پرداخت اقساط بانکی و سایر تعهدات قانونی بر نخواهد آمد .

 )پس از بررسی در کمیته کارشناسی هیئت  مقررات زدایی اداره کل امور اقتصادی ودارایی  ( مورد پیگیری قرار گیرد.

مبهوبات  به علت ذنق وقت مقهر  گر نهد   

 ی ینی    جلسه آتی به صو ت جدی بر سی 

 گر  

 یمو  کل ی ی  

 - و ی ینی یقتبا ی

معاونت یمو  

 یقتبا ی

 17اجرای مصوبه شماره  15/11/81 26 17
جلسه  7/6/1381مورخ 

ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید کشور در مورد تعیین 
تکلیف بدهی معوق بانکی 
 واحدهای تولیدی

جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در مورد تعیین تکلیف  7/6/1381مورخ  17مصوبه شماره با عنایت  به 
و عدم ابالغ  به سیستم بانکی  تا کنون  و بعضا  اقدام اجرایی بعضی    81بدهی معوق بانکی واحدهای تولیدی سال 

دایی به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارجاع از بانک ها در این رابطه مقرر گردید موضوع از طریق  کمیته مقررات ز
 به اجرائیه صدور و پیگیری از می باشد اجرا قابل 1/1/88 از که مذکور دستورالعمل رسیدن تا استان شود تا  بانکهای

همچنین  بخشنامه ای مربوطه   . نمایند خودداری تولیدکنندگان شدن گیر زمین یا و تولید کاهش از جلوگیری جهت
 یه بانک ها جهت اطالع  ارسال گرددبه کل

به علت ذنق وقت مقهر  گر نهد مبهوبات    

 ی ینی    جلسه آتی به صو ت جدی بر سی 

 .گر  

 یمو  کل ی ی  

 - و ی ینی یقتبا ی

معاونت یمو  

 یقتبا ی

عدم هماهنگی بانکها در  15/11/81 26 16
اجرای تصمیمات قانونی 
دولت ، مجلس ، بانک 
ستاد مرکزی و تصمیمات 

تسهیل استانداری و سهم 
بانکهای خصوصی در ارائه 
 تسهیالت استانی

با توجه به عدم همکاری بانک های خصوصی و بعضا خصولتی با دستگاه های اجرایی از جمله : استانداری، اداره کهل  

... همچنهین عهدم   امور اقتصادی ودارایی، شورای هماهنگی بانک های استان  و در ارائه آمار و اطالعات عملکردی و 

پرداخت تسهیالت  به واحد های تولید و انجام امور بنگاه داری توسط خود بانک و عدم اجرای تصمیمات قانونی دولت 

، مجلس ، بانک مرکزی و ستاد تسهیل استانداری مقرر گردید الزام و اجبار الزم جهت همکاری و همراهی بانک های 

 %از منابع خود( در دستور کار قرار گیرد.61تولیدی استان)حداقل خصوصی و پرداخت تسهیالت به واحد های 

به علت ذنق وقت مقر  گر ند مبوبات 

 ی ینی    جلسه آتی به صو ت جدی بر سی 

 .گر  

 یمو  کل ی ی  

 - و ی ینی یقتبا ی

معاونت یمو  

 یقتبا ی
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15 26 15/11/81 

استعالم تخصیص ارز از 
بانک مرکزی پس از اخذ 

رقمی ثبت کد هشت 
 سفارش از وزارت صمت

 مجهوز  به صدور صمت ،  بانک مرکزی اقدام وزارت توسط سفارش ثبت رقمی 1 کد با توجه به اینکه بعد از تخصیص

 بانک محدوده متمرکز در گلوگاه ایجاد موجب می نماید که این  موضوع  صادره سفارشات ثبت به ارز انواع تخصیص

پس  -1 گردید لذا بر اساس درخواست بخش خصوص  پیشنهاد می گردد: خواهد رانت و اداری فساد و توسعه مرکزی

تخصهیص ارز بهه صهورت     کهد برای کاالی درخواست شده وارداتی  از صدور مجوز ثبت سفارش توسط وزارت صمت

