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 همدانگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 21:11ساعت خاتمه: 0011ساعت شروع : 5/6/0011 تاریخ جلسه : 63 شماره نشست :
سالن محل نشست: 

 شهدای استانداری

 عناوین دستورجلسات

 

 پیش از دستور: عنوان 

 

 
 

  دستور جلسه: عنوان

 1011تصویب تقویم جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال  -1
 معرفی هشت نفر مدیران برتر فعالین اقتصادی از بخشهای اتاق بازرگانی ، تعاونی ها و اصناف بعنوان اعضا اصلی و ثابت شورا  -2
 ریاست محترم اتاق بازرگانی( -) ارائه توسط آقای زبردست 1311ارائه گزارش عملکرد مصوبات سال -3
 در قالب سه حوزه :1311پاسخگویی دستگاه های مجری مصوبات در حال پیگیری و اجرا نشده سال -0
 حوزه اقتصادی شامل) صنایع ، کشاورزی ، معادن، بانکها، خدمات(-1-0
 هندسی،...... (حوزه عمرانی شامل )دفتر فنی ، شهرداری ، نظام م-2-0
 حوزه سیاسی شامل)فرمانداری ، میراث فرهنگی، نیروی انتظامی( -3-0
 رئیس محترم کمیسیون گردشگری( -ارائه توسط آقای شیروانی  )طرح مسائل و مشکالت حوزه گردشگری استان -5
رئیس محترم کمیسیون  -) ارائه توسط آقای خورشیدی  1311به سال  1311بررسی عملکرد بانکهای تحت پوشش کمسیون بانکی مقایسه در سال -6

 سرمایه گذاری( 

 

  خارج از دستور:عنوان 
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 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

خانوادگی نام و نام 

 نماینده

  حاضر استاندار )رئیس شورای استانی( جناب آقای شاهرخی 3

  غایب  استان مدیریت و برنامه ریزی سازمان رئیس جناب آقای صیدایی 2

  حاضر رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جناب آقای حمیدرضا متین 0

  حاضر کشاورزی استانرئیس سازمان جهاد  جناب آقای رضوانی جالل  4

 آقای حسن بیاتی غایب مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان جناب آقای ناصر محمودیان 5

  حاضر مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان جناب آقای توصیفیان 0

  حاضر استان یها بانک هماهنگی دبیرکمیسیون جناب آقای محمد طوماسی 7

 اسالمیمجلس شورای  -ب

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

  غایب نماینده مجلس جناب آقای آزادیخواه 3

  غایب نماینده مجلس  جناب آقای حاجی بابایی 2
 

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 نماینده()حاضر/ غایب/ 
 نام و نام خانوادگی نماینده

 معاون حاضر استان )یا معاون( دادگستری کل رئیس جناب آقای عدالت خواه 3

  غایب استان دادستان مرکز جناب آقای خانجانی 2

 شهرداری و شوراها -د
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نمایندهنام و نام خانوادگی 

  غایب  استان مرکز شهردار جناب آقای صوفی 3

  غایب استان اسالمی شورای رئیس مرادی جناب آقای 2
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 تعاونی و خصوصی -هـ

 )رؤسای اتاق ها(
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

 جناب آقای زبردست 3
 مرکنز  کشناورزی  و معنادن  صننایع،  بازرگانی، اتاق رئیس

 استان )دبیر و سخنگوی شورای استان(
 حاضر

 

  حاضر استانمرکز  تعاون اتاق رئیس جناب آقای موسوی 2

  غایب استان مرکز اصناف اتاق رئیس جناب آقای محرابی 0

 (خصوصی و تعاونیاقتصادی بخش  های تشکل رؤساییا  تعاونی و خصوصی برتر های هیأت مدیره شرکت رؤسای یا عامل )مدیران

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر مدیر عامل شرکت بلور الوند جناب آقای فالح 3

  حاضر رئیس انجمن انبوه سازان جناب آقای پارسامهر 2

  حاضر اتحادیه قنادانرئیس  ارغوان جناب آقای 0

  حاضر مدیر عامل شرکت زرین بتن جناب آقای علیرضا پورنجفی 4

  حاضر رئیس اتحادیه درودگران توکلیجناب آقای  5

  حاضر مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی داوود شعبانلو جناب آقای 0

  حاضر مدیر عامل شرکت پایابسپار جناب آقای محمود رجبی 7

 حاضر مدیر عامل شرکت سیمین نورد جناب آقای هراتی 8

 

نحوه اداره تشکیل و "دستورالعمل  5ماده  3در جداول فوق )ردیف های الف تا هن(، در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا، موضوع تبصره   توضیح:

نام و نام خنانوادگی  "درج شده و در ستون بعدی،  "نماینده "، کلمه "حضوروضعیت "در ستون ، "وگوی دولت و بخش خصوصی جلسات شوراهای استانی گفت

 .معین گردد "نماینده
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ها اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و  

