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: ساعت خاتمه  11:11ساعت شروع  24/12/69تاریخ جلسه:  14شماره نشست: 
11:11 

سالن شهدای مکان : 
 استانداری 

 
 رئیس جلسه : آقای مهندس ناصر نیکبخت      

 
 دبیرجلسه : آقای مهندس علی اصغر زبردست  

 

 دستور جلسه

 

 

،طرح توسط جناب آقای شیروانی رئیس محترم کمیسیون 8112بررسی و گزارش مسائل گردشگری استان همدان با محوریت رویداد -1

 گردشگری و جناب آقای ابوالقاسمی دبیر محترم کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی همدان
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 مشروح  مذاکرات

 جناب آقاي مهندس زبردست رييس اتاق بازرگانی،صنايع،معادن و کشاورزي همدان :

ضمن عرض سالم و خوش آمد خدمت حضار محترم بویژه استاندار و معاونین استان ،مدیران و اعضای هیئت 

 رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق همدان و فعالین اقتصادی استان که در جلسه شورای گفتگو شرکت دارند.

و مشکالت مطرح و جمع آوری شده در کمیسیون گردشگری اتاق می باشد جلسه بررسی مسائل این دستور 

 . که توسط آقای شیروانی رئیس این کمیسیون ارائه خواهد شد

 اتاق همدان:  گردشگري و خدماتيس کميسيون رئ شيروانی جناب آقاي 

با کسب اجازه از محضر ریاست محترم شورای گفتگو جناب آقای نیکبخت و دبیر محترم شورا  : سالم علیکم
و تشکر از حضور معاونین  خجستهجناب آقای زبردست و نماینده محترم مجلس شورای اسالمی جناب آقای 

محترم استاندار ، مدیران محترم دستگاههای اجرائی و روسای کمیسیونهای اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و 
سپری شده جا دارد از جنابعالی و  2102ماه از بحث رویداد  2با توجه به اینکه  .فعالین اقتصادی کشاورزی و

لساتی که در سطح کشور برگزار شده در سمت و سوی رویداد مهندس عراقی تشکر کنیم به خاطر تمامی ج
کابین ه و همچنین نمایشگاهی که در تهران برگزار کردیم از سازمان میراث و جامعه هتلداران و تل2102

 گنجنامه تشکر نماییم .
نمایشگاه بسیار خوبی بود و موفق بودیم چون به شکل زنده از طریق برنامه کودک ململ دعوت به نمایشگاه 

 صورت میگرفت و در آخر معاون گردشگری از همدان تقدیر ویژه کردند . 
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 مسائل در  سطح ملی به شرح ذيل اعالم ميگردد:

ساله ارزش افزوده از تاسیسات  01تاسیسات گردشگری تقاضای تنفس با توجه به مشکالت اقتصادی و حجم سرمایه باالی -0

 گردشگری را داریم .

که در آبان ماه در تهران برگزار میگردد  acdپیگیری از طریق استاندار محترم جهت نشست وزرا و رئیس جمهوران سران -2

 ین سران سفری به استان همدان داشته باشند .با توجه به رویداد بین المللی که در همدان برگزار میگردد پیگیری شود که ا

 . 2102پیگیری مصوبه هیئت دولت در خصوص رویداد-3

در خواست حمایت از سازمان مرکزی با توجه به دو رویداد مهم که در استان در حال انجام می باشد جهت معرفی در -4

 نمایشگاههای بین المللی و خارج از کشور .

اردیبهشت ماه  2تاسیس انجمن دفاتر ایرانیان از آژانسهای سراسر دنیا دعوتی بعمل آمده که در  با توجه به شصتمین سال -5

در برج میالد تهران به میزبانی ریاست محترم جمهور برگزار میگردد .تقاضامندیم پیگیری گردد از میهمانان و وزرای خارجی 

 این نشست دعوت صورت گیرد جهت حضور در همدان .

 استانی به شرح ذيل می باشد: مسائل در سطح

با توجه به پیاده راه سازی و مسدود شدن مسیر تردد خودروها در مرکز شهر که اغلب تاسیسات اقامتی مهمانپذیر در این -0

محدوده می باشند افت شدیدی در بحث اقامت پیدا کرده ،خواهشمندیم تصمیماتی در استان اخذ گردد که این تاسیسات از 

 ا بخشی از مالیاتهای ارزش افزوده و سالیانه بهره مند گردند تا با وضعیت موجود خود را وفق دهند .معافیت کلی ی

