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مهندس زبردســت یادآور شد "در بحث مســائل داخلی نیز باید اصالح 
ساختاری صورت گیرد چرا که تا این اصالحات صورت نگیرد مجریان امر هم 

نمی توانند جواب درستی در این زمینه بدهند"
رئیــس اتاق همدان افزود "در بحث مالیات بعد از 38 ســال باید به یک 
جمع  بندی برســیم و الگویی هایی کــه در دنیا وجود دارد، بــا قوانین خود 

سازگاری داده و کارها را پیش ببریم"
وی با اشــاره بــه اینکه "باید قوانین را به گونــه ای مهیا کنیم که بخش 
خصوصی بداند حقی از او ضایع نمی شــود" عنوان کرد "علت بخش عمده ای 
از فرارهای مالیاتی، ســازمان دارایی و امور مالیاتی بوده که بی اعتمادی هایی 

ایجاد کرده است."
دبیر شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصــی با بیان اینکه "آمار فرار 
مالیاتی در استان همدان به 10 درصد هم نمی رسد" بیان کرد "اگر ضوابط به 
گونه ای صحیح و یکنواخت دیده شــود هیچ یک از افراد به طور ذاتی متخلف 

نبوده و نمی خواهند فرار مالیاتی داشته باشند."
رییس اتاق همدان در زمینه بیمه نیز خاطرنشان ساخت "به قدری که در 
بخش مالیاتی بحث وجود دارد، در بخش بیمه ای مشکلی نداریم و در یکسال 

اخیر موضوعات بیمه ای اصالح شده است."
عضو اتاق ایران با اشاره به "مشکالت موجود در زمینه بانک ها" اظهار کرد 

"برخی از ضوابط و قوانین دست بانک های دولتی را بسته اما 
دست بانک های خصوصی در این زمینه بازتر است."

وی بیــان کــرد "متأســفانه آنچــه بایــد از ماحصل 
سرمایه گذاری در بانک های خصوصی دیده شود کمتر اتفاق 
افتاده و بانک های خصوصی پاســخگو نیستند چرا که هیچ 

سازوکاری برای بانک های خصوصی تعریف نشده است."
زبردست با بیان اینکه "شرایط و ضوابط، کار با بانک های 
دولتی را ســخت تر کرده است" خاطرنشان کرد "در بخش 
سرمایه در گردش و فعال کردن مجموعه های اقتصادی که 
بیش از 70 درصد پیشرفت داشتند، کمک های خوبی شده 

است اما هنوز بانک ها به این موضوع نپرداخته اند."
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی "درباره 
حضور هئیت های خارجی در کشــور" نیــز گفت "پس از 
تحریم ها بازارهای جدید باز شــده امــا آمدن هیئت های 
خارجی به کشور به این معنی نیست که حتما پای قرارداد 

نشسته اند بلکه آمدند تا شرایط را بررسی کنند."
رییــس اتاق همدان با اشــاره به اینکــه "محور اصلی 
فعالیت اتاق بازرگانی صادرات غیرنفتی اســت" تأکید کرد 

"براساس برنامه 20 ســاله کشور و سیاست های اقتصاد مقاومتی هیچ راهی 
نداریم مگر اینکه در زمینه صادرات غیرنفتی کار شــود و درآمد فروش نفت 

برای ذخایر ملی و کارهای زیربنایی اختصاص یابد."
عضو اتاق ایران با اشــاره به اینکه "اســتان همدان جزء پرپتانسیل ترین 
استان های کشور در زمینه معدن است" افزود "تنوع معدن و ذخایر معدنی 
در اســتان همدان باال بوده و ظرفیت خوبی در ایــن زمینه وجود دارد اما 
فعالیت معدن کاران با دو مشکل از سوی منابع طبیعی و محیط زیست وجود 
دارد که باید جلســاتی در این زمینه با منابع طبیعی گذاشته شود تا مشکالت 
معدن کاران حل شــود و هر فعالیتی از سوی معدن کاران تخلف و جرم تلقی 

نشود."
وی با بیان اینکه"در استان همدان 175 فعال اقتصادی در زمینه صنعت، 
معــدن و خدمات وجود دارد" ادامه داد "صدور کارت بازرگانی توســط اتاق 
همدان در ســال جاری نسبت به سال گذشــته 100 درصد افزایش داشته 

است."
رئیس اتاق همدان خاطرنشان کرد "بازرگانان و تجار استان برای دریافت 
کارت بازرگانی باید ضوابط را رعایت کنند و دفاتر مالیاتی شــفاف و روشــن 

داشته باشند تا بتوانند کارت بازرگانی دریافت کنند."
مهندس زبردست با تأکید بر اینکه "تازمانی که نرخ بهره بانکی در کشور 
کاهش نیابد مشکالت اقتصادی وجود خواهد داشت" تصریح کرد "نرخ بهره 
بانکی باید با تورم رابطه نزدیکی داشته باشد و امیدواریم روزی برسد نرخ بهره 
بانکی به قدری کاهش یابد که کسی رغبت نکند پول خود را به عنوان کسب 

سود در بانک سپرده گذاری کند."
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر "حل مشکالت 
اســتان در زمینه کشــاورزی از طریق بازارهای خارجی" گفت "در بخش 
کشــاورزی با توجه به مشــکالتی که در زمینه آب و کوچک شدن اراضی 
وجود دارد، بایــد به بازارهای بیرونی برای حل اشــتغال این بخش توجه 

شود."
رئیــس اتاق همدان "درباره ایجاد مرکز تجارت جهانی ایران در همدان" 
نیز یادآور شــد "با توجه به ظرفیت هایی که در این زمینه وجود دارد، شاید 
بتوان حرکت های ملی در این زمینه انجام داد به طوریکه قصد داریم این مرکز 

را راه اندازی کنیم."

رییس اتاق همدان: 

بخش خصوصی بیش از دیگران آثار رفع تحریم ها را 
لمس می کند
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نشست خبری رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان روز چهارشنبه 20 مردادماه 1395 در سالن جلسات 
اتاق همدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، علی اصغر زبردست در این نشست اظهار کرد "اگر می  خواهیم از طریق بخش خصوصی 
درآمدهای دولت را تأمین کنیم، باید این بخش ثبات پیدا کند."

 رئیس اتاق همدان گفت "اگر قرار اســت اتفاقی در کشــور حادث شود و چرخه اقتصادی کشور بچرخد باید امور به بخش 
خصوصی واگذار شود"

دبیر شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اســتان با بیان اینکه "سیاســت دولت واگذاری امور به بخش خصوصی و 
سبک ســازی حجم کاری دولت است" خاطرنشان کرد "این فضا ایجاد شده و همه مسئوالن کشور به این رسیدند که اگر قرار 

است اتفاقی در کشور حادث شود باید امور به بخش خصوصی واگذار شود"
عضو اتاق ایران با اشــاره به اینکه '"شرایط کشور نیاز به بازنگری و اصالح دارد" ادامه داد "در زمینه تحریم های اقتصادی 

قدم های مثبتی در برجام برداشته شد، شاید کسی به اندازه بخش خصوصی برداشته شدن تحریم ها را لمس نکند"
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در این نشســت مهندس علی اصغر زبردســت اظهار کرد: کشــاورزی، 
معدن و صنعت ســاختمان از زمینه های مورد هدف برای ارتباط با کشور غنا 
اســت و استان همدان از قدمت تاریخی باالیی برخوردار بوده و سفیر غنا در 

بازدیدهای خود با قابلیت های این استان آشنا شده است.
وی با اشاره به  "سفر فعالین حوزه فنی و مهندسی به کشور غنا در مرداد 
ماه 1395" افزود "با توجه به پتانسیل ها و مزیت هایی که هیأت اعزامی استان 
همدان درغنا مشــاهده کرده اند، به دنبال حضور فعال در استان های کشور 

غنا هستیم."
رییس اتاق همدان یادآور شــد "این تمایل وجود دارد تا با کمک فعاالن 
اقتصادی اســتان همدان در بخش کشــاورزی، معدن، صنعت ساختمان و 
تجارت کار جدی انجام شده و دو طرف در این زمینه صاحب منفعت شوند."
وی با اشاره به اینکه "امیدواریم در بخش تربیت نیروی انسانی متخصص 
درغنا از طریق دانشگاه های همدان همکاری داشته باشیم" عنوان کرد "زمینه 
برای همکاری اقتصادی و تجاری بین اســتان همــدان و غنا وجود دارد که 

انتظار می رود با همکاری بیشتر بتوان این وضعیت را بهبود بخشید."
رییس اتاق همدان بیان کرد "کشــور غنا در زمینه دامپروری و پرورش 
دام نیازمند علوم و فنون ایرانی است که مذاکراتی در این زمینه برای ارتباط 

بیشتر صورت گرفته و غنا زمینه مناسبی برای کشت فراسرزمینی دارد."
مهندس زبردست در این جلسه "تضمین برای بازگشت سرمایه به کشور، 
همکاری در زمینه تهیه زمین در قالب مشــارکت یا دادن زمین دولتی برای 
ساخت و ساز و آپارتمان سازی، همکاری در زمینه معافیت و تخفیف در امور 
گمرکی برای انتقال ماشین آالت ساختمان سازی، همکاری برای ایجاد شعبه 
بانک ایرانی در غنا و تشــویق و ترغیب شرکت ها و دولت غنا برای حمایت از 
سرمایه گذاران ایرانی و همدانی را برای توسعه ارتباطات از سفیر غنا در ایران" 

خواستار شد.
���سفیر�جمهوری�غنا:�استان�همدان�دارای�پتانسیل�مناسب�از�نظر

اقتصادی�است
در ادامه سفیر جمهوری غنا با بیان اینکه "طی دو روز حضور در همدان 
بازدید از مزارع و کارخانه های همدان داشــته اند" اظهار کرد "استان همدان 

دارای پتانسیل مناسب از نظر اقتصادی است."
الحاجی باوه آیمبیاله با اشاره به اینکه "رابطه سیاسی خوب بین جمهوری 
اسالمی ایران و غنا وجود دارد" خواستار "افزایش رابطه اقتصادی و تجاری بین دو 
کشور شد." وی خاطرنشان ساخت "طی 3 سال اخیر بین ایران و غنا 3 تفاهم نامه 
به امضا رسیده است." سفیر غنا با اشاره به "ثبات در وضعیت سیاسی غنا" اظهار 
کرد "غنا دارای سیستم دموکراسی است که رییس جمهور با رأی مردم انتخاب 

شده و بعد از 4 سال در صورت عدم رضایت از کار برکنار می شود."
آیمبیاله تأکید کرد "غنا از نظر سیاســی و اقتصادی دارای امنیت بوده 
و ســرمایه گذاران هر زمان که بخواهند می توانند ســود سرمایه خود را از 
غنا خارج کنند." وی همچنین یادآور شــد "غنا دارای 27 میلیون جمعیت 
اســت که این یکی از نقاط مثبت در زمینه فعالیت اقتصادی در این کشــور 

است. سفیر غنا همچنین متذکر شد "در غنا سازمانی جهت 
حمایت و راهنمایی ســرمایه گذاران وجــود دارد که امور 
مربوط به ثبت شرکت به صورت موقت یا دائم برای فعالین 

اقتصادی را انجام می دهد."
همچنین رییس کمیســیون صنایع پارلمان غنا نیز در 
این جلســه گفت " برخی میوه های ایرانــی در غنا وجود 
ندارد که می توان زمینه را بــرای تولید این محصوالت در 
غنا فراهم کرد، غنا با اینکه کشور کشاورزی است میوه های 
وارداتی بســیاری دارد." گیفتی کلنام با اشاره به اینکه "غنا 
در زمینه تولید دانه های روغنی ظرفیت باالیی داشــته ولی 
هنوز واردات روغن در حال انجام است" عنوان کرد "تاجران 

ایرانی می تواننــد دانه های روغنی را تولید کرده و 
نسبت به تولید روغن اقدام کند." گفتنی است در این جلسه فعالین اقتصادی 
به بیان سؤاالت خود در خصوص شرایط آب و هوا، نحوه دریافت مالیات، نقاط 

قوت و ضعف غنا پرداختند.
���کشاورزی �و �معادن �صنایع، �بازرگانی، �"اتاق �همدان: �استاندار

همدان�توانمند�و�کارآمد�است"
محمد ناصرنیکبخت استاندار همدان نیز در دیدار با سفیر جمهوری غنا 
و هیأت همراه با حضور علی اصغر زبردســت رییــس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی همدان روز سه شنبه 2 شهریورماه 1395 در سالن شهدای 
استانداری با بیان اینکه "همدان بهترین استان برای همکاری و اتاق همدان نیز 
توانمند و کارآمد است" گفت "آمادگی پذیرش دانشجو از کشور غنا برای آموزش 
توســط استان همدان وجود دارد و نیروهای کار جوان این کشور مهارت آموزی 
می شوند." استاندار همدان در دیدار سفیر جمهوری غنا در ایران اظهارداشت 
"ایران در ارتباط با شــرکای اقتصادی و سیاســی خود، هیچ وقت قصد بهره 