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 مدیر کل گمرک همدان جناب آقای مرتضی نجفی مقدم 1

 بازرگانیعضو هیأت نمایندگان اتاق  جناب آقای علی محمودی 2

 عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی جناب آقای علیرضا زارعی 3

 معاونت امور اقتصادی استانداری جناب آقای پورمجاهد 0

 مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری جناب آقای محمود عسگریان 5

 مدیر کل جذب سرمایه گذاری استانداری جناب آقای محمود ملکیان 6

 مسئول دبیرخانه شورا هادی خورشیدی جناب آقای 7

 معاون شرکت آب و فاضالب جناب آقای حمیدرضا نیک داد 1

 معاون مدیر توسعه بازرگانی جناب آقای داریوش سرحدی 1

 ریاست امور مالیاتی محمد دلشادیجناب آقای  11

 مدیر کل سازمان میراث فرهنگی علی مالمیر جناب آقای 11

 مدیر عامل شرکت گاز عبداهلل فیاضجناب آقای  12

 دبیر کمیسیون گردشگری جناب آقای امین ابوالقاسمی 13

  رئیس اداره اماکن نیروی انتظامی علی سراقیجناب آقای  10

شیرزاد جمشیدیجناب آقای  15  مدیر عامل شرکت نیروی توزیع برق 

 گفتگو شورای دبیرخانه کارشناس صادقی سمیه خانم سرکار 16

 کارشناس حوزه سرمایه گذاری استانداری مهدی بیاتیجناب آقای  17

 مدیر کل سازمان تأمین اجتماعی سرکار خانم حمزه لویی 11

 معاون قضایی دادگستری نجفی جناب آقای 11

 روابط عمومی استانداری ربانیجناب آقای  21
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 مشروح  مذاکرات

برگزار گردید . در ابتدای  21:11الی  11:11از ساعت  1011خرداد ماه  5در روز چهارشنبه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  ششمینسی و 

ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان خدمت حضار و مهمانان گرامی عرض خیر مقدم و خوش  -استاندار محترم همدان و زبردست  -جلسه آقایان شاهرخی 

 ند . آمد نمود

 0011تصویب تقویم جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال  دستور جلسه اول  :

 یاست محترم اتاق بازرگانی همدانر -جناب آقای زبردست   

با جلسات مجلس  دید و بعلت همزمان بودن این جلسهدر سال گذشته جلسات شورای گفتگو در روزهای چهارشنبه آخر هرماه برگزار میگر

تقویم سالجاری به گونه ای مصوب شود که  لذا، وجود نداشت  در جلسات شورانمایندگان مجلس شورای اسالمی ایران امکان حضور 

 نمایندگان مجلس که اعضا اصلی شورا هستند بتوانند حضور یابند . 

 استاندار محترم همدان -جناب آقای شاهرخی

بح اعالم نمودند و تقویم به شرح زیر اعالم و ص 11:11الی  1:11شورا را پنجشنبه اول هرماه ساعت تقویم زمانی سالیانه ایشان 

 مصوب گردید . 

 تاریخ روز ردیف

 3/0/1011 پنجشنبه 1

 10/5/1011 پنجشنبه 2

 0/6/1011 پنجشنبه 3

 1/7/1011 پنجشنبه 0

 6/1/1011 پنجشنبه 5

 0/1/1011 پنجشنبه 6

 2/11/1011 پنجشنبه 7

 7/11/1011 پنجشنبه  1

 5/12/1011 پنجشنبه 1

 

 موضوع : طرح مسائل ثبت شده در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
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معرفی هشت نفر مدیران برتر فعالین اقتصادی از بخشهای اتاق بازرگانی ، تعاونی ها و اصناف بعنوان اعضا  :  دوم دستور جلسه

 شورااصلی و ثابت 

 ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان : - زبردستجناب آقای 

ی دولت و بخش خصوصی به اتاق اصناف و اتاق تعاون نامه ای ارسال و از ایشان گفتگو یشورا یجلسات استان ینامه برگزار نیآئ 2ماده تبصره یک به تیبا عنا

شرکت در جلسات شورای گفتگو بعنوان اعضا اصلی معرفی نمایند و اتاق  اصناف را به دبیرخانه شورا جهت و خواسته شد که مدیران برتر بخش تعاون

  گردد .و مصوب بازرگانی نیز نفرات خود را به شرح ذیل اعالم می نماید امید است که با معرفی افراد موافقت 

 استاندار محترم همدان -جناب آقای شاهرخی

 . ایشان هشت مدیر برتر را به شرح جدول ذیل اعالم نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سالمتی نمودند 

پاسخگویی دستگاه های مجری مصوبات در حال پیگیری و 0911ارائه گزارش عملکرد مصوبات سال  -و چهارم دستور جلسه سوم 

 0911و اجرا نشده سال 

 ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان : -جناب آقای زبردست 

 27مصوبه در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بوده  که طبق استعالمی که از ذینفعان مصوبات شده است تعداد  11در سال  گذشته تعداد 