 پیگیری و جمع آوری افراد غیر مجاز و خانه های استیجاری و برخورد قاطع با آنها .-2

 ایجاد فضای مناسب جهت نصب چادر در خارج از شهر و میادین اصلی شهر .-3

یسات گردشگری از قانون نظام صنفی و تذکر جناب آقای استاندار به مدیران محترم صنعت،معدن و مستثنی بودن تاس-4

 تجارت استان 

حل مشکل یکی از تاسیسات )متل الماس (با توجه به مصوبات و قانون و بخشنامه سازمان مرکزی تعزیرات حکومتی )بند -5

 (اقدامات جدیدی صورت گیرد. 01

جهت رفع ممنوعیت پخش موسیقی زنده مجاز در تاسیسات گردشگری و سالنهای مربوط به این تذکر به اداره اماکن -6

 سیسات تأ
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 پیگیری پروازهای عتبات در استان همدان با توجه به داشتن قابلیتهای فرودگاه همدان   -7

 اجرای موسیقی مجاز با مجوز قانونی از سوی اداره ارشاد پخش شود .-2

 همدان :محترم آقاي نيکبخت استاندار جناب 

تشکر میکنم از جناب آقای مهندس زبردست و اعضای شورای گفتگو و همچنین مباحثی که آقای شیروانی مطرح کردند .در 

 کار را انجام داده است. اساسو استانداری در این خصوص امور مربوطه در حال انجام می باشد  2102خصوص رویداد 

در رابطه به حضور سفرای کشورها در تهران جلسه ای با جناب آقای ظریف در نظر داریم که میهمانان را برای بازدید به 

 و جلسه ای هم با دکتر جهانگیری خواهیم داشت .  آوردههمدان 

به همین دلیل  سال پایتخت امپراطوری ایران بوده است و 511کشورهای خارجی همدان را به خوبی میشناسند چون همدان 

کشور اروپایی و از سراسر جهان خواهند آمد و همدان بیشتر  021در بین کشورهای آسیایی شناخته شده است .در سال آتی 

 شناخته خواهد شد . 

اعتبار تخصیص داده شده برای گردشگری همدان و پیگیری شده از آقای دکتر مفتح و آقای پور محمدی و آقای صیدایی  از

م و همچنین نمایندگان همدان در مجلس شورای اسالمی آقای خجسته و آقای حاجی بابایی که در این امر کن تشکر می

 کمک کردند .

 در بحث بخشودگی مالیاتی آقای دلشادی پیگیری خواهند کرد . -

وسیقی باید و در اجرای مقرمز را میدانند و رعایت میکنند مردم نشاط میخواهند مردم خطوط ، بحث موسیقی موافقمدر -

 تا با مناسبات مذهبی برخوردی نداشته باشد.مراقب این موضوع باشند 

تفاهم نامه  55مدیر کل تعزیرات بیان کردند :اختالف روی ورود بازرسان در هتل هاست که اوایل سال جناب آقای حسن پور -

 ای هم داشتیم که ورود پیدا نکنند .

ر ها( مقرر گردید جناب آقای مهندس مالمیر با هماهنگی نیروی انتظامی نسبت در خصوص خانه های استیجاری )خانه مساف -

 به ساماندهی آن ها اقدام نمایند 

ایجاد فضای مناسب جهت نصب چادر در خارج از شهر و میادین اصلی شهر ، توسط جناب آقای مهندس صوفی شهردار  -

 محترم همدان پیگیری شود .

 سازمان ميراث فرهنگی و گردشگري استان هدان :مالمير مدير کل جناب آقاي 
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 2102برگزار گردید و همچنین در اتوبانهاو متروهای تهران از  2102 زمینهنمایشگاه کودک و خانواده با  2102برای رویداد 

فضای همدان تبلیغات گسترده ای صورت پذیرفته و در کشورهای مختلف از این رویداد تبلیغات صورت گرفته و همچنین در 

 مجازی هم تبلیغات داریم.

در بحث خانه های مسافر در جلسه ای که با معاونت سیاسی استانداری همدان داشتیم مقرر گردید که همراه نیروی انتظامی 

مورد خانه مسافر پلمپ شد و ضوابط های قانونی را برای خانه های مسافر در نظر  211ورود پیدا کنیم و انجام گردید و 

مورد خانه های مسافر مجاز مورد تأیید  41رود به خانه های مسافر غیر مجاز و میگیریم و به اماکن اجازه داده شد برای و

 داریم. 

 :مهندس عراقی )معاونت محترم استانداري همدان(جناب آقاي 

شروع شده است و به برنامه ها نظم خاصی بخشیده ایم.آقای افتخاریان هم به عنوان مشاور استانداری انتخاب  2102رویداد 

 همکاری الزم را دارند .  2102پیگیری کارها و جلسات رویداد  شده اند و در

زبردست در ادامه خواستار برگزاری دوره های آموزشی طال و جواهر و نقره از طریق فنی و حرفه ای مهندس جناب آقای 

 جهت ایجاد اشتغال در استان شدند . 