 جامع یها سامانه در مشتری توسطثبت سفارشات اولیه  ها اصالحیه -2شوداتوماسیون در سامانه بانک اجرایی معرفی 

نهواع  نظهارتی  ا  اختیهارات  تفهوی   -3به بانک اجرایی ارسهال گهردد  تاییدیه آن  اتوماسیون صورت به و انجام تجارت

 داده شود. های اجرایی کشور بانککلیه مجوزهای ارزی در بانک مرکزی به  

به علت ذنق وقت مقر  گر ند مبوبات 

 ی ینی    جلسه آتی به صو ت جدی بر سی 

 .گر  

 یمو  کل ی ی  

 - و ی ینی یقتبا ی

معاونت یمو  

 یقتبا ی

11 26 15/11/81 
پیگیری مسائل 

وپیشنهادات مطروحه در 
 26جلسه شورا 

مطابق دستور وزیر محترم و موافقت استاندار محتهرم کهارگروهی جههت بررسهی و پیگیهری موضهوعات        دیمقرر گرد

اسهتان   یهی و دارا یسازمان امور اقتصهاد  مطروحه در این جلسه شورا با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی توسط سازمان

 تشکیل و نتایج به وزارت متبوع اعالم گردد .  همدان

گر ند مبوبات به علت ذنق وقت مقر  

 ی ینی    جلسه آتی به صو ت جدی بر سی 

 گر  

 یمو  کل ی ی  

 - و ی ینی یقتبا ی

معاونت یمو  

 یقتبا ی

18 26 15/11/81 

مسائل و موضوعات مربوط 
 به امور بانکی

با توجه به مشکالت بانک ها در پرداخت تسهیالت  مقرر گردید سقف اختیهارات بانهک ههای اسهتان در ایهن زمینهه        

 % افزایش یابد. 71حداقل 

به علت ذنق وقت مقر  گر ند مبوبات 

 ی ینی    جلسه آتی به صو ت جدی بر سی 

 گر  

 یمو  کل ی ی  

 - و ی ینی یقتبا ی

معاونت یمو  

  یقتبا ی

21 26 15/11/81 
مسائل مربوط به بررسی 
عملکرد مالیاتی شرکتهای 
 فروشگاههای زنجیره ای

مقرر گردید  اطالعات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده شهرکتهای فروشهگاههای زنجیهره ای توسهط سهازمان امهور       

ره ای بهه اسهتانها   مالیاتی بررسی و سهم استانها از مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسهط فروشهگاههای زنجیه   

 عودت گردد. 

به علت ذنق وقت مقر  گر ند مبوبات 

 ی ینی    جلسه آتی به صو ت جدی بر سی 

 گر  

 یمو  کل ی ی  

 - و ی ینی یقتبا ی

معاونت یمو  

  یقتبا ی

21 26 15/11/81 

 امور گمرکی به استان داده شود 71ماده پیشنهاد می گردد به منظور رونق تولید در استان  تفوی  اختیار  مسائل و مشکالت گمرکی 

به علت ذنق وقت مقر  گر ند مبوبات 

 ی ینی    جلسه آتی به صو ت جدی بر سی 

 .گر  

 یمو  کل ی ی  

 - و ی ینی یقتبا ی

معاونت یمو  

  یقتبا ی
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22 26 15/11/81 

 مسائل و مشکالت گمرکی
پیشنهاد می گردد به منظور رونق تولید و  ارتقاء گمرک استان همدان  به گمرک تخصصهی و تفهوی  اختیهار ورود و    

 صدور تمامی کاال ها مورد نیاز تولید استان در دستور کار قرار گیرد 

به علت ذنق وقت مقر  گر ند مبوبات 

 ی ینی    جلسه آتی به صو ت جدی بر سی 

 .گر  

 یمو  کل ی ی  

 - و ی ینی یقتبا ی

معاونت یمو  

  یقتبا ی

 

 8931مصوبات اجرا نشده  در بخش عمرانی جلسات شورای گفتگوی  دولت و بخش خصوصی سال 

شماره  ردیف

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

 دستگاه مجری نتیجه   31سال  مصوبه موضوع

 شنهادیپ متیق زیآنال یبررس 4/2/81 11 23

دهندگان مناقصات توسط 

 مناقصه گذار یدستگاهها

حوزه عمرانی استانداری پیگیر این  -مقرر گردید جناب آقای کاظمی  مقرر گردید آنالیز قیمت ها انجام شود .