مورد اجرا  0مورد اجرا شده ،  01مورد در حال پیگیری بوده و استعالمی که از دستگاههای مجری  شده تعداد  16مورد اجرا نشده و  02مورد اجرا شده ، 

ه مورد در حال پیگیری میباشد . مصوبات اجرا نشده و در حال پیگیری به سه حوزه امور اقتصادی، امور عمرانی و امور سیاسی تقسیم شده که ب 5نشده و 

تصادی تشکر میکنیم که پیگیر معاونت محترم امور اق -حضور استاندار محترم و معاونین ایشان ارسال گردیده است . در بررسی مصوبات از آقای پورمجاهد 

 ردیف
 سازمان سمت نام و نام خانوادگی

1 

 جناب آقای علی اکبر  فالح

 نائب رئیس 

 مدیر عامل

 اتاق بازرگانی 

 شرکت بلور الوند

 سیمین نورد شرکت مدیرعامل جناب آقای صادق میش مست هراتی 2

 استان انجمن انبوه سازان ریاست پارسامهرصادق جناب آقای  3

 انجمن قنادان ریاست جناب آقای محمد ارغوان 0

 شرکت زرین بتن مدیرعامل جناب آقای علیرضا پورنجفی 5

 اتحادیه درودگران ریاست توکلی ایرج جناب آقای 6

 مرغداران گوشتی استاناتحادیه  مدیر عامل داوود شعبانلو جناب آقای 7

 شرکت پایابسپار آریا مدیر عامل جناب آقای محمود رجبی 1
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 مصوبات شورا میباشند . 

 استاندار محترم همدان -جناب آقای شاهرخی

مسئول دبیرخانه شورای گفتگو ،  -خرداد ماه جلسات بررسی مصوبات را برگزار نموده و در این جلسه از آقای خورشیدی  1ایشان از معاونین خود خواستند که از روز شنبه 

چهارم این مصوبات با حضور بنده و اقای دستگاههای مجری نیز دعوت شود و مصوبات هر حوزه به صورت جداگانه در جلسه خاص مورد بررسی قرار گیرد و در جلسه 

 زبردست نتایج مصوبات اعالم گردد .  

 طرح مسائل و مشکالت حوزه گردشگری استان -دستور جلسه پنجم 

 دبیر محترم کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی همدان: -جناب آقای امین ابوالقاسمی 

 فعالیت خانه مسافرهای غیر مجاز :  موضوع 

بیست و هفتمین و بیست و سومین جلسات شورای گفتگو  در خصوص فعالیت خانه مسافرهای غیر مجاز و عدم اجرای مصوبات و متضرر پیرو مصوبات 

یشیده شود.خانه شدن هتلها و ایجاد مشکالت امنیتی برای مسافران و مهمانان و با توجه به باال نرفتن نرخ مهمانسراها و هتلها در این خصوص چاره ای اند

ان و نیروی فرها و افراد کارتن به دست متأسفانه مشکالتی هم از نظر امنیتی و هم از نظر مالی برای استان دارند که باید به طور جدی از طرف دادستمسا

 انتظامی با ایشان برخورد شود . 

 مدیر کل سازمان  میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری همدان: -جناب آقای مالمیر 

حل شود نشدنی است و در کل کشور این خانه مسافرها وجود دارد .آن مواردی که گزارش  "در مورد خانه مسافرها غیر مجاز بررسی شده و اینکه کال

ند و نمی امردمی و گشت بوده شناسایی و به واحد قضائی معرفی شده اند . اکیپ های ما در این خصوص فعال هستند . کارتن به دستها جرم انگاری نشده 

 توان با آنها برخورد و مقابله نمود . 

 استاندار محترم همدان: -جناب آقای شاهرخی 

ای استان نیز موضوع خانه مسافرهای غیر مجاز مطرح و مصوب شده است . در ستاد کرونای استان نیز مطرح شد و مقدار عالوه بر شورای گفتگو در شور

امور  رااز خانه مسافر ها ساماندهی شدند و مابقی خانه مسافرها این موضوع به طور کامل کمرنگ شد . تعدادی  قابل توجهی از این خانه ها پلمپ شدند و

باید خانه مسافرها و کارتن به دستها کنترل  "طبیعتااستانداری برنامه ریزی نموده و کمیته ای تشکیل نماید و خانه مسافرها را ساماندهی کند و سیاسی 

 خوبی برای شهر ندارند . شوند زیرا منظره 

 دبیر محترم کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی همدان: -جناب آقای امین ابوالقاسمی 

 موضوع دوم : هزینه حاملهای انرژی تأسیسات گردشگری
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به خود را با توجه به اینکه مراکز گردشگری و تأسیسات وابسته به آنها حتی در زمانی که واحدها تعطیل می باشند هزینه های جاری و نگهداری مربوط  

به نظر میرسد در امهال هزینه های مربوطه دارا می باشند و این هزینه ها باید از محل درآمد پرداخت شوند بنابراین واحدها از پرداخت آنها ناتوان می باشند 