برداری یک طرفه ندارد و منافع شرکا برای ایران محترم است."
نیکبخت با بیان اینکه " قصد بر این است که امکانات و داشته های غنا 
که بالقوه هســتند توسط متخصصان اســتان همدان به بهره برداری برسد" 
خطاب به سرمایه گذاران غنا گفت "منافع همکاری اول برای شما باشد و بعد 
به گونه ای عمل شــود که خاطرات خوبی از همکاری با همدان به جا مانده 
و نام ایران جاودانه شود" .استاندار همدان تاکید کرد "متخصصین و مهندسین 
همدانی به خصوص آنهایی که در کشاورزی و معدن سابقه دارند و صاحب نظر 
هستند، در ایران بی نظیر هستند."  استاندار همدان اظهار کرد "استان همدان به 
عنوان مهد علم و دانش، آمادگي پذیرش دانشجو از کشور غنا را دارد." نیکبخت 
خطاب به میهمانان غنایي حاضر در این دیدار اظهار کرد "انتخاب همدان از سوي 
ســفارت غنا براي تعامالت اقتصادي مي تواند برگ برنده اي براي این کشور 
محسوب شود چون بهترین استان را براي سرمایه گذاري و کارآمدترین اتاق 

بازرگاني را براي برقراري و تداوم تعامالت اقتصادي انتخاب کرده اید."
محمــد ناصر نیکبخت اظهار کرد "قصد داریم در بخشــي از تفاهم نامه 

زمینه آموزش نیروي انساني کشور غنا در استان همدان فراهم شود."
گفتنی اســت در این دیدار عالوه بر ســفیر، رئیس کمیسیون اقتصادي 
مجلس، یکي از نمایندگان مجلس و یکي از ســرمایه داران مطرح جمهوري 

غنا نیز حضور داشتند.
���مجلس �نماینده �دو �و �همدان �دانشگاه�صنعتی �رییس �نشست

جمهوری�غنا
نشســت مشــترک محمود نیلی رییس دانشــگاه صنعتی همدان و دو 
نماینــده مجلس جمهوری غنــا با حضور علی اصغر زبردســت رییس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی همدان روز پنج شــنبه 4 شهریور ماه 

1395 در سالن جلسات دانشگاه صنعتی همدان برگزار شد.
نشست مشترک رییس دانشــگاه صنعتی همدان و دو نماینده مجلس 
جمهوری غنا در خصوص "استفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود در دانشگاه 

صنعتی همدان برای تربیت نیروی انسانی ماهر در غنا" برگزار شده است.
نیلی در این نشست ابتدا "گزارشی از روند تأسیس و قابلیت های آموزشی 
و دانشــگاه" ارائه کرد و "آمادگی خود را برای ارائه خدمات آموزشی به غنا" 
اعالم کرد. همچنین در ادامه گیفتی کلنام و پاتریشیا نمایندگان مجلس غنا 
نیز هریک در سخنانی جداگانه بر"ضرورت استفاده از پتانسیل های آموزشی 
و آکادمیک همدان جهت اعزام دانشجو به ایران و تربیت نیروی انسانی ماهر 

تأکید کرده" و خواستار "تعمیق همکاری ها در این رابطه" شدند.
گفتنی اســت "ایجاد مرکز تحقیقات مواد معدن و دانشــکده مهندسی 

معدن" از جمله موارد مورد بحث در این نشست بود.

سفیر جمهوری غنا در تهران جناب آقای  گیلبرت آیمبیاله  با دعوت قبلی  و با هدف  بستر سازی و توسعه  روابط تجاری واجرای تفاهم 
نامه های اقتصادی  میان اتاق  بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی همدان و آکرا  به همراه روســای کمیسیون های صنایع و محیط زیست 

پارلمان غنا از روز یکشنبه 95/5/31 لغایت چهارشنبه 95/6/3 میهمان اتاق همدان بودند.
بازدید از صنایع تبدیلی  و محصوالت لبنی، بازدید از  پتانســیل های کشــاورزی  اســتان  شامل مزارع،گلخانه ها، کشتارگاه دام وطیور، 
کارخانه ماشــین آالت کشــاورزی و پتانسیل های گردشگری  از اهم  برنامه های بازدیدی  در این سفر  بود که  ضمن ایجاد  فرصت مناسب 
جهت معرفی استان به ویژه در حوزه صنایع تبدیلی و لبنی و کشاورزی، این امکان را فراهم ساخت که بازار جدید برای فعالین اقتصادی که 

عالقه مند به سرمایه گذاری و گسترش تجارت و فعالیت  به شکل فرا سرزمینی هستند فراهم سازد. 
پس از انجام بازدید ها، نشســت ها و مالقات های رســمی نیز در این سفر انجام شد که از مهمترین آنها نشست اعضای  کمیسیون های  
تخصصی اتاق همدان و سفیر  محترم جمهوری غنا و هیأت همراه، مالقات با استاندار  محترم  همدان و همچنین نشست مشترک دو نماینده 

مجلس جمهوری غنا با ریاست دانشگاه صنعتی همدان می توان بر شمرد. 
 رییس اتاق همدان: کشاورزی، معدن و صنعت ساختمان هدف همدان برای ارتباط با کشور غنا نشست اعضای کمیسیون های تخصصی 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی همدان با ســفیر جمهوری غنا به ریاست علی اصغر زبردست رییس اتاق همدان، روز سه شنبه 2 

شهریور ماه 1395 در سالن شهدای استانداری همدان برگزار شد.

غـنا  سفیر جمهوری 
میهمان اتاق همدان
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■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان

انتخابات مجمع عمومی تشکل ملی 
سیب زمینی ایران 

در ایــن انتخابات تولید کنندگان و صادرکنندگان عمده ســیب زمینی 
شهرســتان بهار و استان همدان با حضور جمعی و حرکتی یکپارچه در 17 
شهریور ماه 1395 موفق به کسب دو سکوی هیأت مدیره ای انجمن شدند.

خسرو طالبی رحیق و علی محمودی با کسب آراء باال موفق به عضویت 
در این انجمن شدند. 

امید است که این حرکت جمعی در راستای بهبود فضای کسب و کار و 
رونق اقتصادی و برنامه ریزی جهت حذف موانع تولید و رســیدن به توسعه 

پایدار درآمدی را برای اعضای انجمن به همراه داشته باشد.
���فراخوان�پذیرش�اعضا�در�انجمن�های�اتاق�بازرگانی،�صنایع،

معادن�و�کشاورزی�همدان
 انجمن های در دست اقدام: 

 انجمن ملی کشمش
 انجمن ملی بتن

 تشکل صنعت پخش استان همدان
 تشکل صنعت سنگ ایران شعبه همدان

 تشکل تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار
 تشکل صدور خدمات فنی و مهندسی

 تشکل تولیدکنندگان و صادرکنندگان سفال و سرامیک
 انجمن سیر استان همدان

 برگزاری مجمع عمومی انجمن تدبیر آب استان همدان
 انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان شهرستان نهاوند

 انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان شهرستان رزن
 انجمن گردشگری سالمت

 انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبل و منبت مالیر
 انجمن تشکل های کشاورزی استان همدان

 انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ های قیمتی

جلسه ایجاد تشکل انجمن ملی انگور و 
کشمش مالیر برگزار شد

جلسه ایجاد تشکل انجمن ملی انگور و کشمش مالیر روز سه شنبه 15 
تیرمــاه 1395 با حضور منوچهر رضایی نایــب رییس اتاق همدان، طاهره 
ایزدی مســئول امور تشــکل های اتاق همدان، عبدالعظیم رضایی معون 
اســتاندار و فرماندار ویژه شهرســتان مالیر، محمد حامــدی نژاد معاون 
برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ویژه شهرســتان مالیر و جمعی از 
مســئولین ادارات و تولیدکنندگان انگور در محل فرمانداری مالیر برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در این جلســه پیرامون اهمیت 
ایجــاد انجمــن ملی انگور و کشــمش مالیــر با عضویــت زنجیره ای از 
تولیدکننــدگان واحدهای فــرآوری و صادرکنندگان این محصول بحث و 

تبادل نظر شد.
همچنین باتوجه به کیفیت کشــمش مالیر و جایگاه آن در بین استان 
های دیگری که تولیدکننده انگور هســتند و کشــورهای خریدار محصول 
فــوق و اقداماتی که طی ماه های اخیر توســط اتــاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی همدان و اتاق ایران برای انجام این مهم صورت گرفته 
و همچنیــن اهمیت واگذاری کارها به بخــش خصوصی و مردم با ایجاد 
تشکل های مختلف که در این راستا الزم است ادارات و بخش های مختلف 
غیر دولتی تمام تالش خود را برای توجیح و متقاعد ساختن تولیدکنندگان 
بخصوص برای عضویت در این انجمن که آینده روشــنی خواهد داشت را به 

عمل آورند.
 براســاس مسائل مطرح شده در این جلســه روز شنبه مورخ 95/4/19 
نیز جلســه دیگری در محل فرمانداری شهرستان مالیر برگزار شد که پس 
از ارائه توضیحات الزم به فعالین و تشــکل های مرتبط به عنوان نمایندگان 
باغداران شهرســتان مقرر شــد حداکثر تا 95/4/31 توسط مدیریت جهاد 
کشاورزی، سازمان تعاون روســتائی، اتحادیه تعاون روستائی، سازمان نظام 
صنفی کشــاورزی و تعاونی باغداران شهرستان مالیر و ... حداقل 50 نفر را 
به نمایندگی اتاق در مالیر معرفی تا توسط این نمایندگی نسبت به تکمیل 
پرونده عضویت آنها اقدام و جهت انجام مراحل بعدی به  اتاق همدان ارسال 

نماید.      

اعزام هیأت تجاری اتاق همدان 
به غنا

متعاقب طرح سیاســت های اقتصادی اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشــاورزی همدان و پیگیری های مهندس علی اصغر زبردست ریاست اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی همدان در جهت توسعه فعالیت های 
فنی- مهندسی، کشــاورزی، معدنی و... در کشــور غنا در غرب قاره آفریقا 
روز یکشــنبه  10 مرداد 1395 هیأتی 6 نفره متشکل از فعالین حوزه فنی 
و مهندســی به منظور انجام بازدید، بررسی های میدانی و مذاکرات به آکرا 

اعزام شدند.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در این ســفر که با هماهنگی اتاق 
بازرگانی غنا و کمیســیون صنایع پارلمان غنا صورت گرفت، ضمن برگزاری 
دیدارهای رســمی، از مناطق مختلف کشــور که طرح های عمرانی در حال 
اجرا است بازدید به عمل آمده و تیم اعزامی به بررسی و کنترل استعدادهای 

منطقه )اعم از زمین، مصالح، نیروی انسانی ماهر و ......( پرداختند.
در جریان این سفر یک هفته ای عالوه بر بازدید از پروژه های عمرانی و 
فنی و مهندســی، هیأت اعزامی با رییس اتاق غنا که در حال حاضر ریاست 
دوره ای سازمان تجارت آفریقا را نیز بر عهده دارد، دیدار و مذاکراتی داشتند.

گفتنی است پیرو توافق نامه ســال گذشته اتاق همدان با اتاق غنا، این 
دومین دیدار در حوزه صدور خدمات فنی- مهندسی بوده که با حضور فعاالن 
اقتصــادی غنا به صورت چهره به چهره بــرای ظرفیت یابی در حوزه عمران 

انجام شده است.
هیات اعزامی اتاق همدان در این ســفر، از مســئول تشــکل های اتاق 
همدان، رییس و دبیر انجمن پیمانکاران ساختمانی همدان، رییس سندیکای 

آسانسور و پله برقی استان و رییس شرکت انبوه سازان تشکیل شده بود.
در پی این ســفر ظرفیت ها و فرصت های شــناخته شده کشور غنا در 
حوزه عمران،  تولید مصالح ساختمانی، فروش و بازرگانی مصالح ساختمانی، 
عقد قرارداد ســاخت و ساز در شهرک های ساختمانی و پروژه های عمرانی 
دولتی و خصوصی مورد بهره برداری فعاالن صنعت ســاخت و ســاز همدان 

مورد ارزیابی قرار گرفت.

برگزاری مجمع عمومی سندیکای 
آسانسور و پله برقی شعبه همدان

مجمع عمومی سندیکای آسانســور و پله برقی شعبه 
همــدان  در اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
همدان روز چهارشنبه 30 تیرماه 1395 در سالن جلسات 

اتاق همدان برگزار شد.
پیرو آگهی فراخوان منتشر شده در روزنامه همدان مورخ 
31 خرداد 1395 مجمع عمومی ســندیکای آسانسور و پله 
برقی شعبه همدان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

همدان روز چهارشنبه 30 تیرماه 1395 تشکیل شد.
در این جلســه بعد از ارائه گزارش توســط خزانه دار و 
بازرس سندیکا، انتخابات هیأت مدیره با رأی کتبی برگزار 

شد و افراد ذیل با اکثریت آراء انتخاب شدند:
1- سیدرضا ایرانپور             2- حمید مرادزاده فرد

3- محمد نظری حدائق        4- قاسم بابایی
5- احمد بیاتی

شایان ذکر است این اعضاء به عنوان هیأت مدیره انتخاب 
شدند و بهرنگ شکرپور به عنوان بازرس سندیکا انتخاب شد.

برگزاری جلسه بانوان هنرمند 
در زمینه صنایع دستی در مالیر

بانوان هنرمند در زمینه صنایع دســتی و... شهرســتان مالیر روز ســه 
شــنبه 25 خرداد 1395 در محل نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی همدان در مالیر جلسه ای تشکیل دادند.
این جلســه که با حضور طاهره ایزدی مسئول تشکل های اتاق همدان 
تشــکیل شــد، در خصوص عضویت، ایجاد تشــکل، راه های انجام کارها به 
صورت جمعی، تبلیغات، حضور در کالس های آموزشــی که در نهایت منجر 
به افزایش درآمد این مجموعه می شــود مطالبی ارائه شد و بر حضور جدی 

بانوان در عرصه اقتصادی تأکید شد.