پرداخت تسهیالت در کمک به برگزاری دوره های آموزشی طالسازی را به نام صنایع دستی به انجمن طال و  مقرر گردید

 جواهر تسهیالت دهند . 

 جناب آقاي شيران )رييس انجمن توليد کنندگان طال و جواهر و سنگ هاي قيمتی استان همدان ( :

واحد  051شاره فرمودند و بیان داشتند که در سطح استان ایشان در خصوص اشتغال زایی در بخش طال و جواهر به نکاتی ا

 واحد تراشکاری سنگ های قیمتی وجود دارد 21تا  05واحد ریخته گری و  71تا  61تولید طال داریم که از این تعداد 

 خجسته )نماينده محترم مردم همدان در مجلس شوراي اسالمی ( :جناب آقاي 

سال یکبار این  41رای اولین بار در همدان به عنوان کشور آسیایی مطرح می شود که هر این رویداد بین المللی ب 2102بحث 

 57و سال  بودجه و حمایت در اختیار برگزار کنندگان قرار خواهد گرفت 2102اتفاق می افتد . برای بهتر برگزار شدن رویداد 

نفر  2 لاین است که هر گردشگر باعث اشتغا 2102سال شکوفایی همدان است یکی از نکات حائز اهمیت در خصوص رویداد 

 شود . می

همدان به عنوان اجالس جهانگردی دنیا و بین المللی است انشاهلل تمام توان استان بکار گرفته شود تا به بهترین نحو ممکن 

میزبان باشیم .به لطف خدا در این چند سال اخیر همدان پیشرفت قابل توجهی داشته است هم افتتاح و راه اندازی راه آهن و 
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 سکوی بین المللی قرار داده است .  هم فرودگاه همدان که همدان را در

 روز پرواز دارد. 5در طول هفته  شرکت ایران ایر ، ر بحث پروازهای همداند

 میلیارد سرمایه گذاری در استان همدان در حال انجام می باشد . 0111میلیارد و 2511مبالغ 

 استاندار محترم همدان : نيکبختجناب آقاي 

بازرگانی قابل تقدیر و تشکر با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی همدان در تولید و اشتغال نقش بسزایی ایفا کرده و فعالیتهای اتاق  

بازگشایی شد و دوباره  با کمک بانک کشاورزی  سال تعطیلی 01که شرکت صنایع تبدیلی الوند بعد از  نمودندبیان  است ؛

ست و دستگاهها و ماشین آالتی که از رده خارج شده اند قرار است بروز و دستگاههای جدید به فعالیت خود را آغاز کرده  ا

 نفر نیرو مشغول بکار شده اند. 011در این واحد حدود شرکت وارد کنند . 

همدان را باال ایشان در ادامه از آقای مهندس زبردست تشکر کردند که با پیگیریهای ملی و فراملی خود جایگاه اتاق بازرگانی 

 برده اند به طوریکه اتاق همدان از سرآمدها و برترینها در اتاق ایران است.

 مگاواتی جدید را تعریف می کنیم . 511مگاواتی به بهره برداری رسیده و  51مگاواتی و  211در خصوص نیروگاه خورشیدی 

پارکینگ را برای رفت و آمد آنها اختصاص قسمتی از  ، ها و تپه هگمتانه درخصوص مشکل رفت و آمد قشر آهن فروش

 دادیم.
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 مصوبات جلسه :

 دستگاه مجری شرح مصوبه  موضوع 

 8192بودجه رويداد 
از بودجه  8192براي رويداد ميليارد تومان  8مبلغ  مقرر گرديد

 نمايندگان مجلس اختصاص داده شود . 

 

 استانداري 

 در خواست تسهيالت
بناام صانايع    اتحاديه طال وجواهر و سنگهاي قيمتی به اعطاي تسهيالت

 پيگيري توسط آقاي شيران دستی  

  رئيس اتحاديه

 گردشگري
مقرر گرديد جناب آقاي مالمير همراه باا نياروي انتماامی در جهات     

   ساماندهی خانه مسافرها اقدام نمايند
اماکن و –نيروي انتمامی 

 سازمان ميراث فرهنگی 

 گردشگري
ايجاد فضاي مناسب جهت نصب چادر در خارج از شهر و مقرر گرديد 

ميادين اصلی شهر ، توسط جناب آقاي صوفی شهردار محترم همدان 

 شهرداري پيگيري گردد

 

 

 

 

 