 اتخاذ گردد و در این امر کمکی به بخش گردشگری استان گردد .  1311تصمیماتی همانند سال 

 اوضاع خوبی داشته باشیم که متأسفانه شرایط همچنان ادامه یافت .  1011امیدوار بودیم که در سال  11اواخر سال 

 م شرکت توزیع برق استان:مدیر کل محتر -جناب آقای جمشیدی

 به علت بدهی هیچ گونه انشعاباتی قطع نشده است .  11شرکت توزیع برق آمادگی تقسیط بدهی تأسیسات گردشگری در استان را دارد . در سال 

 معاونت محترم امور اقتصادی استانداری:-جناب آقای پورمجاهد 

 ان تسهیالتی را برای تأسیسات گردشگری در نظر بگیرند . در ستاد تسهیل استان مصوب گردید که شرکتهای خدمات رس

 :استاندار محترم همدان -جناب آقای شاهرخی 

تا پیگیری شود و با شرکت لیست آنان را به استانداری تحویل بدهید  "اگر دستگاه گردشگری در واحدهای دولتی و شرکتهای خدماتی مشکلی دارند حتما

% هزینه حاملهای انرژی تأسیسات گردشگری در سال  51دهند و موضوعات بررسی شود و به تفاهم برسند بنابراین های خدمات رسان جلسه ای تشکیل 

با توجه به شرایط تصمیم گیری شود و کمیته  کارشناسی در این خصوص  1011تقسیط شود و برای سال  1011پرداخت گردد و مابقی در سال   1311

 اتخاذ گردد . 1011ی که بدهی حاملهای انرژی دارند بررسی تا تصمیمی در خصوص بدهیهای سال تشکیل شده و لیست تأسیسات گردشگر

 دبیر محترم کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی همدان: -جناب آقای امین ابوالقاسمی  

 موضوع سوم : عوارض پسماند شهرداری

با وجود کاهش درآمد هتلها و مهمانپذیرها عوارض شهرداری برای این واحدها هتلها و مهمانپذیرها را نمی توان تعطیل کرد حتی اگر مهمان نداشته باشند . 

 قابل پرداخت نیست . 

 :استاندار محترم همدان -جناب آقای شاهرخی 

جناب آقای آزادبخت مکاتبه ای با شهرداری داشته باشد و  -نت امور سیاسی استانداری عوارض پسماند شهرداری در شورا ها بررسی شود و از طرف معاو

 موضوع را پیگیری نماید . همچنین این موضوع در ستاد کرونای استان نیز مطرح شود .

 دبیر محترم کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی همدان: -جناب آقای امین ابوالقاسمی 

 هم بیمه کارفرما به تأمین اجتماعی% س23موضوع چهارم: پرداخت 

 .نشوند نیرو تعدیل به مجبور و کرده حفظ را خود کارکنان بتوانند طریق این از تا هستند کارفرما%  23 سهم معافیت خواستار گردشگری عاالنف

 :استاندار محترم همدان -جناب آقای شاهرخی 

را اعالم نموده و تا اخذ  % سهم بیمه کارفرما به تأمین اجتماعی 23معاونت محترم امور اقتصادی استانداری طی نامه ای به ستاد ملی کرونای کشور موضوع پرداخت 
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 نتیجه مطلوب موضوع را پیگیری نماید .

 ن:دبیر محترم کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی همدا -جناب آقای امین ابوالقاسمی 

 بخشودگی عوارض نوسازی شهرداری موضوع پنجم:

شروع به کار کردند عوارض شهرداری آنان بخشیده شد و پرداختی نداشتند . پیشنهاد میکنیم این معافیت در سال  11تأسیسات گردشگری که در سال 

 نیز انجام شود . 1011

 :استاندار محترم همدان -جناب آقای شاهرخی 

 رض نوسازی در ستاد کرونا استان مطرح شود و تصمیمات ویژه در این خصوص اخذ شود . بخشودگی عوابحث 

 دبیر محترم کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی همدان: -جناب آقای امین ابوالقاسمی 

 بحث معافیت مالیاتی و افزایش قیمت اسکان در هتلها و مهمانپذیرهاموضوع ششم: 

 ارد ولی متأسفانه در استان انجام نمیشود . تا هتلهای سه ستاره از پرداخت ارزش افزوده معاف هستند . معافیت مالیاتی در کشور مصوبه د

 مدیر کل امور مالیاتی استان همدان: -جناب آقای دلشادی 

دریافت نکرده ایم . واحدهایی که تعطیل هستند  "هیچ اقدامی نکرده ایم چون بخشنامه ای برای این سالها  فعال 1011و  1311در خصوص مالیات سال 

 . طبق بخشنامه مصوبه ارزش افزوده مشمول نمیشود مگر اینکه شما هم از افراد دریافت نکنید . مشمول مالیات نمیشوند 