برگزاری دومین جلسه کمیته سنگ های 
قیمتی کمیسیون معادن اتاق همدان

دومین جلسه کمیته سنگ های قیمتی کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان در روز دوشنبه مورخ 6 اردیبهشت 
ماه 1395 در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی 

همدان برگزار شد.
این جلســه با حضور رحیم مرتضایی رییس کمیســیون معادن، فرهاد 
آلیانی رئیس کمیته، وحید عظیمی شهال دبیر کمیته و سایر اعضای کمیته 

متشکل از فعاالن سنگ قیمتی و نیمه قیمتی استان، برگزار شد.
 اعضای کمیته در جلسه مذکور به بحث در ارتباط با اهمیت و گستردگی 

این تشکل و ارتباط آن با برخی از اتحادیه ها و اصناف پرداختند.

تشکیل مجمع عمومی اتحادیه طال، 
جواهر، نقره و سنگ های قیمتی 

در اتاق همدان

مجمع عمومی اتحادیه طال، جواهر، نقره و سنگ های 
قیمتی با حضور ســلیمانی نماینده اتاق ایران، شفاهی عضو 
هیأت مدیره اتحادیه ملی طال، طاهره ایزدی مسئول تشکل 
های اتاق همدان و اعضای اتحادیه طال، جواهر، نقره و سنگ 
های قیمتی روز سه شنبه 4 خرداد 1395 در سالن جلسات 
اتاق همدان تشکیل شد. شایان ذکر است در این جلسه با رأی 
گیری از اعضا "حسین شیران به عنوان رییس هیأت مدیره، 
علی نوری نایب رییس، سعید اخوان خزانه دار، سعید صمدی 

منشی و محمد فرنود بازرس اتحادیه" انتخاب شدند.

تشکیل هیئت مؤسس تشکل انجمن 
تولید و صادرکنندگان نهاوند

اولین نشست فعاالن اقتصادی شهرستان نهاوند با مسئولین 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی همدان سه شنبه 14 
اردیبهشــت 1395 در محل فرمانداری نهاوند با حضور جمعی از 
فعاالن اقتصادی و مســئولین مرتبط در شهرستان نهاوند برگزار 
شــد. در این جلسه که مسئولین تشکل ها، دبیرخانه کمیسیون 
ها، مشاورین دارایی اتاق و واحد صدور کارت بازرگانی اتاق حضور 
داشــتند، پس از بحث و تبادل نظر هیأت مؤسس تشکل انجمن 
تولید و صادرکنندگان این شهرستان تشکیل و مقرر شد"نماینده 
اتــاق همدان در روزهای آینــده در نهاوند حضور و برای ثبت نام 
فعالین اقتصادی و صدور کارت عضویت اتاق در محل اقدام نمایند."
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گزارش کمیسیون تجارت و  بازرگانی 
در سال 95

 

 بررسی عملکرد کمیسیون در سال 94  و تصویب برنامه اجرایی سال 95 کمیسیون
  بررســی موضوعات آماده شــده جهت طرح در شــورای گفتگوی دولت و بخش 

خصوصی و صبحانه کاری
 lawing in Iran  میزبانی نماینده سابق سازمان ملل و مدیر عامل شرکت 

  تشکیل جلســه صبحانه کاری و بررسی مسائل و مشکالت مالیاتی باحضور ریاست اتاق 
همدان، مدیر کل امور مالیاتی استان و نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارائی استان، 

مشاورین و رؤسای کمیسیون های تخصصی و اعضای کمیسیون تجارت  
  بررســی مشکالت زیر ســاخت های  الکترونیکی شــدن  گمرکات و راهکارهای 

افزایش صادرات از گمرک همدان 
 بررسی پیشنهادات درباره الیحه اصالح  قانون امور گمرکی.

 بررسی بخشنامه های گمرک در امور مالیات مبنی بر دریافت چهار درصد مالیات 
علی الحساب واردات قطعی کاال و ارائه پیشنهادات اصالحی

  بررسی  و تصویب شرح وظایف جدید کمیسیون با حضور ریاست اتاق
  بررسی و پیشنهاد بازارهای هدف عراق، هند و روسیه با توجه به توانمندی های استان

 جلسه  با مدیر کل  گمرک استان و درخواست ارتقای  زیر ساخت های گمرک همدان 
 تعیین نمایندگان کمیسیون جهت طرح مشکالت در جلسه آتی شورای  گفتگو

 طرح مسائل بانک: توسط بطحائی، مسائل دارائی: توسط ذوالحواریه، مسائل بازرگانی: توسط الماسی 
 تشکیل کمیته بررسی موارد مصداقی معضالت مالیاتی

 پیشنهادحضور نماینده اتاق همدان در ستاد درآمد استان
 درخواست اجرای مصوبه شورای گفتگو در خصوص انشاء رای در جلسات  هیأت های حل 

اختالف مالیاتی از امور مالیاتی
 تشکیل کمیته  پیگیری لوایح و بخشنامه ها

 برنامه حضور رئیس و نایب رئیس  کمیسیون در جلسات کمیسیون های اتاق ایران )ماهانه(
 برنامه ریزی تشکیل  جلسه مشترک  با صادرکنندگان و بررسی و ریشه یابی مشکالت آنها
  برنامه ریزی تشکیل جلسه  مشترک  با ریاست سازما ن صمت و معاون بازرگانی خارجی

 تشکیل کمیته های مصوب جدید کمیسیون به شرح ذیل و عضو گیری اعضا در کمیته ها 
* کمیته توسعه صادرات  با رویکرد شناسایی بازارهای جدید 

* کمیته مدیریت واردات و بازرگانی داخلی 
* کمیته  توسعه روابط تجاری و اقتصادی خارجی و نمایشگاه ها 

*  کمیته امور گمرکی و حمل ونقل 
* کمیته فناوری اطالعات و ارتباطات  و تجارت الکترونیک و برند تجاری 

فعالیت های کمیسیون تخصصی  کشاورزی،آب و محیط 
زیست اتاق همدان در شش ماهه اول سال 1395

 بازدید از شرکت صنایع غذایی سحر و برگزاری دوازدهمین جلسه کمیسیون در این شرکت.
 برگزاری همایش آب در دانشکده کشاورزی همدان.

 پیگیری تبصره 11 بند " د " در کمیســیون و شــورای عالی بانک های اســتان و 
شورای گفتگوی استان و  بانک مرکزی.

  تهیه نامه از طرف کمیسیون در رابطه با معافیت مالیاتی نظام صنفی کشاورزی. 
 شرکت در جلسات ماهیانه اتاق ایران و شرکت مستمر در کارگروه آب و کشاورزی اتاق ایران. 

 آماده سازی مفاد  تفاهم نامه با کشور غنا. 
 تشــکیل غرفه کمیسیون کشــاورزی اتاق در سیزدهمین نمایشــگاه بین المللی 

کشاورزی در همدان. )ایجاد تفاهم بین تشکل های فراگیر کشاورزی استان(
 بررســی و تحقیق مشکالت بیمه محصوالت کشــاورزی و ارائه آن به کمیسیون 

کشاورزی اتاق ایران همراه با پیشنهاد.
 شرکت و سخنرانی در کارگروه آب اتاق ایران )حوزه مرداب گاوخونی و زمین های 

سد باروزن شیراز (
 شرکت و سخنرانی در کارگروه ماهانه گروه حفاظت آب شهرستان همدان.

 شرکت و سخنرانی در کمیته ملی انگور در شهرستان مالیر.
 شرکت فعال در جشنواره انگور شهرستان مالیر.

 شرکت و سخنرانی در جلسات تشکیل انجمن ملی سیب زمینی ایران.
 شرکت و سخنرانی در جلسات کارگروه فرهنگی آب استان.

 پیگیری مشــکالت کارخانجــات صنایع لبنی در رابطه با توزیع شــیر فله ای در 
شهرهای استان ) هنوز ادامه دارد(.

 همکاری با جهاد دانشگاهی دانشگاه بوعلی همدان در مورد اجرای طرح داناب.
 شرکت و سخنرانی ماهانه در کارگروه اقتصاد شهرستان همدان.

گزارش عملکرد کمیسیون صنایع 
در 6 ماهه نخست  سال 1395

 بررسی عملکرد کمیسیون در سال 94
 بررسی وتصویب شرح وظایف جدید کمیسیون با حضور ریاست اتاق 

 تشکیل کمیته های مصوب کمیسیون وتعیین مسئول هر یک از کمیته ها به شرح ذیل:
* کمیته صنعت طال وجواهر–  شیران

* کمیته صنایع غذایی وتبدیلی وبسته بندی- باغستانی
* کمیته صنعت چرم و نساجی 

* کمیته صنایع فوالدی وقطعه سازی– زارعی
* کمیته صنایع فراوری معدنی-  سفید آبی 

* کمیته صنایع شیمیایی وسلولوزی – حسینی
  برگزاری جلسه هماهنگی با مسئولین کمیته ها وعضو گیری اعضاء کمیته ها از صنایع همگن

 تعیین برنامه های اجرایی کمیسیون به شرح ذیل:
 پیگیری اجرای کامل قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 

 بررسی علل تعطیلی واحدهای تولیدی وانعکاس مسائل آنها
 بررسی میزان اعطای تسهیالت بانک های استان به بخش صنعت در سال 94

 بررسی روند اعطای تسهیالت رونق تولید
 بررسی نیاز های آموزشی تخصصی مدیران واحدهای تولیدی

 برنامه ریزی جهت شرکت در جلسات کمیسیون صنایع اتاق ایران

گزارش عملکرد کمیسیون گردشگری و خدمات 
اتاق همدان در 6 ماهه نخست سال 1395

 بررسی شرح وظایف جدید کمیسیون با حضور اعضای کمیسیون و رئیس محترم 
اتاق

 برگزاری پنج جلســه کمیسیون از ابتدای ســال که به بررسی مشکالت و مسایل 
مختلف حوزه گردشگری پرداخته شد.

 برگــزاری صبحانه کاری بــا حضور مدیــر کل میراث فرهنگــی، صنایع 
دستی و گردشگری استان شــهردار همدان و رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی اســتان جهت برســی طرح ها و اســتراتژی های موجــود در بخش 

گردشگری 
 برگزاری جلســه مشــترک با حضور مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان شــهردار محترم همدان، رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان و رئیس پلیس اماکن عمومی استان جهت بررسی موارد و مشکالت مختلف 

اصناف گردشگری 
 برگزاری چند جلسه هیات رئیسه جهت بررسی وظایف کاری کمیته های تخصصی 

کمیسیون
 بررسی موارد خاص از جمله:

* بررسی مسائل مشترک سفره خانه های سنتی و رستوران ها
* بررسی مشکالت اصناف در ماه مبارک رمضان

* بررسی برنامه ها و استراتژی های گردشگری استان با حضور مدیران
* بررسی موانع و مشکالت اصناف در ایام نوروز

* بررسی مشکالت حوزه تبلیغات استان با حضور کارشناسان

گزارش عملکرد کمیسیون معدن 
در 6 ماهه نخست  سال 95

 جلســات متعدد برگزار شده در سال گذشته، منتهی به جمع 
بندی مشکالت و تقاضای برگزاری جلسه شورای گفتگوی دولت 
و بخــش خصوصی در زمینه معدن بود کــه با حمایت و هدایت 
ریاســت اتاق این موضوع عملی گردید و در نهایت مشکالت این 
بخش موثر، در اقتصاد اســتان در شــورای گفتگو مطرح و نتایج 

بسیارخوبی به دست آمد.
 فعالیت های کمیســون معدن در ســال جــاری نیز تمرکز بر 
پیگیری مصوبات شــورای گفتگو و زمینه سازی در جهت رشد و 
شکوفایی این بخش مهم در اقتصاد استان همدان بوده است. اهم 
فعالیت های کمیسون معدن در 6 ماهه نخست سالجاری بصورت 

زیر بوده است.
 بررسی عملکرد کمیسیون  و کمیته ها  در سال 94

 طرح و تصویب برنامه های کمیســیون وکمیته ها در سال 95 
با نظر ریاست اتاق

 تصویب  و تشکیل کمیته های چهارگانه کمیسیون به صورت زیر: 
1- کمیتــه صنایع معدنی 2- کمیته ســنگ های قیمتی و نیمه 

قیمتی 3- کمیته کانی های غیر فلزی 4- کمیته کانی های فلزی
 پی گیری مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و 
تشکیل کمیته پیگیری مصوبات شورای گفتگو با حضور بشیری، 

کیانی، جلوداران و عزیزی
 گزارش کمیته ســیلیس و فلدسپات در رابطه با برداشت های 

غیر مجاز از محدوده سد اکباتان
 بررسی و تهیه گزارش مشــکالت معادن در رابطه با حقوق 

دولتی 
 برگزاری جلسه با معاونت عمرانی استانداری همدان و مدیران 
کل صنعت،  معدن  و منابع طبیعی در زمینه اصالح نقشــه پهنه 

بندی استان همدان
 برگزاری جلسه با معاونت سیاسی، امنیتی استانداری همدان و 
مدیرکل سازمان صنعت و معدن استان در رابطه با رفع مشکالت 
و مزاحمت های محلی و نیز برداشــت غیر مجاز از محدوده های 

معدنی
 برگزاری جلسه با مدیر کل منابع طبیعی در زمینه اصالح نقشه 
و عدم ارجاع پرونده های  مربوط به بهره برداران به مراجع قضایی

دعوت از معاونت معدنی اســتان و معاونــت فنی اداره کل منابع 
طبیعی جهت بررســی و رفع مشــکالت مربوط به معدن کاران 

استان در جلسات کمیسیون
 دعوت از تجار و فعالین بخش سنگ های قیمتی استان همدان 

جهت تشکیل و راه اندازی کمیته سنگ های قیمتی 
 برگــزاری دوره آمــوزش قوانین معدن برای بهــره برداران و 

