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سالن شهدای مکان :  21:11ساعت خاتمه :  00:11:ساعت شروع  4/4/99: تاریخ جلسه 29شماره 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 : 

 موضوعات حوزه کشاورزیالف : 
آقای  -افزایش قیمت نهاده ی ذرت پس از فروش و تحویل کاال و مطالبه مابه التفاوت قیمت از جانب شرکت پشتیبانی امور دام-1

 نائب رئیس  محترم کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانیشعبانلو 
 آقای شعبانلو نائب رئیس محترم کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی -طرح موضوع مربوط به سامانه بازارگاه -2
آقای شعبانلو نائب رئیس  محترم کمیسیون  -طرح موضوع مربوط به حمل و نقل نهاده های کشاورزی به ویژه ذرت و سویا -3

 ورزی اتاق بازرگانیکشا
آقای  -طرح موضوع مربوط به سیاستهای جهاد در حمایت از صنایع لبنیاتی و تولید شیر استان بخصوص در شهرستان نهاوند -4

 رشادی نائب رئیس محترم کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی
 عقب ماندگی بهبود تولیدات دامی به نسبت توسعه کارخانجات لبنی  -

 ش عرضه لبنیات غیر استاندارد استمرار و افزای -

 صادرات بی رویه شیر خشک و افزایش قیمت شیر خام   -
آقای محمودی رئیس محترم  -طرح موضوع صادرات ارزی و ریالی محصوالت کشاورزی بخصوص محصوالت فساد پذیر -5

 کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی

 ب:پیگیری مصوبات
( با موضوع بررسی و پیگیری مصوبات جلسات شورای 22عاده شورای گفتگوی قبل ) شماره جمع بندی و ارائه گزارش از جلسه فوق ال

 آقای پورمجاهد معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری - 82گفتگو در سال 
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 4/4/99 شورای گفتگوی مورخ مصوبات جلسه

 

 دستگاه مجری شرح مصوبه موضوع ردیف

 

1 

افزایش قیمت ذرت و 
مطالبه ما به تفاوت 

قیمت از جانب شرکت 
پشتیبانی امور دام پس از 

 فروش و تحویل کاال

شرکت پشتیبانی اموردام استان هرگونه بستانکاری اتحادیه مرغداران را مقرر گردید  _
در حساب فی مابین بلوکه ننماید و موضوع مصوبه مذکور را بدلیل عدم اطالع رسانی 

و شرکت پشتیبانی کشور به استان و درنهایت به به موقع از جانب وزارت صمت 
میلیون  07خریداران که فاقد وجاهت قانونی میباشد کان لم یکن تلقی نمایند و مبلغ 

و همچنین مقرر گردید جناب آقای استاندار تومان بلوکه شده نیز تعیین تکلیف شود 
 این موضوع را هفته آینده در تهران پیگیری نماید .

 -استانداری 
شرکت 
 پشتیبانی

 مربوط به سامانه بازارگاه 2
ساعت ( برای خریداران نهاده های ذرت و  02اعمال فرصت یک هفته ) بجای مقرر گردید 

سازمان به   20/3/88انجام شود و سازمان جهاد کشاورزی نامه مورخ  سویا از بازارگاه
 وزارت کشور در خصوص ایرادات سامانه بازارگاه را پیگیری نموده و به نتیجه برساند .

سازمان جهاد 
 کشاورزی

 مربوط به سامانه بازارگاه 3

جناب آقای پورمجاهد پیشنهادات خود را طی نامه ای به بانک کشاورزی ارائه مقرر گردید 
 .نموده تا بانک ساز و کار قانونی تسهیالت را پیگیری نماید 

بانک 
 -کشاورزی

معاونت امور 
اقتصادی 
 استانداری

4 

مشکالت مربوط به حمل 
و نقل نهاده های 

کشاورزی بویژه ذرت و 
 سویا

معاونت امور اقتصادی استانداری جلسه ای را با  -ورمجاهد مقرر گردید جناب آقای پ
ذینفعان این موضوع ) جهاد کشاورزی ، حمل و نقل جاده ای ، راه آهن ، شرکت پشتیبانی 

 ( تشکیل داده و مشکالت و موضوعات به صورت جزیی بررسی گردد و به نتیجه برسد .

معاونت امور 
اقتصادی 
 استانداری

5 
 بهبود ماندگی عقب
 نسبت به دامی تولیدات
 لبنی کارخانجات توسعه

تدوین و ابالغ سیاستهای توسعه صنعت دامپروری استان توسط دستگاههای مقرر گردید 
و سازمان جهاد کشاورزی همکاری بیشتری با اتحادیه لبنی استان داشته انجام گردد  ذیربط

 باشد .

سازمان جهاد 
 کشاورزی

6 
 عرضه افزایش و استمرار
 استاندارد غیر  لبنیات

عرضه کنندگان فراورده های لبنی فله ای طبق ضوابط و قوانین سازمانهای مقرر گردید 
معاونت  -دامپزشکی و استاندارد و بهداشت ساماندهی شوند و جناب آقای پورمجاهد 

ریاست محترم سازمان صنعت و  -محترم امور اقتصادی استانداری و جناب آقای متین 
و ظرف مدت سه ماه به نتیجه برسانند  مایندستور کار خود قرار دهند و پیگیری ندر دمعدن 

. 

  -صمتسازمان 
 امور معاونت

 اقتصادی
 استانداری
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0 

 رویه بی صادرات
 افزایش و شیرخشک
 شیرخام قیمت

کاهش صادرات شیر خشک وتنظیم آن با وضع تعرفه وعوارض وحذف هر مقرر گردید 
 استانداری پیگیری شود .انجام و به صورت ملی  خصوصگونه سهمیه بندی در این 

2 
بحث تعهد ارزی و 

بازگشت ارز حاصل از 
 صادرات

محصوالت جالیزی و تره بار در بخش کشاورزی از تعهد ارزی  پیشنهاد شود  مقرر گردید
ستاد اقتصاد مقاومتی معاف باشند و در این خصوص استانداری با جناب آقای جهانگیری 

 ره گردد.وارد مذاک
 استانداری

8 
پیگیری مصوبات انجام 

 82نشده سال 

در خصوص دو مصوبه موزه آقای سهرابی و هتل علیصدر مقرر گردید در سفر اقای مونسان 
 که طی دو هفته آینده انجام میشود این دو موضوع تعیین تکلیف گردد .

 میراث فرهنگی

17 
پیگیری مصوبات انجام 

 82نشده سال 

مصوبات انجام نشده بیست و ششمین جلسه شورای گفتگو که با حضور آقای در خصوص 
دژپسند برگزار گردید مقرر شد نامه ای به امضاء آقای استاندار جهت پیگیری انجام 

 مصوبات به وزارت امور اقتصاد و دارایی ارسال گردد .

امور اقتصاد و 
 دارایی استان

11 
پیگیری مصوبات انجام 

 82نشده سال 
ه فوق العاده شورای گفتگو در هفته های آتی برگزار گردد و کلیه مصوبات انجام شده جلس

 مجددا بررسی گردد .
 -استانداری 

 اتاق بازرگانی

 