 :استاندار محترم همدان - جناب آقای شاهرخی

 .را به سازمان میراث فرهنگی ارسال نماید تا از طریق ایشان نظارت گردد 1011و  1311امور مالیاتی استان نرخ نامه ارزش افزوده سال  مدیریت

 دبیر محترم کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی همدان: -جناب آقای امین ابوالقاسمی 

 یکاری در دوران شیوع کروناموضوع هفتم: پرداخت بیمه ب
در واحدهای باتوجه به شیوع بیماری کرونا و عدم فعالیت هتلها و مهمانپذیرها و مجموعه های گردشگری استان در این مدت میزان بیکاری و تعدیل نیرو 

اتی اتخاذ گردد . پرداخت بیمه بیکاری در ابتدا گردشگری افزایش یافته و  کارفرمایان و کارگران را دچار مشکالتی کرده و امیدواریم در این خصوص تصمی
 نفر از بیمه بیکاری استفاده می کنند . 2511نفر بوده که در حال حاضر  11111حدود  11به اردیبهشت  11کرونا اسفند 

 

 مدیر کل محترم اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی : -جناب آقای توصیفیان 

 3111بیمه بیکاری دریافت نمودند . با همکاری سازمان تأمین اجتماعی  1311لغایت اردیبهشت ماه  1311ماه اول شیوع کرونا یعنی از اسفند  3نفر  11511

شده اند . واحدهایی که  نفر 3111نفر بودند که اکنون با توجه به شرایط کرونا حدود  2111نفر مقرری بگیر بیکاری داریم . در شرایط عادی این افراد زیر 

نفر از کارکنان  135شرایط خاص داشتند و از طریق وزارتخانه به نتیجه نرسیدند مثل غار علیصدر در استان پیگیری کارشان بوده ام و در حال حاضر حدود 

 کند . غار علیصدر بیمه بیکاری دریافت میکنند . کمیته بررسی بیکاری فعال میباشد و کلیه موارد را پیگیری می
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 مدیر کل محترم سازمان تأمین اجتماعی: -سرکار خانم حمزه لویی 

نفر مستمری بگیر  2511در حوزه گردشگری داریم . ما در سالهای گذشته مین اجتماعی آمادگی کامل در خصوص دریافت لیست افراد بیکار تأسازمان 

در کمیته اداره کار بررسی میشوند و جهت دریافت بیمه بیکاری معرفی  "نفر رسیده . افرادی که معرفی میشوند سریعا 3111بیکاری داشته ایم که اکنون به 

 میشوند . 

 ادی استانداری:معاونت محترم امور اقتص -جناب آقای پورمجاهد 

 از نظر پرداخت بیمه بیکاری استان همدان و استان آذربایجان شرقی دو استان برتر کشوری هستند .  

 مسئول محترم دبیرخانه شورای گفتگو: -جناب آقای خورشیدی 

 موضوع هشتم : تسهیالت بانکی

امهال گردیده و تسهیالت پرداختی از محل صندوق  1311گردشگری در سال نماینده کمیسیون بانکها تأکید داشتند که تسهیالت پرداختی مربوط به 

عتبار را توسعه نیز با همان نرخ اعالم شده امهال گردیده است و در صورت نیاز به تسهیالت از سرفصلهای مختلف و صندوق توسعه ملی به محض تأمین ا

 از مرکز اقدام خواهد شد .

 امور اقتصادی استانداری : معاونت محترم -جناب آقای پورمجاهد 

 م استان نیز پول و منابع ندارد و قادر به پرداخت این تسهیالت نمیباشد . صتدوق توسعه ملی در حال حاضر حتی برای واحدهای مه

 مدیر کل محترم میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری همدان : -جناب آقای مالمیر 

رمجاهد به صورت موردی بررسی و انجام دادند ولی هرآنچه نشدنی بود پیگیری شد . صندوق توسعه ملی زیربار آن چیزی که در استان شدنی بود آقای پو
 این موضوع نمی رود . از وزارت کشور برای کی از تأسیسات مجوز گرفتیم ولی برای پرداخت صندوق ملی زیربار نرفت و انجام نداد . 

 :استاندار محترم همدان -جناب آقای شاهرخی 
معاونت محترم امور اقتصادی کمیته کارشناسی  با حضور مدیر  واحدهای گردشگری که در این خصوص مشکل دارند به معاونت محترم امور اقتصادی مراجعه نمایند و 

 نمایند .   کل محترم سازمان میراث فرهنگی و مدیر کل امور اقتصادی استانداری در این خصوص تشکیل و  مشکالت آنها از طریق بانکها حل
 

 دبیر محترم کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی همدان: -جناب آقای امین ابوالقاسمی 

 پرداخت بدهی سهم کارفرمایی تأمین اجتماعی موضوع نهم :
ا تجمیع و به ر 1011و  1311بدهی سالهای  "مجموعااست پیشنهاد ما این است که  منتقل گردیده  1011به  1311سهم بدهی کارفرمائی که در سال 