مکتشفین معادن استان 
 برگزاری جلسه با ریاست سازمان صنعت و معاونت معدنی وی 
جهت رفع مشکالت مربوط به سوخت معادن، عدم ابطال ضمانت 

نامه بهره برداران 
 بررسی قوانین مخل عملیات معدنکاری و فعالیت های معدنی
 تشکیل کارگروه جهت بررسی برگزاری همایش هفته معدن

 برگزاری جلسه فوق العاده با معاونت معدنی استان جهت اصالح 
ظرفیت معادن و کاهش حقوق دولتی

 بررسی ســاز وکار حمایت از توسعه و اســتخراج سنگ های 
قیمتی

 برنامه ریزی جهت شناســایی توانایی ها و ارتباط با کشورهای 
توانمند در زمینه فرآوری سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی
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■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان

توسعه گردشگری با 
جهانی شدن اللجین

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی همدان گفت "جهانی شدن اللجین گردشگری را 

توسعه می دهد."
محمدبشــیری جالل در گفت و گو با خبرنگار اتاق 
همدان افزود "شــهر اللجین فاقد مــکان های اقامتی 
مناســب برای اقامت گردشگران اســت و امیدواریم با 
ثبت این شــهر به عنوان شــهر جهانی سفال مسئوالن 
در جهت ایجــاد مکانهای تفریحی و توریســتی اقدام 

" کنند.
وی با بیان اینکه "شــهر جهانی سفال نیازمند جذب 
سرمایه گذار برای توسعه اســت" افزود "در حال حاضر با 
خأل بهره اقتصادی در گردشگری همدان مواجه هستیم که 
با ایجاد زیرســاخت و افزایش ماندگاری مسافران باید این 

خال را جبران کرد."
بشــیری جالل ادامه داد "ثبــت  جهانی آثار تاریخی و 
طبیعی به جذب گردشــگر خارجی کمــک می کند که 
ثبت جهانی شــهر اللجین به عنوان شهر سفال گامی در 
راستای عملیاتی کردن اهداف حوزه گردشگری محسوب 

می شود."
عضــو هیــأت نمایندگان اتاق همــدان با تصریح 
اینکــه "برخــی باورهــای اشــتباه مــردم نســبت 
به گردشــگری بایــد تغییر کنــد و این امــر تنها با 
فرهنگ ســازی ممکن اســت" گفت "در حال حاضر 
و مسیر  در حال گذر  همدان در بخش گردشــگری 
از  هنوز بــه نقطه ای نرســیده که  و  اســت  عبوری 
گردشــگر، بهــره اقتصــادی ببرد که ایــن خال باید 

" شود. جبران 
"مسئوالن شــهر اللجین  اینکه  به  با اشــاره  وی 
بایــد اقدامــات الزم را در راســتای حفــظ جهانی 
این شــهر انجام دهنــد و از هیچ اقدامــی فروگذار 
نباشــند" تصریح کرد "بخش تولید و توســعه سفال 
در اللجیــن به عهــده تولید کننــدگان و هنرمندان 
این شهر اســت اما کمک به توسعه این شهر برعهده 

" است. مسئوالن 
بشــیری جالل کــه از تولیــد کنندگان ســفال 
در شــهر اللجین اســت ادامه داد "شــورای جهانی 
صنایع دســتی کوچک ترین شــهر دنیــا را به عنوان 
شــهر جهانی برگزید پس اللجین هم از این پس باید 
جهانــی بی اندیشــد و جهانی حرکــت و اقدام کند، 
مــردم اللجین دیگر در قالب و قامت یک شــهر 17 

" نیستید. نفری  هزار 
عضو هیــأت نمایندگان اتــاق همــدان تصریح کرد 
"امیدواریــم جهانی شــدن اللجین فرصتی بــرای رونق 
اقتصادی و جذب سرمایه گذاری در همدان باشد و همچنین 
در کشــور و روز به روز شاهد ورود گردشگران زیاد داخلی 

و خارجی باشیم."

پرداخت یارانه دولت را 
فلج می کند 

عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی همدان 
گفت "پرداخت یارانه و سوبســیت به بخش های مختلف از جمله کشاورزی 

دولت را فلج می کند."
مومن علی خزایی در گفت و گو با خبرنگار اتاق همدان خواستار "کوچک سازی 
دولــت و پررنگ  کردن نقش بخش خصوصی، جذب ســرمایه گذاری داخلی و 
خارجی، اصالحات بانکی و واقعی ســازی نرخ ارز، مبارزه با فساد و شفاف سازی 

اقتصاد و دوری از اقتصاد نفتی و اتکا به صادرات غیرنفتی شد."
وی با بیان اینکه "کوچک شدن بدنه دولت منجر به شفاف سازی و سالم 
ســازی فعالیت ها می شود" ادامه داد "توسعه کشور نیازمند حمایت بخش 

خصوصی و تولید کننده است."
خزایــی با بیان اینکه  "دولت به جای پرداخت یارانه به کشــاورزان باید 
بخش تولید را حمایت کند" افزود "در حال حاضر قیمت جهانی کلزا حدود 
14 هزار رالک اســت اما دولت با پرداخت یارانه به کشــاورزان این محصول 
را بــه مبلغ 25 هــزار و 500 رالن خریداری می کنــد و این به ضرر اقصاد 
کشــور اســت." وی ادامه داد "در بخش پرداخت بدهی گندمکاران وزارت 
جهاد کشاورزی عملکرد مثبتی نداشت و همین امر موجب آسیب وارد شده 

به کشاورزی می شود." 
عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان با اشاره به "تاکید مقام معظم رهبری 
در اقتصاد مقاومتی" گفت "یکی از اصلی ترین ارکان و اصول اقتصاد مقاومتی 
حمایت از تولید کنندگان است،حمایت از تولید کننده، فعال کردن ظرفیت 

شرکت ها، معادن و کارگاه های کوچک و بزرگ است."
خزائی خاطر نشان کرد "حمایت از تولیدکننده که در حال حاضر سرمایه 
ای بســیار زیادی از آن ها انباشته شده که به عنوان مهمترین اصل باید در 
دستور کار مسئولین اجرایی نظام بخصوص وزارت صنعت معدن تجارت باید 

قرار گیرد."

وی ادامه داد "در حال حاضر بیکاری مهم ترین چالش کشــور محسوب 
می شــود که با حمایت تولیدکننده و ســرمایه داخلی میزان اشتغالزایی در 

جامعه افزایش می یابد.
گفتنی اســت مومن علی خزایی یکی از  فعاالن اقتصادی استان همدان 
اســت که در کارخانه آرد نهاوند روزانه بیش از 180تن آرد تولید می کند و 

در این کارخانه به طور مستقیم برای 35 نفر اشتغالزایی ایجاد شده است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان همچنین با فعال کردن شرکت کشت 
و صنعت خزل با اعتباری بالغ بر 220 میلیارد ریال در زمینی به مساحت 14 
هکتار با ظرفیت تولید ســالیانه 50 هزار تن روغن گیاهی با نام روغن نگین 

نهاوند بزرگترین کارخانه روغن کشی غرب کشور است.

,,

,,

���یکی�از�اصلی�ترین�ارکان�و�اصول
�تولید �از �حمایت �مقاومتی �اقتصاد
�کنندگان�است،حمایت�از�تولید�کننده،
�فعال�کردن�ظرفیت�شرکت�ها،�معادن

و�کارگاه�های�کوچک�و�بزرگ�است

جلسات هیات نمایندگان
 یازدهمین جلسه: 95/1/25           دوازدهمین جلسه: 29 /95/2
سیزدهمین جلسه: 95/4/1             چهاردهمین جلسه: 95/5/11
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مجموعاً 43 دوره آموزشــی تا پایان شهریور برگزار خواهد شد که از این دوره ها 29 دوره در اتاق همدان، 6 
دوره در مالیر، 4 دوره در نهاوند و 4 دوره نیز در بهار برگزار شــده اســت. مجموعاً تاکنون در سال جاری حدود 

1700 نفر در این دوره ها شرکت داشته اند.

اردیبهشت سال 1395
طول دوره به ساعتتاریخ دورهتعداد شرکت کنندهنام استادعنوان دورهردیف

152/63شانیانتحلیل رفتار مصرف کننده1
202/113هاشمیآشنایی با استاندارد ملی ایران2
172/133صادقیکاربرد پرینتر سه بعدی3
302/273عظیمیآشنایی با مقررات گمرک5
402/284الهی نسبتامین مالی و کاهش هزینه6
2002/264فروتنآشنایی با بورس و قوانین بورس7
312/303شانیانمدیریت تکنولوژی9
10CRM 162/233شانیانمدیریت ارتباط با مشتری

خرداد  سال 1395
طول دوره به ساعتتاریخ دورهتعداد شرکت کنندهنام استادعنوان دورهردیف

دوره توجیهی تشکل صدور خدمات فنی– 1
مهندسی مشترک با نظام مهندسی ساختمان

سیاسی راد
1703/88و حدادی

183/93موسویآشنایی با امور مالیاتی2
کارگاه آموزشی ایده پردازی و بوم 3

553/103وثاقکسب و کار
173/103اوقانیکارگاه آموزشی مدیریت رسانه 4
173/113اوقانیکارگاه آموزشی مدیریت رسانه 5
203/224دکتر اسالممبانی حقوق تجارت بین الملل 7
333/244دکتر اسالممبانی حقوق تجارت بین الملل 8
353/294دکتر اسالممبانی حقوق تجارت بین الملل 9
503/304دکتر اسالممبانی حقوق تجارت بین الملل 10

تیر سال 1395
طول دوره به ساعتتاریخ دورهتعداد شرکت کنندهنام استادعنوان دورهردیف

254/14شانیانمدیریت ارتباط با مشتری1
404/24دکتر اسالماصول و مبانی تجارت بین الملل2
اتاق- صنایع آموزش پیش دریافت کارت بازرگانی  4

304/214گمرک

اتاق- صنایع آموزش پیش دریافت کارت بازرگانی  5
254/224گمرک

484/228نثاییآشنایی با پروتکل تشریفات7
234/298نثاییتشریفات در سازمانها 8

شهریور سال 1395
طول دوره به ساعتتاریخ دورهتعداد شرکت کنندهنام استادعنوان دورهردیف

706/38سیاسی رادتشکل سازی در نظام مهندسی معدن1
شهریور سال 1395

طول دوره به ساعتتاریخ دورهتعداد شرکت کنندهنام استادعنوان دورهردیف
136/133خوانساریآشنایی با تامین اجتماعی ) بهار (1
46/143مالمیرآشنایی با امور مالیاتی ) نهاوند (2
46/153جان پناهآشنایی با تامین اجتماعی ) نهاوند (3
286/164بکاییمدیریت منابع انسانی4
126/173عظیمیآشنایی با مقررات گمرک ) بهار (5
126/183شکریانآشنایی با امور مالیاتی ) بهار (6
296/204استقاللبازرگانی بین الملل7
46/213هاشمیآشنایی با استاندارد ) نهاوند (8
6/244--خانم جهانبازمسائل جاری مدیریت اجرایی9
6/273--عظیمیآشنایی با امور گمرک ) نهاوند (10
6/294-----مدیریت ارتباط با مشتری11
6/313--هاشمیآشنایی با ااستاندارد ) بهار (12

اولین نشست رییس اتاق همدان با حضور احمدعلی بابایی رییس اداره فرش 
اســتان و فعالین حوزه فرش همدان روز چهارشنبه 13 مردادماه 1395 در سالن 

جلسات اتاق همدان برگزار شد.
علی اصغر زبردســت در این جلسه با بیان اینکه "از دیرباز دو محصول فرش 
و پوســت چرم، در صنایع دستی همدان قدمت و سابقه دیرین دارند" اظهار کرد 
"در تمام شــرایط سخت اقتصادی سعی شــده این دو محصول به عنوان اصالت 

استان حفظ شود."
دبیر شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خاطرنشان ساخت "تحریم 

علت اصلی کمرنگ شدن صادرات فرش در استان بوده است."
وی با گالیه از اداره فرش استان تصریح کرد " مسئولین با مشاهده مشکالت 
باید به فکر تدبیر و چاره ای می شــدند تا همدان هم مانند سایر شهرهای کشور 

در شرایط رکود اقتصادی می توانست به فعالیت خود ادامه بدهد."
وی با اشــاره به اینکه "7 کشــور به عنوان بازار هدف تعریف شده است 
که 3 کشور آن در اروپا اســت"  خواستار "بازدید تعدادی از صادرکنندگان، 
تولیدکننــدگان و بافندگان فرش از کشــورهای هدف در حوزه فرش شــد تا 
بــا انجام ایــن کار بافت قدیمی را تغییر داده و با توجــه به نیاز بازار اقدام به 

تولید کنند."
عضو اتاق ایران خاطرنشان ساخت "اگر طرح، نوع بافت و رنگ فرش به همان 
ترتیب قدیم بماند نباید انتظار موفقیت در صادرات فرش اســتان و مطرح شدن 

در سطح جهانی را داشت."
رییس اتاق همدان تأکید کرد "در اتاق ایران پیگیر قطع دخالت وزارت صنایع 

و سایر ارگان های دولتی در حوزه صادرات فرش از بخش خصوصی هستیم."
مهندس زبردست خواســتار "برگزاری جلسات با حضور فعالین حوزه فرش 
در اتاق همدان به صورت ماهیانه" شد و بیان کرد "صادرکنندگان و بافندگان به 
برگزاری نشســت باهم اقدام کنند تا از این طریق از مشکالت یکدیگر اطالع پیدا 