و در صورت لزوم پروژه های مد  موضوع باشد و مصوبه را به نتیجه برساند

 .  نظر را از قبل اعالم نماید

 معاونت امور عمرانی

مقرر گردید بخشنامه های مربوط به پروانه های ساختمانی با  ساختمانیصدور پروانه های  4/2/81 11 24

حضور دفتر فنی استانداری ، مسکن و شهرسازی و کمیسیون فنی 

 اتاق بازنگری گردد و ظرف مدت یکماه اعالم گردد
 تا یکماه آینده این مصوبه به نتیجه برسد .مقرر گردید 

 معاونت امور عمرانی

بودن  یواقع ریغ بررسی طرح 4/2/81 11 27

سازمان برنامه و  یابالغ یشاخصها

 بودجه

با حضور نمایندگان پیمانکاران و سازمان مدیریت شاخصهای 

 اعالمی بررسی و نتیجه به استانداری اعالم شود .

پیمانکاران  انجمن مصوبه در شورای فنی مطرح شده و مقرر گردید

نداری ارسال نمایند تا موضوع مستندات خود را به معاونت امور عمرانی استا

 پیگیری گردد . به تهران ارجاع شده و 

 معاونت امور عمرانی

26 21 8/7/81 

 راه اکباتان ادهیپ
مقرر گردید فرماندار شهرستان همدان مسائل پیاده راه اکباتان و 

دستفروشان را به صورت متمرکز و با همکاری فرمانداری ، شورای شهر 
 مصوبه خیابان اکباتان انجام شده و مصوبه خیابان بوعلی غیر قابل اجرا میباشد . 

 فرمانداری
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امناء خیابان اکباتان و اتاق اصناف بررسی و تعیین ، شهرداری ، هیئت 

تکلیف نهائی صورت پذیرد و نتیجه تا یک ماه آینده به استاندار محترم 

 اعالم شود.

بررسی مشکالت صدور پروانه  24/5/81 23 25
 ساختمانی هتلها

مقرر گردید با توجه به تأکید استاندار محترم درخصوص پرونده 
به شهرداری ارجاع و  111هتل باباطاهر ، پرونده از کمیسیون ماده 

نسبت به صدور پروانه ساختمانی شهرداری اقدام نماید و نتیجه به 
 دفتر استانداری اعالم گردد .

بررسی گردیده و  مصوبه از طریق  "مقرر گردید پرونده در شهرداری مجددا
 روز آینده به نتیجه برسد . 17دفتر فنی استانداری پیگیری گردد و تا 

معاونت  -شهرداری 
 امور عمرانی

بررسی مشکالت صدور پروانه  24/5/81 23 21
 ساختمانی

پیرو بررسی مسائل هتل علیصدر و با توجه به برگزاری جلسه در 
مقرر گردید معاونت  81مهرماه  21دفتر آقای استاندار مورخ 

عمرانی استانداری و سازمان میراث فرهنگی بسته پیشنهادی خود 
 را به دفتر استاندار اعالم نمایند .

جلسه ای با حضور آقای عراقی ، مالمیر و پرچمی برگزار گردد مقرر گردید 
در سفر جناب آقای مونسان وزیر میراث فرهنگی و راهکارهایی جهت طرح 

 . مطرح گردد . استان که در هفته جاری میباشدبه 

 - میراث فرهنگی
 معاونت امور عمرانی

پیشنهاد نیازسنجی فضاهای اقامتی  24/5/81 23 28
استان و ساماندهی خانه مسافرها 
 وفضاهای  اسکان آموزش و پرورش

مقرر گردید سازمان میراث فرهنگی استان مطالعات نیازسنجی 
افق طرح جامع بصورت علمی انجام داده و فضاهای اقامتی را در 

 در اسفند ماه سالجاری به استانداری ارائه نمایند .