 به بعد منتقل نمایند . 1011سال 

 :استاندار محترم همدان -جناب آقای شاهرخی 

ریاست محترم کمیسیون مالیاتی و تأمین اجتماعی موضوع پرداخت بدهی سهم کارفرمایی تأمین اجتماعی را  در جلسه کمیسیون مطرح نموده و  -جناب آقای فالح 

 جلسه شورای آتی پیشنهاد نمایند .راهکار عملیاتی در این خصوص به 
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 دبیر محترم کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی همدان: -جناب آقای امین ابوالقاسمی 

 تزریق واکسن کرونا:موضوع دهم

 به لحاظ عدم شیوع کرونا در کلیه اماکن گردشگری عوامل کلیه واحدها خارج از نوبت واکسینه شوند.

 :محترم همداناستاندار  -جناب آقای شاهرخی 

که تا پایان شهریور ماه بحث واکسینه کردن افراد طبق اسناد و قواعد خاص میباشد و با توجه به خرید و واردات واکسن در حال انجام میباشد و امید است 

 سالجاری وضعیت بسیار خوبی در این زمینه داشته باشیم . 

 0911به سال  0911ون بانکی مقایسه در سال بررسی عملکرد بانکهای تحت پوشش کمسی دستور جلسه ششم :

 رئیس محترم کمیسیون پول و سرمایه گذاری و مسئول دبیرخانه شورای گفتگو : -جناب آقای خورشیدی 

 ایشان عملکرد بانکها را این چنین اعالم نمودند . 

  99بررسی عملکرد بانکهای تحت پوشش کمیسیون هماهنگی بانکها پایان سال

 میلیارد ریال ()ارقام به 

 درصد افزایش مبلغ افزایش 99مانده منابع پایان دیماه  99مانده منابع پایان سال  ردیف

1 131/216 521/273 311/57 6/26 

 

 درصد افزایش مبلغ افزایش 99پایان  مانده مصارف 99مانده کل مصارف در پایان سال  ردیف

1 106/115 751/205 113/51 2/32 

 

 درصد افزایش مبلغ افزایش 99مانده خالص تسهیالت پایان دیماه 99خالص تسهیالت پایان مانده  ردیف

1 027/150 117171 651/02 6/27 

میلیارد ریال نسبت مصارف به منابع استان  751/205میلیارد ریال به مانده کل مصارف به میزان  521/273در مقایسه آخرین عملکرد منابع به میزان 

 %  میباشد . 1/11

یال نسبت مصارف به منابع استان  میلیارد ر 171/117میلیارد ریال به مانده خالص تسهیالت به میزان 521/273در مقایسه آخرین عملکرد منابع به میزان 

 %  میباشد . 72
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 )  ارقام به میلیارد (   99مقایسه میزان تسهیالت اعطائی به تفکیک سهم زیربخشهای اقتصادی پایان 

 8999پایان دیماه  8999سال  

مسکن و  صنعت و معدن کشاورزی شرح

 ساختمان 

خدمات 

 بازرگانی

صنعت و  کشاورزی کل تسهیالت

 معدن

مسکن و 

 ساختمان

خدمات 

 بازرگانی

کل 

 تسهیالت

 117117 513/11 261/00 205/21 111/01 027/150 67211 112/31 275/15 161/32 مبلغ

 111 0/05 5/22 1/11 3/21 111 5/03 1/25 1/1 1/21 درصد

% درصد و بخش 11(  1/11 - 1/1% = 11بخش صنعت و معدن  -( نیم درصد 3/21 - 1/21% = 15( همانطور که مالحظه میفرمایند بخش کشاورزی ) ه

( کاهش یافته که علتهای مختلفی از  5/22 - 1/25=  3/3% افزایش یافته و بخش مسکن و ساختمان )  1/1(  0/05 - 5/03=1/1خدمات بازرگانی ) 

به افزایش قیمت مصالح ساختمانی ، دستمزد ها و افزایش عوارض صدور پروانه و عدم صدور پروانه ساختمانی در موعد مقرر و عدم استقبال مردم  جمله

 علت گرانی مسکن و در نتیجه عدم استقبال انبوه سازان جهت ساخت و ساز میباشد. 

 کمیسیون هماهنگی بانکهای استانمقایسه میزان مطالبات معوق سیستم بانکی استان عضو 

 درصد افزایش مبلغ افزایش 99اسفند سال 99سال شرح

 3/1 755/136 266/217/11 051/161/11 مبلغ

از مدیران بانکهای عضو کمیسیون و همکاران  72و یا نسبت مصارف به مانده خالص تسهیالت به  1/11ضمن تأیید نسبت کل مصارف به منابع به میزان 

ها و محترمتان کمال تشکر و امتنان را داریم لیکن نسبت به عملکرد در بخشهای صنعت و معدن و مسکن و ساختمان و کشاورزی که بخش اعظم فعالیت 

در شهرستانهای اشتغال زایی استان را در بردارد . دستگاههای اجرائی متولی اشتغال و بانکها بر اساس نیاز اشتغال استان و جلوگیری از افزایش بیکاری 

زم مبذول استان تمهیدات الزم با مدیریت جناب آقای مهندس شاهرخی استاندار محترم و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قدامات ال

 فرمایند . 