کرده و با هم اندیشی در پیشبرد بهتر امور اقدام نمایند."
وی همچنین اعالم کرد "در صورت نیاز به برگزاری دوره های آموزشی جهت 
آگاهی فعالین حوزه فرش با علــم روز تولید و صادرات فرش، اتاق همدان آماده 

همکاری و برگزاری دوره های مورد نیاز است."
احمدعلی بابایی نیز در این جلسه با بیان اینکه " مسائل و مشکالت فعالین 
حوزه فرش عمدتا با بخش خصوصی مرتبط اســت" اظهــار کرد "برگزاری این 

جلسات می تواند کارگشا و راهگشا باشد."
رییس اداره فرش اســتان همدان تصریح کرد "در سازمان و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت معتقد هســتیم بدون حمایت بخش دولتی در حال حاضر امکان 

فعالیت تشکل های بخش خصوصی در هیچ حوزه ای امکان ندارد."
وی اظهار کرد "سیاست گذاری های کالن در سطح دولت مرتبط با تحوالت 

و تحرکات بخش های مختلف به ویژه فرش دستباف صورت گرفته است."
بابایی "سیاست های دولت بعد از برجام را مثبت ارزیابی کرد" و خاطرنشان 

ســاخت "اگر بخش دولتی در سال های گذشته آگاهانه عمل 
مــی کرد و در بخش خصوصی تحرک ایجاد می کرد االن می 
توانستیم شــاهد حضور فرش دستباف اســتان در بازارهای 

جهانی باشیم."
رییس اداره فرش اســتان مشــکل اصلی در صادرات فرش 
همدان را "صادرات خاص" بیان کرد و افزود "به علت اینکه فرش 
همدان بازار خاص در آمریکا و کانادا داشت، همین امر موجب شد 

تا در دوران تحریم بیشترین آسیب را متحمل شویم."
وی مشــکالت حوزه فرش را در چهار بعد به ترتیب ذیل 
بیــان کرد: 1- ابعاد فنی و تولیدی 2- ابعاد تجاری و بازرگانی 

3- ابعاد حمایتی- مالی 4- ابعاد ساختاری- تشکیالتی
گفتنی اســت در این جلسه فعالین حوزه فرش استان به 
بیان مســائل و مشکالت خود پرداختند و عوامل تأثیرگذار در 
عدم پیشــرفت و جهانی شدن فرش همدان رابیان کردند که 
اصلی تریت علل: عدم شــناخت بافندگان از فرهنگ بازارهای 
نیاز، عدم وجود شناسنامه برای فرش صادراتی، عدم وجود بازار 
تقاضا، باال بودن هزینه حمل و نقل، نداشتن سرمایه کافی برای 

تهیه مواد اولیه و .... برشمردند."
دومین نشســت رییس اتــاق بازرگانــی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی همدان با صادرکننــدگان فرش با حضور جمال 
خشــوعی مدیرکل گمرک همدان، برخی رؤسای بانک های 
استان و فعالین حوزه فرش روز چهارشنبه 20 مردادماه 1395 

در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.
علی اصغر زبردســت در ابتدای جلسه با اشاره به "جلسه 
پیشین با صادرکنندگان فرش" اظهار کرد "با توجه به مسائل 
مطرح شده از جانب صادرکنندگان فرش این جلسه با حضور 
مدیر کل گمرک و رؤســای بانک های مرتبط به مشــکالت 

فعالین تشکیل شده است."
رییس اتاق همدان بیان کرد "امیدواریم با کمک مسئولین 
و همراهــی فعالین حوزه فرش، تولیــد و صادرات  فرش را به 

رونق قبلی خود بازگردانیم."
دبیر شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خواستار 
"تشکیل تیمی جهت بازدید از کشورهای هدف با هماهنگی 
اداره فرش و اتاق تشــکیل" شــد "تا تولیدکننــدگان با نیاز 

بازارهای هدف آشنا شوند." 
عضو اتاق ایران خاطرنشان ســاخت "در این جلسات به 
دنبال راهکار برای حل مشــکالت و احیا شدن صنعت فرش 
هستیم تا مشوق عالقه مندان فعالیت در حوزه فرش شویم."

وی با بیان اینکه  "هدف اصلی شــفاف ســازی امور و رفع مشکالت فعالین 
اقتصادی اســت" تصریح کــرد "در صورت ایجاد موانع از طــرف دارایی، با این 

سازمان برخورد می شود."
مهندس زبردســت اعالم کرد "بانک توسعه صادرات مناسب ترین مرجع در 
رونق بخشــی به تجارت فرش است و روحیه حل مشکالت در این بانک مشاهده 

می شود." 
جمال خشوعی مدیرکل گمرک استان اظهار کرد "گمرک همدان مجوزهای 
صادرات دارد و صادرکنندگان می توانند از گمرک استان کار ورود موقت را انجام 

دهند."
احمدعلی بابایی با بیان اینکه "آینده روش پیش روی فرش همدان دیده می 
شود" خاطرنشان کرد "محوریت بخش خصوصی اگر توسط یک تشکل پیگیری 

شود، می تواند راهکارهای خوبی برنامه ریزی کند."
رییس اداره فرش استان در ادامه مواردی که باید مورد توجه تولیدکنندگان 
و مســئولین قرار گیرد را برشمرد که از جمله "توجه به سلیقه مشتری، کاهش 
قیمت تمام شــده، اهدای جوایز صادراتی، کمبود مــواد اولیه و کیفیت، توجه و 

تسهیل مقررات گمرک، توجه به طرح و نقشه" را شامل می شود.
وی مشکل اصلی تعاونی ها را "عدم ارتباط مؤثر با صندوق مهر ضمانت و نیاز 

به وثیقه جهت دریافت وام های صادراتی بیان کرد."

جدول مشخصات دوره ها و سمینارهای آموزشی

افتتاح�نمایشگاه�فرش�توسط�رییس�اتاق�همدان
یازدهمین نمایشگاه تخصصي فرش دستباف همدان توسط علی اصغر 
زبردســت رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی همدان و با 
حضور مدیران ارشــد دولتی اســتان، فعاالن اقتصادي و دست اندرکاران 
صنعت فرش همدان روز ســه شــنبه 22 تیرماه 1395 در محل دایمي 

نمایشگاه هاي بین المللي همدان افتتاح شد.
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95�3�خرداد�-��بازدید�از�اتاق�تهران■

1395�9�تیرماه��جلسه�هماهنگی�سرمایه�گذاری�در�غنا■ ��بازدید�رییس�اتاق�همدان�از�سازمان�فنی�و�حرفه�ای■
1395�24�شهریور�ماه�مریانج

95��غرفه�کمیسیون�کشاورزی�در�نمایشگاه�تجهیزات�کشاورزی�مرداد■

��نشست�اعضای�هیأت�علمی�دانشکده�نساجی�امیرکبیر�در�اتاق�همدان■
95�11�شهریور

1395�23�اردیبهشت��نشست�با�کاندیدهای�نمایندگی�مجلس■

27�اردیبهشت���نشست�چالش�های�آب�در�دانشگاه�بوعلی■

�14�مرداد��جلسه�رییس�اتاق�همدان�با�رؤسای�کمیسیون�ها■��جلسه�مهندس�زبردست�با�رییس�جهاد�کشاورزی■
�1395�21�مرداد

�1395�22�اردیبهشت��جلسه�بررسی�مشکل�نقدینگی■ 1395�8�خرداد�ماه��سمینار�شیوه�اداره�مطلوب�تشکل�های�اقتصادی�عضو�محور■��دومین�نشست�رییس�اتاق�همدان�با�صادرکنندگان■
1395�20�مردادماه�فرش

95�25�اردیبهشت��غرفه�در�نمایشگاه�اقتصاد�و�سرمایه■

�جلسه�نمایندگان�هیاتهای�حل�اختالف�مالیاتی■
95�24�فروردین�

��جلسه�بررسی�مسائل�مالیاتی�استان■

�بازدید�رییس�اتاق�همدان�از�شهر�زیرزمینی�ارزانفود■

1395��نشست�مهندس�زبردست�با�فعالین�اقتصادی�مالیر�با�حضور�نمایندگان�مجلس�31تیرماه■
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�نشست�فعاالن�اقتصادی�شهرستان�رزن■

1395�24�شهریور��انعقاد�تفاهم�نامه�بین�اتاق�همدان�و�فنی�و�حرفه�ای�مریانج■

95��سوم�خرداد-��دیدار�هیأت�رئیسه�و�پرسنل�اتاق�همدان�با�اتاق�تهران■)1395�11�مرداد��نشست�مهندس�زبردست�با�رییس�دانشگاه�صنعتی�)دکتر�نیلی■

��جلسه�بررسی�مسائل�مالیاتی�استان■

�بازدید�رییس�اتاق�همدان�از�شهر�زیرزمینی�ارزانفود■

1395��نشست�مهندس�زبردست�با�فعالین�اقتصادی�مالیر�با�حضور�نمایندگان�مجلس�31تیرماه■

گزارش تصویری
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خالصــه ای از عملکرد نمایندگی اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و 
کشاورزی همدان در شهرستان مالیر طی سال 1394 و 4 ماهه اول 

سال 1395 
1- تکمیــل پرونده صدور کارت عضویت و بازرگانــی برای فعاالن اقتصادی 
که واجد شــرایط عضویت در اتاق بازرگانی هستند و تمدید کارت عضویت و 

بازرگانی که در مجموع طی مدت اعالم شده 
الف- تعداد کارت بازرگانی و عضویت )حقیقی و حقوقی ( صادر شــده : 32 

مورد
ب- تعداد کارت بازرگانی و عضویت )حقیقی و حقوقی ( تمدید شــده :  38 

مورد
2- صدور گواهی مبدأ برای کاالهای صادراتی از شهرســتان به کشــورهای 

مختلف 

تعدادسال
 گواهی مبدأ

میزان کاالی 
) kg ( صادر شده

ارزش کاالهای صادرشده 
براساس اظهارنامه های 
گمرکی صادرشده ) دالر (

13941703/746/2026/724/487
430638/3581/423/717 ماهه نخست 95

3- محصوالت صادر شده شــامل: انواع کشمش، خرما، پسته، دستگاه علف 
زنی، ریسمان و ... 

4- کشــورهایی که کاالهای بند 2  به آنها صادر شــده شــامل: لهســتان، 
اوکراین، رومانی، صربستان، ترکیه، افغانستان، اسلواکی، ارمنستان، قزاقستان، 

یوگسالوی، بالروس، ایتالیا، امارات و ...
5- برگزاری دوره های آموزشــی جهت فعاالن اقتصادی شهرستان، عالوه بر 
دوره های آموزشی که توسط اتاق همدان برگزار شد دوره های زیر نیز توسط 
نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی همدان در مالیر برگزار 

شده است: 

تعداد شرکت تاریخ اجراعنوان دوره آموزشیردیف
کنندگان )نفر(

94/5/1825آشنائی با قوانین امور مالیاتی1
94/9/218آشنائی با قوانین تامین اجتماعی2
94/10/625آشنائی با قوانین کار و امور اجتماعی 3
95/1/2647بازاریابی و حقوق بین الملل4
95/2/1420آشنائی با استاندارد5
95/2/2316مدیریت ارتباط با مشتری6
95/2/2728آشنائی با ضوابط امور گمرکی7
95/2/3025مدیریت استراتژیک 8
95/3/1620آشنائی با امور مالیاتی9
95/4/1437ایده پردازی در چارچوب مدل کسب و کار10
95/4/2718آشنائی با بیمه تامین اجتماعی 11

279جمع کل )نفر(

6- از ابتدای دوره هشــتم فعالیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
در کشــور و همدان با موافقت ریاســت اتاق همــدان 4 کمیته تخصصی در 

نمایندگی شهرستان مالیر با عناوین زیر ایجاد شد: 
الف- کمیته کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست

ب- کمیته صادرات، واردات، بازرگانی و حمل و نقل
ج- کمیته صنعت، معدن و سرمایه گذاری

د- کمیته تشکل ها، گردشگری و خدمات بازرگانی توزیعی

���در �مطروحه �مطالب �از �ای �خالصه �و �ها �کمیته �جلسات �تعداد
�1395�نمایندگی�اتاق�همدان�در�مالیر�سال

1- کمیتــه صنعت، معدن و ســرمایه گذاری: تعداد جلســات 5 جلســه و 
موضوعات مطرح شده 

الف- بررســی مشــکالت فعاالن اقتصادی که توســط ادارات و شرکت های 

خدمات رسان به وجود آمده ) برق و ...( 
ب- بررســی واحدهای بدهکار با بانک هــا، تهیه آمار این 
واحدهــا توســط ادارات صنعت، معدن و تجــارت و جهاد 

کشاورزی 
ج- جمع بندی مطالب قابل ارائه در نشست فعاالن اقتصادی 

شهرستان با مسئولین شهرستان و استان 
د- پیگیــری و شناســائی افراد و شــرکت هائی که قصد 
ســرمایه گذاری دارند و ترغیب آنها برای ســرمایه گذاری 
در شهرستان و هماهنگی با واحد سرمایه گذاری شهرداری 

مالیر برای حضور در همایش سرمایه گذاری شهرستان 
ه- بررسی راهکارهای ســرمایه گذاری و ارائه پیشنهادات 

الزم 
2- کمیته کشــاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست:  

تعداد جلسات 4 جلسه و موضوعات مطرح شده 
الف-پیگیــری عضویت باغــداران، واحدهای فــرآوری و 
صادرکنندگان کشــمش در اتاق برای تشکیل انجمن ملی 
انگور و کشمش که در جلسات متعدد مطرح و پیگیری شده 
ب- تهیه پروپوزال برای انگور توســط پژوهشــکده انگور 
دانشگاه مالیر و ارائه به کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی 

