
 گردشگری و کسب و کارهای وابستهکمیسیون صورتجلسه 
DS.FO.07.01  

 

 2 از 1 صفحه

 10:00ساعت: 29/05/1401تاریخ: 7 شماره جلسه:

  سالن جلسات اتاق همدان مکان:
 نفر 23 تعداد حاضرین:

 

 شهرام شیروانی جناب آقای رئیس:

 مهرداد حمزه جناب آقایدبیر:

 دستور جلسه

 روز اخبار بیان -1

 خصوصی بخش و دولت گفتگوی شورای در طرح قابل مسائل و موارد بررسی -2

 استان به جمهوری محترم ریاست سفر در گردشگری موضوع با مرتبط اتمصوب بررسی -3

 استان به عراق کردستان اقلیم تجاری هیئت سفر در مطروحه موارد بررسی -4

 استان در درمانی توریسم به مربوط مسائل بررسی -5

 

 مصوبات

ف
دی

ر
 

 تاریخ مسئول شرح

1 

جهت طرح گردشگری با استاندار محترم جلسه ای  هیأت رئیسه کمیسیونبا درخواست رئیس کمیسیون مقرر شد 

 گردد.تشکیل مشکالت و ایجاد کارگروه گردشگری 

 دبیرخانه کمیسیونها-

 کمیسیون رئیسه هیأت-

30/06/1401 

2 

مقرر شد جلسه ای مشترک مابین هیأت رئیسه کمیسیون و رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی با حضور رئیس اتاق 

 ری سالمت برگزار گردد.درخصوص مشکالت گردشگ

 کمیسیونها دبیرخانه-

 کمیسیون رئیسه هیأت-

30/06/1401 

3 

 مستمر کمیسیونها دبیرخانه- در جلسات کمیسیون گردشگری دعوت شوند.و غارعلیصدر مقرر شد نماینده شهرداری و شورا 

4 

 هیأت رئیسه کمیسیون-  ستانارائه تقویم فرهنگی و گردشگری مربوط به همدان از طرف مدیریت میراث فرهنگی ا

 میراث فرهنگی نماینده -

- 

5 
 هیأت رئیسه کمیسیون- مقرر شد هیأت رئیسه و اعضای کمیسیون موارد قابل طرح در شورای گفتگو را به دبیرخانه شورای گفتگو ارائه دهند.

 دبیرخانه شورای گفتگو-

30/06/1401 
6 

 ، کرمانشاه و تهرانپیشنهاد تشکیل جلسه مشترک کمیسیون گردشگری اتاق همدان با کمیسیون گردشگری سنندج

 جهت تبادل اطالعات و ارائه پیشنهادات در جهت بهبود وضعیت گردشگری

 کمیسیونها دبیرخانه-

 کمیسیون رئیسه هیأت-

30/06/1401 

 

 30/06/1401 هیأت رئیسه کمیسیون سمی کشور )یکم شهریور(پیشنهاد پیگیری ثبت عنوان روز همدان در تقویم ر

7 

 30/06/1401 هیأت رئیسه کمیسیون تأکید بر فعال شدن کمیته های تخصصی کمیسیون

8 

جهت پیگیری حضور تعدادی از فعاالن گردشگری در سلیمانیه مقرر شد افراد متقاضی، تقاضای خود را به هیأت رئیسه 

 اعالم دارند.

 30/06/1401 کمیسیون هیأت رئیسه

 تاریخ دستور جلسه بعد

1-  

 مدعوین جلسه بعد )مسئولین، کارشناسان، مشاورین(:

 شرح کامل مذاکرات در دفتر کمیسیون ثبت شده است.
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