 استاندار محترم همدان : -جناب آقای شاهرخی  
 هایی نمونه نیز بزرگ گاوداری چهار احداث و همتاست بی خاورمیانه در حتی سیلیس و فروسیلیس صنایع همچون هایی پروژهایشان در ادامه بیان داشتند 

 . است استان این در گذاری سرمایه رشد از

 تفاهمنامه زودی به و هستند اجرا حال در خوبی فیزیکی پیشرفت با ها طرح این: گفت و داد خبر استان سراسر در بزرگ و کوچک طرح 311 اجرای از وی

 .کنیم می منعقد خصوصی بخش با را جدید های طرح برای گذاری سرمایه تومان میلیارد 311 و هزار 2

 با استان های بانک تعامل از حکایت مهم این: گفت و کرد خرسندی ابراز تولیدکنندگان و اقتصادی فعاالن به تسهیالت پرداخت درصدی سه رشد از ایشان

 . هستیم جاری سال در رابطه این تقویت و استمرار خواهان و دارد گذشته سال در خصوصی بخش

 داشت نگه روشن را تولید چراغ شکیبایی و صبر با اما دید جدی آسیب کرونا شیوع دوران در خصوصی بخش: گفت استان اقتصادی فعاالن از قدردانی با او

 . است ستودنی آنها استقامت که کردند اقدام نیز تکمیل و توسعه برای حتی و

 احصاء برای آنها وضعیت مرتب طور به که دارد فعالیت همدان استان در معدن و کشاورزی صنعت، عرصه در واحد 111 و هزار 2 حدود: کرد خاطرنشان وی

 . شود می ارزیابی و رصد استان اقتصادی تیم توسط مشکالت و موانع

 برخی و شده فصل و حل آنها از زیادی تعداد که شود می رسیدگی و مطرح خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای صحن در مسائل این از بخشی
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 . است پیگیری حال در هم

 هیچ تا دهند قرار بازبینی مورد را گذشته سال در گو و گفت شورای مصوبات کلیه داد ماموریت خود عمرانی و اقتصادی سیاسی، معاونان به همدان استاندار

 گردد تکلیف تعیین مطالب بعدی نشست برگزاری از قبل تا و نماند باقی نشده اجرا ای مصوبه

 و تجارت تولید، عرصه فعاالن مشکالت دقت با گذشته همچون کرد توصیه نیز خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای دبیرخانه مسئوالن به  وی

 .شود واقع پیگیری مورد و طرح جلسه این در پیگیری جهت مطالب و کرده احصاء را صادرات

 ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان : -جناب آقای زبردست 

 شاهرخی و معاونین ایشان تشکر و قدردانی نمودند . با تشکر از صبر و حوصله و مصوبات به جا و مناسب این جلسه از اقای 

 با خاتم صلوات به پایان رسید . 01:11جلسه راس ساعت 

 

 مصــوبات اســـتانی

 مجری دستگاه تصمیم/ تــــصمیمات عنــوان دستــور جلسه ردیف

0 

آئین نامه برگزاری جلسات استانی شورای گفتگو مقرر  3ماده  1با عنایت به تبصره  تصویب تقویم سالیانه شورای گفتگو

در روزهای   1011گردید جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی سال

آبان  6مهرماه، 1شهریورماه،  0مرداد ماه ، 10تیرماه،  3هرماه در تاریخهای  پنجشنبه

اسفندماه با توجه به اولویت بندی   5بهمن ماه،  7دیماه،  2آذرماه،  0ماه ، 

موضوعهای بررسی شده در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  

 برگزار گردد .

دبیرخانه شورای 

 استانداری -گفتگو

2 

تصویب اسامی هشت نفر از مدیران عامل برتر 

بخش خصوصی جهت شرکت در جلسات شورای 

 گفتگوی سال

مقرر گفتگو  یشورا یجلسات استان ینامه برگزار نیآئ 2ماده تبصره یک به تیبا عنا

پارسامهر صادق مدیر عامل شرکت بلور الوند ،  -گردید جناب آقایان علی اکبر فالح 

، علیرضا  قنادانرئیس اتحادیه - محمد ارغوانرئیس انجمن انبوه سازان ،  -

دگران ، رئیس اتحادیه درو -مدیرعامل شرکت زرین بتن، ایرج توکلی -پورنجفی 

مدیرعامل -مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی ، محمود رجبی  -داوود شعبانلو