همدان 
ج- بررســی مســائل آموزش در بخش کشــاورزی و لزوم 
هماهنگی جهاد کشــاورزی، پژوهشــکده انگور، ایستگاه 
تحقیقات انگــور و نمایندگی اتاق بازرگانی برای هماهنگی 
و یکنواختی انجام کار آموزش به خصوص در بحث باغداری 

انگور و مراحل بعدی آن تا مرحله صادرات 
د- بررسی تأثیرات منفی استفاده از سموم شیمیایی و باقی 
مانده سموم در محصول کشمش صادراتی و مشکالتی که 

در پی دارد. 
ه- راهکارهای جذب فعاالن اقتصادی در زمینه های مختلف 
برای عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

همدان
3- کمیته تشکل ها، گردشگری و خدمات بازرگانی:  تعداد 

جلسات 3 جلسه و اهم موضوعات مطرح شده 
الف- بررسی راهکارهای عضویت فعاالن اقتصادی در زمینه 
های مختلف در اتاق برای ایجاد تشــکل های صادراتی اعم 

از مبل و منبت، فرش دســت باف، شــوریجات و ترشیجات، سیلیس، بانوان 
هنرمند 

ب- پیشنهاد ایجاد دبیرخانه دائمی برای برگزاری جشنواره های مختلفی که 
در طول ســال برگزار می شــود به نحوی که برای جذب بیشتر گردشگران، 

مسافران و مردم برنامه ریزی مناسب صورت گیرد. 
ج- ایجاد نمایشگاه های عرضه و فروش محصوالت تولیدی شهرستان، استان 

و دیگر استان ها همزمان با برگزاری جشنواره ها 
د- افزایش مدت و محل برگزاری جشــنواره ها و اجرای آن ها در شهریورماه 

به خاطر بهره مندی و جذب بیشتر گردشگران 
ه- پیشــنهاد اجرای ماده 16 قانون بهبود مســتمر محیط کســب و کار در 

شهرستان
و- پیشــنهاد و لزوم اجــرای )ایجاد خانه های بوم گــردی( به خصوص در 
روســتاهائی که امکان حضور گردشــگران در آنها وجود دارد برای استقرار 

گردشگران 

ز- اســتفاده از محصوالت تولیدی شهرستان ) صنایع دستی و ... ( به عنوان 
جایزه، هدیه و ... توسط ادارات مختلف 

4- کمیته صادرات، واردات، بازرگانی و حمل و نقل: تعداد جلسات 3 جلسه 
و اهم موضوعات مطرح شده 

الف- بررســی و شناسائی محصوالت تولیدی شهرستان که قابلیت صادراتی 
دارند 

ب- لزوم بسته بندی محصوالت صادراتی شهرستان و تغییرات آنها نسبت به 
روالی که سالهاست انجام  می شود و پاسخ گوی نیاز مشتریان خارجی نیست. 
ج- بررس ، شناسائی و ارائه طرح های نو و مورد پسند مشتریان برای کاالهای 
صادراتی از جمله مبل و منبت، فرش دســت باف و ... با برگزاری دوره های 

آموزشی برای فعاالن یاد شده 
د- بررسی و پیشنهاد رفع موانع اخذ کارت بازرگانی برای افراد و شرکت هائی 

که به دالیل مختلف فاقد بخشی از مدارک مورد نیاز هستند. 
ه- پیشنهاد شناسائی بازراهای هدف برای محصوالت صادراتی شهرستان 

و- درخواست پیگیری توســط اتاق همدان با اتاق اصفهان برای بهره مندی 
spx از خدمات

یر عملکرد نمایندگی اتاق در شهرستان مال
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طی مدت فوق جلسات کمیته ها باحضور کارشناسان، فعاالن 
اقتصادی و دعوت از مسئولین و کارشناسان ادارات ذیربط 
باتوجه به موضوع جلسات هر کمیته برگزار و مسائل مربوط 
در زمینه های مختلف طرح، بررســی و بــه اتاق همدان و 

برحسب موضوع به ادارات ذیربط ارائه شده است.   
   

8- انتخاب و معرفی نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
در هیــأت های حل اختالف مالیاتی در اداره امور مالیاتی و ســازمان تأمین 

اجتماعی شهرستان 
9- برگزاری نشســت هــای دوره ای فعاالن اقتصادی شهرســتان مالیر با 
حضور ریاســت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی همدان، معاون 

چگونه شرح دهم دست های بسته خود را
چگونه فاش کنم بال های خسته خود را

کجا است آنکه بند به هم می زند دل ما را
 که پیش او ببرم چینی شکسته خود را

 من از اسارت جغرافیای رنج می آیم
که رسم کنم رنج روح خسته خود را
در زندگی انسان رخدادهای عجیب و اتفاق های غریبی رخ می دهد که 
به قول بعضی،  انسان شاخ   در می آورد یا ساده عرض کنم؛کسی  یا کسانی  
و حتی منطقه جغرافیایی که در فکر و اندیشه پیشرو و صاحب نظر بود امروز 
باید به ســمت دیگران دســت نیاز دراز کند؛ فن همدان،  تکنیک همدان و 
صنعت همدان آوازه اش به خارج مرز کشــور رسیده بود؛ پنجه همدان کار 
یک ماشین چهار متری تراشکاری را، حتی بهتر و دقیق تر انجام می داد؛ به 

گونه ای که اساتید فن را به تحسین وامی داشت.
  همدانی و خودم هیچ ندانی

یا رب چه کند هیچ ندانی با همه دانی
خوب به یاد دارم اوائل انقالب برای خرید مواد خام از خارج مرز باید از ارز 
صادراتی استفاده می کرد با داشتن کارت بازرگانی به اداره کل بازرگانی مراجعه 
کردم و از دوستان اتاق تقاضا کردم،  متوجه شدم حتی یک دالر هم دست ما را 
نمی گیرد؛ چون صادراتی نیست و اگر هم باشد پیش از مصرف و نیاز صاحب آن 
نیست؛ تا به دوستان همشهری مراجعه کردم )مرحوم حاج بحرینی( و خوشبختانه 
برای خود و ســایر دوستان تأمین شدیم که باز هم می توان گفت همان مسأله 
حاکم اســت؛ در صورتی که انتظار است با نیروی جوان و اندیشمندی که در 
مرکز اســتان و شهرستان های تحت پوشش  وجود دارد و منابع غنی که در 

اختیار است سرریز آن به خزانه ی دولت واریز شود.
یکی از سرفصل های مهم استان وجود منابع زیرزمینی و دیگری صنعت 
بسیار ارزنده جهانگردی است که در پهنه ی جغرافیایی این استان ثروتمند 
به هدیه گذاشته شده است که کمتر استانی جامع الجمع این ودایع گرانقدر 
اســت؛ ممکن است در یکی از سرفصل ها اســتانی همچون استان اصفهان 
پیشــرو باشــد اما آنچه در اســتان همدان وجود دارد بی نظیر است؛ "غار 
علیصدر؛ دژ نوشیجان؛ قدمت گنج نامه؛ شهر سنگی سامن؛ و کاخ هفت هزار 
ســاله گوراب که منحصربه فرد است و یا قلعه گیان که بی بدیل است تنها 
به دو طرح جامع کم هزینه نیازمند اســت؛ اجراء و فراهم نمودن پذیراپی از 
جهانگردان طبق اســتاندارد بین المللی و دوم معرفی داشته های موجود در 
سطح جهانی از طریق مطبوعات؛ مجالت و رسانه های پرقدرت بین المللی؛ 
و این امر میسر نمی شود مگر با یک تصمیم جمعی دولت و سرمایه داران و 
دلسوزان استانی که با خرد جمعی و دیدگاه فرامرزی استارت توسعه استان 
را بــدون لوله های بلنــد دود زا و تخریب زای آب و هوای اســتان و حفظ 
محیط زیســت که خود شاخصه و امتیاز بسیار ارزشمندی است و مورد نیاز 
اســت انجام شود؛ آن وقت اســت که جواهرات گرد و غبار گرفته  و مغفول 
مانده اســتان بازار مکاره دنیا خواهد شــد و همه خواهیم گفت همین ما را 
بس؛ و خواهیم دید صنعت حمل و نقل؛ صنعت هتل داری و مهمان پذیری؛ 

استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مالیر، نمایندگان مردم 
شهرستان در مجلس شورای اســالمی و مدیران دستگاه 
های اجرائی مرتبط به منظور ارائه نظرات، پیشــنهادات، 
طرح مســائل و مشــکالت بخش خصوصی و ارائه راهکار 

توسط مسئولین و پیگیری آن ها. 
10- شناسایی توانمندی های مختلف شهرستان و پیگیری 
ایجاد تشکل برای فعاالن در رشته های مختلف از جمله مبل 
و منبت، فرش دســتباف، شوریجات و ترشیجات، سیلیس 

کوبان، زعفران  و ... که در حال پیگیری است. 
11- پیگیری ثبت انجمن ملی انگور و کشــمش از طریق 
اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی همدان و اتاق 

ایران با توجه به جایگاه مهم این محصول. 
12- حضور در جلسات مختلف و مرتبط با بخش اقتصادی 

صنعت سوغات و صنایع دستی و خوراک؛ و احیای صنایع 
چینی  و چوبی را آن چنان فراهم می کند که در سطح بین 
المللی برای این امر حرف داریم. قرارم با خودم این بود که 
برای وطنم و شــهرم فرزند خوبی باشم و الاقل گوشه ای از 
بدهکاری فرزندی را به تمام زادگاهم جبران کنم. اول قدم: 
شهر مالیر و حومه اش را الاقل به مرکز استان معرفی کنم 
و عرض کنم استان و مرکز استان)همدان( به مالیر هم نگاه 
کن اما نگاه مشفقانه؛ چون مالیر در امتداد حرکت شما در 
حرکت است و خود را بازوی راست مرکز استان می داند و 

حرف های بسیاری برای توسعه استان دارد.
مالیر گفتنی بسیار دارد             مالیر دیدنی بسیار دارد

مالیر تنها شــهری اســت که در بین تمام استان های 
کشــور بیشترین ارز آوری را در مقابل سایر شهرها حتی از 

مرکز استان دارا است.
مالیر شهر علم است و دانش 

مالیر شهر فرهنگ است و بینش
ز شهر ما عزیزم شکوه منما

مالیر چون بهشت شکوه نشاید
هرآن کس زاده این مرز و بوم است

سوی حق و حقیقت می گراید 
زبانش را نیاالید به باطل

دهانش را نه بر بی جا گشاید
ندارد راه و رسم چاپلوسی

خوش آمدگویی از وی برنیاید
نه بدگویی کند بی علت از کس

نه بی موجب کسی را می ستاید
به نیکو بد به بد نیکو نگوید

چنان می گوید و چندان که شاید
ترازو وار کردارت بسنجد

نه چیزی کم کند نی بر فزاید
زبان می بندد و آیینه کردار

تو را چنان که هستی می ستاید
تو گرم و نرم و شیرین باش تا او

همی شیرین و گرم و نرمت آید

در ســطح شهرستان و طرح مسائل و مشــکالت این بخش و اطالع رسانی 
برنامه های مختلف ) همایش ها، هیأت های تجاری، بازرگانی و ... ( به اعضاء 

اتاق و فعاالن اقتصادی شهرستان
13- در خاتمــه با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاســت محترم 
جمهوری اســالمی ایران در خصوص اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل که سال 
جاری نیز توسط مقام معظم رهبری به این عنوان نام گذاری شده و سیاست 
های کلی آن نیز ابالغ شده و در فرازی اقتصاد مقاومتی را مردم بنیاد، با اراده 
مردم، ســرمایه مردم، حضور مردم و با برنامه ریزی، زمینه ســازی، ظرفیت 
ســازی، هدایت و کمک دولت به عنوان یک مســئول عمومی و اماده سازی 
شرایط توسط دولت اعالم داشته انتظار از همه فعاالن اقتصادی به خصوص 
در شهرســتان مالیر می رود که هم چون گذشته که در همه امور پیشقدم 
بــوده اند با عضویت در اتاق بازرگانی و ایجاد تشــکل های مختلف به آنچه 

جایگاه شهرستان است برسیم. 

یکی از افتخــارات مالیر فعلی صرف نظر 
از سوابق کهن شهر سامن و پیشینه ی درخشان 

او در دوران سیصد ساله ی اخیر و هر چه داشته و پروریده اولین ها بوده؛
اگر سلطان؛ امیر؛ سرداری پرورانده بهترین ها است؛ کریم خان زند 

اگر ورزشکار می پروراند؛ مرد میدان و مصاف جهانی
اگر واقف می پروراند بیشترین و پیشرو ترین سرزمین واقفین

اگر خیرین مدرسه ساز عرضه می کند برترین مدرسه ساز را در استان 
اگر در زمینه کشــاورزی ســرمایه گذاری می کند بهترین و بیشترین 
تاکســتان ها را ارایه می دهد؛ آن هم شیرین ترین میوه، پر شهدترین انگور 

که آوازه جهانی پیدا می کند.
و در نهایت حرف ما این اســت اگر اولیاء امور گوشه نگاهی مشفقانه به 
این شــهر کم نظیر داشته باشند؛ فاکتورهای کم هزینه و درآمدهای فراوانی 
دارد که سرریز آن می تواند یکی از قطب های ارزشمند و پرثمر کشور باشد.

