
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 3 از 1

 

   تاريخ:

 

 

 شماره:

 :پيوست

 :اتوماسيون

 اداري

 استان همدانشوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي  
Hamedan Province Public Private Dialogue 

 

سالن شهدای مکان :  :::18ساعت خاتمه :  :::17:ساعت شروع 22/7/89 تاریخ جلسه: 23شماره نشست:  
 استانداری

 
 سید سعید شاهرخیآقای جناب رئیس جلسه : 

 
 آقای علی اصغر زبردستجناب جلسه :  دبیر

 

 : جلسه دستور

 

 رئیس کمیسیون گردشگری( –) جناب آقای شیروانی استثنا بودن صنعت گردشگری از قانون نظام صنفی بعنوان بخش خاص -1

 رئیس کمیسیون گردشگری( –) جناب آقای شیروانی قانون مالیات مستقیم  132پیشنهاد اصالح بند ز ماده  -2

رئیس کمیسیون  –) جناب آقای شیروانی  پیشنهاد نیازسنجی فضاهای اقامتی استان و ساماندهی خانه مسافرها وفضاهای  اسکان آموزش و پرورش -3

 گردشگری(

مدیر  –پرچمی  رئیس کمیسیون گردشگری و جناب آقای –( ) جناب آقای شیروانی هتل بابا طاهر و هتل علیصدر (بررسی مشکالت صدور پروانه ساختمانی  -4

 هتل آپادانا( 

 )جناب آقای سهرابی(  تسریع در واگذاری موزه خصوصی آقای سهرابی -5

 رئیس کمیسیون گردشگری( –) جناب آقای شیروانی پیشنهاد افزایش تسهیالت در بخش تأسیسات گردشگری -6

 رئیس کمیسیون گردشگری( –) جناب آقای شیروانی تدوین سیاستهای استان در حوزه های حمل و نقل گردشگری -7

 رئیس کمیسیون گردشگری( –و بازار) جناب آقای شیروانی تکلیف سازمان میراث فرهنگی در واگذاری پارکینگ جهت بازدید کنندگان هگمتانه -8
 

 

 

   

 

                                

 

                

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 3 از 2

 

   تاريخ:

 

 

 شماره:

 :پيوست

 :اتوماسيون

 اداري

 استان همدانشوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي  
Hamedan Province Public Private Dialogue 

  7/89/ 42شورای گفتگوی مورخ مصوبات جلسه

 دستگاه مجری شرح مصوبه موضوع ردیف

استثنا بودن صنعت  1

گردشگری از قانون نظام 

 صنفی بعنوان بخش خاص

مقررگردید با توجه به استثنا بودن تأسیسات گردشگری از قانون نظام صنفی سازمان 

صمت و اتاق اصناف از دخالت در امور این تأسیسات خودداری نماید و سازمان میراث 

سازمان  –میراث فرهنگی   فرهنگی و گردشگری طبق قوانین نظارتی خود اقدامات الزم را انجام دهند . 

 اف اتاق اصن –صمت 

استثنا بودن صنعت  2

گردشگری از قانون نظام 

 صنفی بعنوان بخش خاص

آقای ابوالقاسمی و  )مقرر گردید به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم جهت پرونده های موجود 

موضوع با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی ( با تأکید استاندار محترم آقای آرین 

استانداری و سازمان تعزیرات و بازرسی استانداری و آقای ابوالقاسمی و آقای آرین در هفته 

آینده جلسه ای اختصاصی به منظور بخشودگی جرائم دولتی و رفع محدودیتهای اعمال شده  

 برگزار گردد . 

معاونت هماهنگی امور 

 اقتصادی 

پیشنهاد اصالح بند ز ماده  3

 قانون مالیات مستقیم 132

با هماهنگی سازمان امور مالیاتی پیشنهادات ارائه شده توسط معاونت محترم  دیمقرر گرد

 هماهنگی امور اقتصادی بررسی و به مجلس شورای اسالمی و مجمع نمایندگان ارائه گردد .  

 پیشنهادات : 

صدردرصد درآمد ابرازی کلیه دفاتر و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره 

 بردارزی از مراجع قانونی ذیربط به نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می باشد . 

کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که  -ر )حذف گردد . 132مقرر گردید بند) ر ( ماده 

ربط أخذ کرده باشند تا مدت  برداری از مراجع قانونی ذی پروانه بهره ماده قبل از اجرای این

%( مالیات بر 05درصد ) االجراشدن این ماده از پرداخت پنجاه سال پس از تاریخ الزم  شش

باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج  درآمد ابرازی معاف می

 (.از کشور مجری نیست

هماهنگی امور معاونت 

 اقتصادی

پیشنهاد نیازسنجی  4

فضاهای اقامتی استان و 

ساماندهی خانه مسافرها 

وفضاهای  اسکان آموزش 

 و پرورش

مقرر گردید سازمان میراث فرهنگی استان مطالعات نیازسنجی فضاهای اقامتی را در افق 

 طرح جامع بصورت علمی انجام داده و در اسفند ماه سالجاری به استانداری ارائه نمایند . 

 میراث فرهنگی

پیشنهاد نیازسنجی  5

فضاهای اقامتی استان و 

ساماندهی خانه مسافرها 

زش وفضاهای  اسکان آمو

 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 جلسه مذکور دستگاه قضائی ، میراث فرهنگی ، نیروی انتظامی و فرمانداری 

ان و همچنین در کمیته ساماندهی خانه مسافرها نماینده جامعه هتلداران حضور داشته همد

 باشند .  

 معاونت سیاسی

پیشنهاد نیازسنجی  6

فضاهای اقامتی استان و 

ساماندهی خانه مسافرها 

وفضاهای  اسکان آموزش 

 و پرورش

مقرر گردید موضوع اسکان افراد غیر فرهنگی در تأسیسات اقامتی آموزش و پرورش 

را اخذ مقتضی  اتشورای آموزش و پرورش تصمیمبررسی گردد و با توجه به شرایط زمانی 

 .  نماید

 معاونت سیاسی



 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 3 از 3

 

   تاريخ:

 

 

 شماره:

 :پيوست

 :اتوماسيون

 اداري

 استان همدانشوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي  
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بررسی مشکالت صدور  7

 پروانه ساختمانی هتلها
درخصوص پرونده هتل باباطاهر ، پرونده از  مقرر گردید با توجه به تأکید استاندار محترم

به شهرداری ارجاع و نسبت به صدور پروانه ساختمانی شهرداری  111کمیسیون ماده 

 اقدام نماید و نتیجه به دفتر استانداری اعالم گردد .   

 شهرداری 

بررسی مشکالت صدور  8

 پروانه ساختمانی
آقای مونسان وزیر محترم میراث فرهنگی و  مقرر گردید جلسه ای در حضور جناب 

گردشگری با حضور استاندار محترم جناب آقای شاهرخی جهت تعیین تکلیف و رفع موانع 

پروژه صورت گیرد  و همچنین جناب آقای عراقی طی جلسه ای با حضور مالکین بسته 

 پیشنهادی ارائه نماید . 

معاونت  –میراث فرهنگی 

 عمرانی استانداری

تسریع در واگذاری موزه  9

 خصوصی 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 

جناب آقای  -گردید بنای تاریخی پوستی زاده جهت واگذاری به مجموعه دار خصوصی

 سهرابی اقدامات الزم صورت پذیرد . 

میراث  –شهرداری 

 فرهنگی 

مقرر گردید با توجه به تعدد مسائل گردشگری جلسه فوق العاده شورای گفتگو طی دو هفته   11

 آینده تشکیل گردد . 

 اتاق بازرگانی –استانداری 

 

 