 "مقرر گردید در جلسه آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مجددا
 مطرح و بررسی گردد .

 -اتاق بازرگانی 
 استانداری

پیشنهاد نیازسنجی فضاهای اقامتی  24/5/81 23 31
انه مسافرها استان و ساماندهی خ

 وفضاهای  اسکان آموزش و پرورش

مقرر گردید به منظور ساماندهی خانه مسافرها با محوریت معاونت 
سیاسی جناب آقای آزاد بخت و با توجه به مصوبات قبلی شورای 
تأمین در دستور کار شورای تأمین در هفته آینده قرار گیرد و در 

نیروی انتظامی و  جلسه مذکور دستگاه قضائی ، میراث فرهنگی ،
فرمانداری همدان و همچنین در کمیته ساماندهی خانه مسافرها 

 نماینده جامعه هتلداران حضور داشته باشند .

 "مقرر گردید در جلسه آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مجددا
 مطرح و بررسی گردد .

 -اتاق بازرگانی 
 استانداری

موزه خصوصی تسریع در واگذاری  24/5/81 23 31
 آقای سهرابی

با توجه به تأکید استاندار محترم  بر وظایف سازمان میراث 
فرهنگی مبنی بر تأمین مکان مناسب جهت مجموعه داران 
خصوصی و با توجه به پیشنهاد شهردار محترم همدان مقرر گردید 

مقرر گردید طی نامه ای از طرف اتاق بازرگانی پیشنهاد سازمان میراث 
فرهنگی مبنی بر اختصاص دادن ساختمان حوزه صنایع دستی به آقای 

 سهرابی جهت موزه ارسال گردد .

 اتاق بازرگانی
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بنای تاریخی پوستی زاده جهت واگذاری به مجموعه دار 
 اقدامات الزم صورت پذیرد . جناب آقای سهرابی -خصوصی

مشکالت دسترسی شهرکهای  12/11/81 24 32
نقاط  صنعتی به جاده های اصلی در

 پر حادثه

مقرر گردید با توجه به اعتبار تخصیص یافته برای زیرگذر شهرک 
بهاران سازمان حمل و نقل جاده ای نسبت به تکمیل زیر گذر 
اقدام خواهد نمود بدیهی است در صورت نیاز به اعتبار بیشتر از 

 طریق استانداری پیگیری و تأمین خواهد شد .

 "گفتگوی دولت و بخش خصوصی مجددامقرر گردید در جلسه آتی شورای 
 مطرح و بررسی گردد . 

 -اتاق بازرگانی 
 استانداری

تسهیالت بانکی در بخش  12/11/81 24 33
گردشگری شامل ارائه یارانه های 
دولتی به تسهیالت و ارزیابی 
تأسیسات در حال پیشرفت توسط 
بانکها و تسهیالت ارزان قیمت در 
بخش خدمات حمل و نقل 
گردشگری و سهم  تسهیالت 
 واگذاری هر بخش گردشگری

مقرر گردید سازمان میراث فرهنگی موضوعات مطروحه را از 
 طریق دستگاههای ذیربط پیگیری و نتایج را گزارش نمایند .

 "مقرر گردید در جلسه آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مجددا
 مطرح و بررسی گردد .

 -اتاق بازرگانی 
 استانداری

موضوع واگذاری پروژه های نیمه  27/11/81 27 34
تمام استان با اولویت سرمایه گذاران 
 و پیمانکاران بومی استان

مقرر گردید اولویت واگذاری پروژه ها با سرمایه گذاران و 
 پیمانکاران استان باشد و سازوکار اجرایی آن نیز تعین گردد

 "گفتگوی دولت و بخش خصوصی مجددامقرر گردید در جلسه آتی شورای 
 مطرح و بررسی گردد .

 -اتاق بازرگانی 
 استانداری

 

 