خانه ی من شهر من مینوی روی زمین 
مالیر و حومه اش همچو بهشت برین

دّره جوزان اوآمده ماءمعین 
باسلق و سوغات او شربت سرکه انگبین 

کشمش پر شهد او مست کند گلعذار
بیش ز هشتاد نوع به حکم حق ساخته

مشک خوش زعفران به هم برآمیخته
شهد و شکر را بهم به حّبه  ریخته

برابر آفتاب ز شاخه آویخته 
تا تو کنی نوش جان به دقت گشت و گذار

طارم پیچان اوسپهر آئین بود
خوشه انگور او سهیل و پروین بود

حبه از عسگری چون گل نسرین بود
یا به گفت شیخ شهر سبحة سیمین بود

یا به گلوی عروس عقد دّر شاهوار
خلیلی پیش رس کشمش بی دانه اش

تور ز و صاحبیثانی عنا بیش
ریش بابای قدبلند ار کش خرمائیش

زینت هر سفره ای فرخی و شیرازیش
از همه آبدارتر رازقی آب دار

گوشه ای و مختصراز باغستان های زادگاه ما یعنی مالیر پرهنر؛ مالیر پرثمر؛ مالیر 
پرگهر؛ شهر شیرة شیرین؛ شهر باسلق و سجق ؛ شهر کشمش ؛ سزه؛ شهر شیره 

و شربت؛ شهر آبگینه و کریستال ؛ شهر سرمک و چینی ؛ سنگ طلق یا میکا
خالصه شهر منّبت و ادب و علم و فرهنگ و از همه هنر که جوانان ودلیر 
و هنرمند؛ اگر فرصت بود و شد ادامه دارد تا از آئین های منحصر به فردش 

از داشتنی ها و مردان مردش بگوییم و بشنویم.
عبدالکریم ترابی -مرکز تحقیقات و پژوهش دیرینه شناسی مالیر وابسته به مؤسسه  "

خیریه و فرهنگی بیت الزهرا)س(

��ادامه�از�صفحه�قبل

طن  و
ـن مـ
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���شهرستان�مالیر�موقعیت�جغرافیایی
شهرســتان مالیــر، بــا 287٬982 نفر جمعیت و مســاحت تقریبــی 3298 
کیلومترمربع، در جنوب اســتان همدان قرار گرفته است.  مرکز این شهرستان، شهر 
مالیر )ســی و پنجمین شهر بزرگ کشــور بوده و  از 6 مرکز استان ایالم، درکرهش، 
یاسوج، سمنان، بوشــهر و بیرجند بزرگتر است(. مالیر با 80 کیلومتر فاصله از مرکز 
استان و در همسایگی شهرهای نهاوند، تویسرکان، بروجرد، خنداب، و شهر اراک واقع 
بوده و دارای ارتفاع متوســط 2020 متر از ســطح دریا است. بلندترین نقطة منطقه، 
قلة کله بید با ارتفاع 2836 متر، کم ارتفاع ترین نقطه، کف رودخانه حرم آباد با ارتفاع 

1700 متر است. 
میانگین بارندگی در منطقة مورد مطالعه مالیر، 340 میلی متر اســت که از این 

مقــدار 38/9 درصد در فصل زمســتان، 33 درصد در فصل پائیز، 
27/8 درصــد در فصل بهار و کم تریــن مقدار آن یعنی 0/3 درصد 
در فصل تابستان صورت می گیرد. پرباران ترین ماه سال فروردین و 
مرداد کم باران ترین ماه ســال است. متوسط درجه حرارت ساالنه، 
در منطقة مورد مطالعه 13/5 درجة ســانتی گراد است. گرم ترین 
ماه ســال تیر )متوسط دما 25 درجه( و ســردترین ماه سال دی 
)متوســط دما 5/1- درجه( اســت. حداکثر دمای مطلق در تیرماه 
ســال 1966 برابر با 40 درجة سانتی گراد و حداقل مطلق دما در 
دی ماه همان سال برابر با 23/6- درجة سانتی گراد ثبت شده است. 
تعداد روزهای یخ بندان برابر 72/4 روز می باشد که کم ترین تعداد 

روز در استان همدان است.
اتصال این شــهر با شمال و جنوب کشور از طریق بیش از 150 کیلومتر بزرگراه 
صورت میگیرد. همچنین وجود راه آهن غرب کشــور که حلقه اتصال شــرق به غرب 
کشــور است و در ســال 1391 تکمیل و قابل بهره برداری شده است باعث شده این 

شهرستان از نظر زیر ساخت های حمل و نقل در موقیت بسیار مناسبی قرار گیرد.
��پتانسیل�های�معدنی�شهرستان�مالیر

شهرستان مالیر به علت برخورداری از فرآیندهای دگرگونی، جلوه های ماگمایی 
و همچنین تغییر شکل های ساختمانی پیچیده نشانگر سیر تحوالت زمین شناسی و 
گذشتة پرتکاپو است به همین دلیل توان معدنی مالیر در خور توجه بوده و  از لحاظ 

تأمین مواد اولیة معدنی- صنعتی و حتی صادراتی جایگاه ویژه ای دارد.
بر اســاس تقسیمات سازمان زمین شناسی و اکتشــافات معدنی ایران، مالیر با 
قرارگیری در مسیر ایالت فلززایی سنندج سیرجان یکی از مستعد ترین مناطق از نظر 
کانی های فلزی اســت. کمربند سرب و روی مالیر- اصفهان از جمله تقسیمات مهم 

در این زمینه  به شمار می روند. 
عالوه بر این تاثیر شرایط خاص زمین شناسی موجبات تمرکز و رشد قابل توجه 

انواع کانسارهای مختلف در سطح استان همدان را فراهم نموده است.
* مالیر با داشتن بزرگترین ذخایر سیلیس آذرین و نیز فلدسپات به عنوان قطب 

اصلی این کانی ها در کشور مطرح است. 
تنوع و وجود معادن مختلف از سیلیس، فلدسپات، سنگ آهن، سرب، تاپگماتیت، 
میکا، آندالوزیت، گارنت، انواع گرانیت ها، ســیلیس، معادن غنی الشــه آهکی الشه 

ساختمانی سبب شده تا مالیر را یک شهرستان معدن خیز بدانیم.
* در حــال حاضر تعداد  40 معدن فعال در مالیر وجود دارد که در مجموع 11 

نوع ماده معدنی با ذخیره ای بالغ بر  735 میلیون تن ذخایر قطعي دارا هستند.
عمده ترین مواد معدنی صادراتی مالیر شــامل کانی های غیر فلزی و کانی های 
فلزی است. از میان مواد معدنی صادر شده می توان به آندالوزیت- سیلیس- فلدسپات 

و نیز سنگ آهن، کنسانتره، سرب و روی اشاره نمود.
عالوه بر این بخش اعظم مواد اولیه تولید سرامیک شامل فلدسپات و سیلیس نیز 

از این استان و به طور ویژه از شهر مالیر به استان های دیگر ارسال می شود.
مهم ترین ذخایر معدنی این شهرستان را می توان به صورت زیر خالصه نمود:

سیلیس: شــیره های ســیلیس آخرین مراحل تزریق گرانیــت الوند به صورت 
رگه های کوارتزی خالص شیست های ژوراســیک را بریده اند. رگه های کوارتی مورد 

نظر به ویژه در تهیة فروســیلیس و صنایع شیشــه قابل مصرف 
هستند. تعداد این معادن در شهرستان مالیر بالغ بر 19 معدن با 

ذخیره ای بالغ بر یک میلیون تن است.
��فلدسپات�و�خاک�های�صنعتی:

از دیر باز در استان همدان صنایع سفال گری، سرامیک چینی 
و لعاب رواج داشــته و مواد اولیه این صنایــع نیز از محل تأمین 
می شده است. از جمله ذخایر فلدسپاتی استان می توان به معادن 
فعال فلدســپات جفایی و کهکدان، با کیفیت بسیار مرغوب اشاره 
کرد. تعداد معادن فعال فلدسپات در شهرستان مالیر 11 معدن با 
ذخیره ی پانصد هزار تن است. وجود سنگ های آذرین اسیدی در 
قسمت جنوبی نظریه تشکیل خاک های صنعتی 
ماننــد بنتونیــت، زئولیت و کائولــن را تقویت 

می بخشد.  
سرب و روی: ســرب و روی آهنگران، در 
جنوب شــرق مالیر یکی از معــادن فعال فلزی 
اســتان همدان است که عمدتاً در بخش پایینی 
سنگ های کرتاسه انباشته شده اند. سرب و روی 
آهنگران همزاد نوار سرب و روی زون سنندج- 
ســیرجان اســت که از اصفهان تا همدان قابل 
شناسایی اســت، تجهیزات پر عیارسازی سرب 
معدن آهنگران ضمن تغلیظ سرب این معدن همچنان در خدمت 

ذخایر سرب و روی استان های مجاور است. 
آهن: ذخایر قابل توجهی از هماتیت در ســطح شهرســتان 
شناسایی شده که عمدتاً در بخش های جنوب و شرق شهر مالیر 

قرار گرفته اند. 
مواد نســوز: یکی از منابع معدنی در خور توجه شهرستان 
دیرگدازهــا هســتند که از آن جملــه می توان به انباشــته های 
آندالوزیتی، سیلیمانیتی و احتماالً مسکوویتی موجود در شیست ها 
شمال مالیر اشاره کرد که در شکل گیری و پیدایش آن ها توده های 
گرم گابروئی )ژوراســیک( و گرانیتی )کرتاســه( نقش اساســی 
داشته اند. آندالوزیت های موجود در مناطق زمان آباد، ده نو اسداهلل 

خان، علی آباد، و کندهالن  از آن جمله است.  
ساینده ها: در آبرفت های بخش جنوب خاوری گرانیت الوند 
و شــرق روستای کمری نشانه هایی از گرونا گزارش شده است که 

اکتشاف و برآوردهای فنی و اقتصادی آن در دست انجام است.  
طال: در رگه های هیدروترمالی )کوارتز کربنات( و کوارتزهای 
تأخیری جنوب مالیر و در حوالی روســتای قلعــه علیمرادخواه 
نشانه هایی از طال با عیار قابل قبول تشخیص داده شده است ولی 

هنوز از نظر اقتصادی ارزیابی دقیقی صورت نگرفته است. 
آنتیموان: وجود کانی هایی از جمله استیبنیت به صورت رگه ای 
در شیره های ماگمائی توده آذرینی الوند بیانگر وجود پتانسیل هایی از 

عناصر مانند آنتیموان، تنگسستن و احتماالً قلع است. 
مس: اندیس هــای متعددی از مس به صــورت رگه ای در 
ســنگ های آهکی جنوب غرب شهرستان مالیر وجود دارد که در 
مطالعات مقدماتی پتانسیل امیدبخش معرفی شده است و جهت 

کارهای تفصیلی عملیات حفاری در حال انجام است. 
کانی های نیمه قیمتی:  وجود کانی های شاخص دگرگونی 
مانند گرونا، آندالوزیت، پگماتیت و استارولیت و کانی های شاخص 
ســنگ های آذرین مانند تورمالین، رزکوارتز و روتیل بیانگر غنی 
بودن شهرستان  به لحاظ کانی های نیمه قیمتی است که متأسفانه 

تاکنون اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است. 

��مزیت�های�نسبی�جهت�سرمایه�گذاری
1- تولید کاشی و سرامیک

این شهرســتان نقش بســیار موثری در صادرات کاشی و سرامیک کشور داشته 
و کســب مقام ســومی جهان در تولید این فرآورده ها تنها به مدد مواد معدنی این 
شهرستان میسر شــده است. چرا که بدون وجود سیلیس و فلدسپات تولید شده در 
این شهر، تولید لعاب که مهم ترین ماده و ارزشمند ترین است، پخش این فرآورده ها 
غیر ممکن است. حال باتوجه به مسافت حمل این مواد تا شهرهایی مانند یزد، میبد 
و اصفهــان  و باال بودن هزینه های حمل و نقل بهتر مــی توان در مورد صرفه های 
اقتصادی ایجاد و توســعه کارخانه های تولید این فرآورده ها اظهار نظر کرد. بر کسی 
پوشیده نیست که کسب مقام سومی جهان در تولید کاشی و سرامیک بازارهای بکر 
عراق بوده و بس و چه تولید و فروش این فرآورده ها در مالیر می تواند در هزینه های 

بسیار زیاد حمل و نقل که بیش از 2000 کیلومتر است صرفه جویی نماید. 
2- تولید  فروسیلیس

در حال حاضر دو  واحد تولیدی در این زمینه در شهرســتان مالیر احداث شده 
و با توجه به جایگاه این فرآورده در سطح جهان و نیاز کشور به نظر می رسد سرمایه 

گذاری در این بخش می تواند همچنان به عنوان یک فرصت مد نظر باشد.
3- تولید انواع شیشه 

هرچند شهرک شیشــه امام رضا با هدف راه اندازی و تولید این فرآورده احداث 
شــد. اما به لحاظ مشکالت سال های اخیر که ناشی از تحریم و سایر موضوعات بود، 
این مســئله چندان مورد توجه قرار نگرفت. وجود منابع اولیه تولید این فرآورده مهم 
در شهرســتان و نیز امکانات موجود در این زمینه می تواند به عنوان یک مزیت مهم 

سرمایه گذاری در شهرستان مطرح شود.

4- تولید الیاف آلو مینوسیلیکاته
منابع عظیم و منحصر به فرد آندالوزیت و سیلیمانیت در منطقه مالیر که در خاور میانه 

بی نظیر است شرایط بسیار خوبی جهت سرمایه گذاری در این مبحث را ایجاد می کند.
5-تولید انواع فرآورده نسوز

منابع دیرگداز آندالوزیت و دولومیت زمینه بســیار خوبی جهت تولید آجرهای 
نسوز مورد استفاده در صنایع فلزی را فراهم می کند.