مدیرعامل شرکت سیمین نورد به  -شرکت پایابسپار ، صادق میش مست هراتی

عضو اصلی شورای گفتگو از سه اتاق تعاون ، اصناف و بازرگانی مدت یکسال بعنوان 

ء شورا با امضاء استاندار محترم تقدیم در این جلسه احکام اعضا انتخاب گردیدند و

 گردید

دبیرخانه شورای 

 گفتگو

6 

بررسی مصوبات انجام نشده و در حال پیگیری 

شورای گفتگوی دولت و بخش  1311سال 

 خصوصی

که در سه  1311مقرر گردید پیرو کلیه مصوبات انجام نشده و در حال پیگیری سال 

تقسیم گردیده جلسات کمیته کارشناسی حوزه امور اقتصادی، عمرانی و سیاسی 

،  ، دستگاه مجری مصوباتبررسی مصوبات با حضور مسئول دبیرخانه شورای گفتگو

خردادماه به صورت تفکیک  7معاونین مربوطه هر حوزه در استانداری از تاریخ شنبه 

بررسی و گزارش جلسات در چهارمین جلسه کمیته تشکیل گردد و مصوبات 

کارشناسی بررسی مصوبات که با حضور استاندار محترم برگزار خواهد گردید ارائه 

   شود . 

حوزه  -استانداری 

امور  -دفتر استاندار

عمرانی ، امور 

اقتصادی و سیاسی 

 استانداری
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0 

ت امور سیاسی استانداری کمیته ای را تشکیل و جهت ساماندهی و معاونمقرر گردید  فعالیت خانه مسافرهای غیر مجاز استان

پلمپ خانه مسافرهای غیر مجاز در استان اقدام نماید و با افراد کارتن به دست 

 برخورد جدی در استان صورت پذیرد .  

امور سیاسی 

 استانداری

5 

  1311 سال  در انرژی تأسیسات گردشگری% هزینه حاملهای 51مقرر گردید  هزینه حاملهای انرژی تأسیسات گردشگری

با توجه به  1011تقسیط شود و برای سال  1011و مابقی در سال  پرداخت گردد

و کمیته  کارشناسی در این خصوص تشکیل شده و لیست شرایط تصمیم گیری شود 

تأسیسات گردشگری که بدهی حاملهای انرژی دارند بررسی تا تصمیمی در خصوص 

 اتخاذ گردد .  1011بدهیهای سال 

شرکتهای خدمات 

امور اقتصادی  -رسان 

 استانداری

3 

مقرر گردید معاونت محترم امور عمرانی استانداری با شهرداریهای استان مکاتبه و  عوارض پسماند شهرداری

نماید که با توجه به وضعیت و شرایط اقتصادی هتلها و مهمانپذیرها  درخواست

.همچنین این موضوع در مساعدت الزم جهت معافیت عوارض پسماند بعمل آورند 

 ستاد کرونای استان نیز مطرح و مصوبات الزم را دریافت نماید . 

امور عمرانی 

ستاد  -استانداری

 کرونای استان

7 
استان کرونای در ستاد موضوع بخشودگی عوارض نوسازی شهرداری مقرر گردید   شهرداریبخشودگی عوارض نوسازی 

انجام  1311همانند سال  1011مطرح گردیده و بخشودگی عوارض نوسازی سال 
  گردد .

امور اقتصادی 

 استانداری

0 
را  1011و  1311امور مالیاتی استان نرخ نامه ارزش افزوده سال  مدیریت مقرر گردید بحث معافیت مالیاتی تأسیسات گردشگری 

 به سازمان میراث فرهنگی ارسال نماید تا از طریق ایشان نظارت گردد 
 امور مالیاتی

9 

واحدهای گردشگری که در این خصوص مشکل دارند به معاونت محترم  مقرر گردید تسهیالت بانکی
معاونت محترم امور اقتصادی کمیته کارشناسی  با  امور اقتصادی مراجعه نمایند و 

حضور مدیر کل محترم سازمان میراث فرهنگی و مدیر کل امور اقتصادی استانداری 
  مشکالت آنها از طریق بانکها حل نمایند . در این خصوص تشکیل و  

امور اقتصادی 

 استانداری

01 

ریاست محترم کمیسیون مالیاتی و تأمین اجتماعی  -مقرر گردید جناب آقای فالح  پرداخت بدهی سهم کارفرمایی تأمین اجتماعی 
موضوع پرداخت بدهی سهم کارفرمایی تأمین اجتماعی را  در جلسه کمیسیون مطرح 

 د . ننمای پیشنهادشورای آتی جلسه نموده و راهکار عملیاتی در این خصوص به 

 اتاق بازرگانی

 

 موضوعات مــلی و فـــراگیر

 پیشنهاد/ پیشنهادات عنــوان دستــور جلسه ردیف

0 

معاونت محترم امور اقتصادی استانداری طی نامه ای به ستاد ملی مقرر گردید  % سهم بیمه کارفرما به تأمین اجتماعی23پرداخت 

را  % سهم بیمه کارفرما به تأمین اجتماعی 23کرونای کشور موضوع پرداخت 

 اعالم نموده و تا اخذ نتیجه مطلوب موضوع را پیگیری نماید . 

 


