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 11:31ساعت: 29/2/1411تاریخ: 4 شماره جلسه:

 14تعداد حاضرین:  سالن جلسات اتاق همدان مکان:

 جناب آقای شهرام شیروانی رئیس:

 کارشناس دبیرخانه کمیسیونها دبیر:

 خانم بیاض فر

 دستور جلسه

 رئیسه هیأت توسط کمیسیون عملکرد گزارش ارائه -1

 فتگوی دولت و بخش خصوصی استانبررسی موضوعات قابل طرح در شورای گ -2

 مصوبات

ف
دی

ر
 

 تاریخ مسئول شرح

1 

 مورد خصوصی بخش و دولت گفتگوی شورای در طرح قابل مورد 13 جلسه این در -1

 .شود مطرح آتی هفته شورای جلسه در شد مقرر و گرفت قرار بررسی

 

دبیرخانه شورای 

گفتگوی دولت و 

 بخش خصوصی

6/2/1411 

2 

یشنهاد داده شد در صورت امکان کارگاههایی که مستقیم با گردشگری در در این جلسه پ

در اولویت قرار گیرند و مقرر شد این موضوع در  19کووید  نارتباط هستند در دریافت واکس

 جلسه شورای گفتگوی دولت با محوریت گردشگری مطرح شود.

 6/2/1411 هیأت رئیسه

3 
 آن در نظمی بی ایجاد و فروشان دست ورحض و بوعلی راه پیاده مسئله همچنین -5

 .شد مطرح نیز خیابان

 - هیأت رئیسه
4 

 

مقرر شد مصوبات اجرایی نشده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درحوزه گردشگری 

 در سال گذشته مجدد پیگیری شود.

دبیرخانه شورای 

گفتگوی دولت و 

 بخش خصوصی

6/2/1411 

5 

جاده غار علیصدر نیز در جلسات استانی و شورای گفتگو مقرر شد مسأله ترمیم و بازسازی 

 پیگیری شود.

 6/2/1411 هیأت رئیسه

6 

 اعضای درخواست جمله از نیز دولتی کارگروههای در گردشگری تشکلهای نمایندگان حضور

 .بود حاضر

 - هیأت رئیسه
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                        شرح مذاکرات

 یس کمیسیون به ارائه گزارش عملکرد در سال گذشته به شرح زیر پرداختند:در ابتدای جلسه جناب آقای شیروانی رئ

 جلسه با معاون اول رئیس جمهور  52تعداد  -

 وندیان رئیس بانک مرکزیاجلسه با دکتر نه 5تعداد  -

 مجلس گردشگری جلسه با رئیس کمیسیون -

حال حاضر اجرایی نشده آقای شیروانی افزود :مصوبات جلسات مذکور ابالغ شده است و یک بخش هایی در

ن تسهیالت با مبلغ باال بوده است.تسهیالت ناچیز با زمان تنفس پایین و درصد باال که درخواست از طرف کمیسیو

 است نیز یکی از مواردی بود که ایشان مطرح نمودند.

 طوری پیش ببریم که شهری پویا داشته باشیم.کلی استان را وی خاطرنشان ساخت :درصدد هستیم زیرساخت 

رئیس کمیسیون همچنین به نشان سیمرغ اشاره نمود و گفت استفاده از شعار استانی درنشان سیمرغ فرصت مناسبی 

 جهت جذب گردشگر و توریست در استان می باشد.

ت طرح در شورای مورد مسائل و مشکالت حوزه گردشگری جه 31در ادامه جناب آقای خورشیدی به قرائت 

 هفته آتی پرداخت.گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

اظهار نمود سال گذشته با رعایت پروتکل های بهداشتی تا سپس آقای امامی نماینده شرکت سیاحتی علیصدر 

حدودی فعالیت داشته ایم و طبق دستور شورای تامین کلیه امور با نظارت این شورا انجام شد. با توجه به پیام 

در دریافت بیمه بیکاری  دار در سال جاری مبنی بر عدم سفر به همدان، منجر به تعطیل شدن غار علیصدر شد.استان

(، بعد از عید فطر هم با بازگشایی مشمول بیمه بیکاری نفر 311)تعداد ایم شرکت علیصدر اقدام نموده و نتیجه گرفته

  خرداد به بعد اجازه بازگشایی غار داده شود. 31و طبق پیگیری های انجام شده احتماال از  غار موافقت نشد

وی همچنین اظهار نمود برای ترمیم جاده غار علیصدر در سال گذشته اعتباراتی در نظر گرفته شده بود ولی اجرایی 

 نشده است.

دبیر کمیسیون موضوع عدم دعوت تشکلهای گردشگری در کارگروههای دولتی را مطرح  همچنین آقای ابوالقاسمی

 ود.نم

آقای میدانچی فعال حوزه گردشگری نیز به ترافیک در راه گنج نامه اشاره کرد و همچنین تأکید داشت شعار استان 

 در زیباسازی شهر استفاده شود تا تاثیرگذار باشد. "همدان پایتخت تاریخ و تمدن ایران"

ات میان دوره ای کمیسیونها در سال سپس آقای نجفی مسئول دبیرخانه کمیسیونهای اتاق همدان با اشاره به انتخاب

جاری اظهار نمود به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در سال گذشته و سال جاری جلسات به صورت آنالین 

 برگزار می شود.

رفتن نظم و زیبایی این  وی خواستار پیگیری بهبود وضعیت پیاده راه بوعلی از نظر حضور دستفروشان و از بین

 شد. عات پایانی شب در سا خیابان
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