6- استحصال منیزیم از دولومیت
مطالعات اولیه در این زمینه انجام و اولین کارخانه تولید منیزیم به عنوان یک فلز 
اســتراتژیک در کشور انجام شده است. منابع عظیم دولومیت در منطقه یکی دیگر از 

پارامترهای مهم سرمایه گذاری است که می تواند در نظر گرفته شود.
الزم به ذکر اســت میزان صادرات مواد معدنی از گمرک استان همدان در سال 
1392  بالغ بر 19هزار تن و به ارزش 1/5 میلیون دالر و از سایر گمرکات کشور بیش 
از  320 هزار تن به ارزش 12/6 میلیون دالر  بوده است، که البته مالیر نقش پررنگی 
در این موضوع دارد. راه اندازی و توســعه صنایع معدنی در این شهرســتان می تواند 

چشم انداز بدیعی از توسعه در این منطقه را نوید دهد.
رحیم مرتضایی - رییس کمیسون تخصصی معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  "

کشاورزی استان همدان
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���زمین �سازمان �تقسیمات �اساس �بر
�شناسی�و�اکتشافات�معدنی�ایران،�مالیر
�فلززایی �ایالت �مسیر �در �قرارگیری �با
�ترین �مستعد �از �یکی �سیرجان �سنندج

مناطق�از�نظر�کانی�های�فلزی�است.

مزیت های سرمایه گذاری و پتانسیل های معدنی شهرستان مالیر
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محصوالت این شرکت با سری نام های )  YوIR  (( به بازار عرضه می 
شــود. تولیدات سری Y  شــامل y1.y2.y3.y4  است که هر کدام دارای 
متد درمانی خاصی هســتند که در این شــماره به توضیح Y1)وای وان( 

بسنده میکنیم.
وسیله ای جهت درمان درد های پا:

 Y اورتز توانبخشی ناحیه ی زیر زانو
Y 1:این وســیله برای بیمارانی که بر اثر ســکته، تصادف، شکستگی، 
تاندونیت، عروق از ناحیه ســاق پا دچار آسیب و یا ناتوانی شده اند مناسب 

است.
برای نمونه بســیاری از افراد به علت کهولت ســن دچار افتادگی مچ 
پا هســتند و هنگام راه رفتن نوک پای آنها بــه زمین برخورد می کند یا 
تاندون های آشیل یا سایر تاندون های ساق پا که دچار پارگی شده و نیاز 
به تحرک دارد و یا اینکه بافت عضالنی ســاق پا بر اثر تصادف دچار پارگی 
شده و در حال درمان است همینطور افرادی که بر اثر سکته، عملکرد ساق 
پای خود را از دست داده اند مناسب است و به این بیماران امکان راه رفتن 
مجدد را می دهد. مکانیزم عملکردی اورتز Y1بر اساس انقباض و انبساط 
و انعطاف اجزای ســاق پا  اســت در حالی که بیمار ناتوان از حرکت است 
این ارتز عملکرد راه رفتن راه برای بیمار فراهم می آورد در حالی که بیمار 

حالت سکون دارد.
 ایــن ارتــز در زیر پا قرار می گیرد. یکی دیگــر از نکات مهم این ارتز 
بهبود خون رسانی وعملکرد عروق است .عروق پا رابطه مستقیمی با قلب 
دارند. در زمانی که اشــخاص بیش از اندازه روی صندلی کار خود بنشینند 
و یا بیش از اندازه روی پای خود بایستند خون در عروق پا تجمع بیشتری 
خواهد داشت که کمترین پیامد های آن انعقاد خون، واریس و .......و  نهایتا 
آســیب قلبی خواهد بود. براین اســاس متخصصین قلب و عروق با بهبود 
عملکرد عضالت پا، این مشکالت را هموار می نمایند، تجویز کنندگان این 

اورتز کلیه ی متخصصین قلب و عروق، ارتوپد، فیزیوتراپ، 
کاردرمان، طب فیزیکی، مراکز توانبخشی هستند.

��مدیریت�عامل
پیمان مــرادی متولــد 66/10/15 مالیر ، مخترع 7 
طرح پزشکی با تخصص پایه  طراحی مهندسی و مدیریت 
شهری از ســال 89 با کسب عناوین: )برترین فناور طرح 
های خالقانه، برترین پزوهشــگر، ســفیر علم و فرهنگ، 
برترین جوان علمی، برترین کار آفرین دانشگاهی و .....(به 

عنوان مدیر عامل شرکت یادمان فعالیت دارد.
���با �آنها �ارتباط �و � �فناوری �و �علم �های �پارک

مخترعین�و�فناوران:
مراکزی هستند که رسا لت تجاری سازی اختراعات 
را به عهده دارنــد و حامی اصلی مخترعین و مبتکرین و 
فناوران  در کشور محســوب می شوند و با حمایت های 
مادی و غیر مادی، به رشد و تعالی آنها کمک می نمایند. 

���شرکت�های�دانش�بنیان�و�تبیین�و�تحقق�اقتصاد
مقاومتی

شرکت هایی هستند که پایه ی تولیدات آن ها کاالی 
دانش محور اســت کــه در هر زمینه ای مــی تواند قرار 
بگیرد. این شرکت ها پس از تائید معاونت علمی ریاست 
جمهوری توســط کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت 
و نظــارت بر  اجرا با رویکــردی نوین پا به عرصه فعالیت 

اقتصادی می گذارند. 
��مشکالت�شرکت�های�دانش�محور:

بر اساس نگاه کلی، شرکت های دانش بنیان بعضا با 
مشکالتی از قبیل:

  باال بودن هزینه های R&D )تحقیق و توسعه (
R& D عدم تعامل کامل با مالیات به خصوص در مبحث 

 عدم ثبات اقتصادی و تغییر شــرایط اقتصادی از 15 اســفند ماه تا 15 
فروردین ماه سال جدید در هر سال و آشفتگی در بازار

 بــاال بودن قیمت تمام شــده کاال به دالیل هزینه نیــروی کار ، تامین 
اجتماعی، هزینه های جانبی و سربار

 قدیمی یا فرسوده بودن خط تولید جهت هم سطحی با کاالهای رقابتی
 ســرعت کند تبیین و بازنگری قوانین کســب و کار جهت ثبت و ایجاد 

مشاغل نو
 مواد اولیه و تأمین آن

 کاهش قدرت خرید مشتریان در هر بخش 
 مســائل بانکی شامل عدم ریسک پذیری ســرمایه گذاران، سود بانکی، 
بدهی های بانکی و قوانین بازدارنده ســخت بانکی و همکاری نامناســب 
صندوق نوآوری و شکوفایی با شرکت های دانش بنیان در مبحث تسهیالت 

حمایتی و شرایط بازپرداخت و ضمانت نامه ها
 عدم تعامل بین المللی در زمینه صادرات و واردات کاالهای دانش محور 

���و �قوانین �تعامل �در �گرفته �صورت �های �همکاری �و �قوت �نقاط
شرکت�های�دانش�بنیان

 همکاری مالیات جهت معافیت بر درآمد با محدودیت زمانی
 هموار ساختن قوانین سخت صنایع و شهرداری ها و بعضی ارگان ها

 معافیت های گمرکی
 صندوق نوآوری و شکوفایی دولت

 تعامل ســازنده و پویای بخش خصوصی )اتاق بازرگانی ( جهت حمایت 
از شرکت ها  

 ارتباط شــرکت های دانش بنیــان و اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و 
کشاورزی

شرکت های دانش بنیان جهت تجاری سازی تولیدات خود و آشنایی با 
بازار های داخلی و خارجی نیاز به تعامل با بخش خصوصی دارند. در حال 
حاضراتاق اســتان همدان در تعاملی سازنده و پویا با پارک علم و فناوری 
به تاســیس انجمن دانش بنیان پرداخته اند که این اتفاق در کشور گامی 
نو محسوب می شــود و پس از تهران، استان همدان دومین استان دارای 

این انجمن است. 
بررســی مشکالت کسب و کار، نقاط قوت و ضعف، ارتباط با مسئولین 
ســطح باال، آموزش های تجــاری و اقتصادی و بازار شناســی، حضور در 
نمایشــگاه های بین المللی، حقوق و عقود قرارداد، و...... برای شرکت های 

دانش بنیان در این تعامل و انجمن محقق شده است. 
اطالعات تماس: 09189492900
Mail:paymanmoradi66@yahoo.com

شرکت دانش بنیان پزشکی یادمان
تولیدکننده تجهیزات پزشکی درمانی در مالیر

شرکت مهندس  یادمان در سال 1391 تاسیس و بر پایه ی عملکرد مهندسی شروع به فعالیت نمود این شرکت در سال 92 با انجام 
تحقیقات پزشــکی 7 طرح اختراعی پزشــکی را به پارک علم و فناوری استان همدان ارائه نمود و در مرکز تجاری سازی اختراعات مالیر 
)مرکز رشد واحد های فناور(مستقر شد و در سال 1393پس از داوری های تخصصی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان 

شرکت دانش بنیان تایید شد.
 این شــرکت از ســال 93 با حضور در مجامع بین المللی عنوان های )برترین شرکت فناور، برترین شرکت تحقیق و پژوهش، و.....تا 
سال 95 شرکت برتر کار آفرین ( را کسب نمود و با تولید تجهیزات پزشکی و ارائه به بازار های بین المللی زمینه را جهت ارز آوری فراهم 
آورد. در حال حاضر شــرکت یادمان عضو اتاق بازرگانی مالیر اســت و به طور اختصاصی در کمیته صادرات و واردات از بین کمیته های 

چهارگانه اتاق مالیر حضور دارد.
این شرکت به طور اختصاصی تولید کننده اُِرتز های orthosis(( توانبخشی درمانی است. این ارتز ها به طور اختصاصی متمرکز در 
ناحیه ســاق پا هستند که در شــاخه تجهیزات  )مکانو( قرار می گیرد. ارتز ها تجهیزاتی هستند که جهت درمان بیماری یا جلوگیری از 
پیشرفت آن برای مدتی به بدن بیمار متصل می گردند. ارتز ها از بیرون به بدن متصل می شوند و استفاده از آنها نیازی به جراحی ندارند.
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��قالی�ها�و�قالیچه�های�مالیر
شهرســتان مالیر در زمینه زیر اندازهای دستباف دارای هشت منطقه تخصصی 
بافت اســت که چهار منطقه در زمینه قالیچه فعال هســتند مانند جوزان، میشــن، 
توســکین )توسک باال و توســک پایین( و طائمه. معنی قالیچه یعنی کوچک پارچه 
بخاطر )چ( آخر آن اســت که در ادبیات )چه( مصغر خوانده می شــود به این معنی 

که دستبافت های کمتر از شش متر را قالیچه و شش متر به باال را قالی می نامند. 
منطقه های جوزان، میشن، توسکین و طائمه در زمینه قالیچه با رج چهل فعالیت 
دارند که بیشــتر این دستباف ها جنبه هنری و تزئینی دارند و مناطقی چون کسب، 
ننج، حســین آباد، موسی خان بالغ و علمدار در زمینه قالی که با رج شمار 20 فعال 
هســتند. این دستبافت ها بیشتر جنبه کاربردی دارند و جزء قالی های بزرگ پارچه 

محسوب می شوند.
نگاره های بکار رفته در این دستباف ها تعدادی عمومیت دارند مثل حسین آباد 
شــاملو، موسی خان بالغ، علمدار و طائمه که ریشه در نگاره های ماهی هرات دارد و 
بعضی دیگر منحصر به منطقه خودشان هستند مثل 
چوزان، میشن، توسکین، کسب و ننج. در این نوشته 
ابتــدا در مورد قالیچه های جوزان مطالبی ارائه می 
شود که نتیجه 33 سال طراحی، نقاشی، رنگرزی و 

نهایتا تولیدات اینجانب است.
��:�قالیچه�های�جوزان

پیچ جوزان نام نقشــه ای اســت که در ابعاد 
پشتی، ذرع و نیم و دو ذرع با زمینه های سرم های 
الکی و کرم بافته می شود. نام پیچ جوزان به خاطر 
نگاره های حاشــیه آن است که به صورت هندسی 
پیــچ خورده و از روی هم رد شــده و از گل ســبز 
رنگ هشــت پر از قسمت راســت فرش شروع و به 
گل شــانزده پر سفید رنگ در سمت چپ و طرفین 

باال ختم می شود. 
معموال حاشــیه فرش جوزان یک ششم عرض 
فرش را تشــکیل مــی دهد که اعضای تشــکیل 
دهنده آن عبارت اســت از: حاشیه بزرگ، حاشیه 
های کوچک و طره که با محاســبه اندازه حاصل جمع دو طره حاشــیه کوچک به 
وجود می آید و اندازه دو طره و حاشــیه های کوچک اندازه حاشــیه بزرگ به دست 

می آید.
 نگاره های حاشــیه های کوچک در تمام نقشه های ایران عنوان های متفاوتی 
دارند اما در حاشیه جوزان به لت سیبی معروف است )گلی که نماد نصف سیب است( 
و به صورت عکس هم دیگر طراحی شــده و رنگ زمینه آن زرد برگ مو انگور است. 
نگاره طره که یکی از مشــخصه های قابل شناخت قالیچه های جوزان است اصطالحا 
به چشم و ابرو معروف است که معموال رنگ متن آن نیلی کم رنگ است. یکی دیگر از 
گزینه های قابل شناخت قالی جوزان حاشیه هندسی و متن اسلیمی گردان آن است، 
اگر ترنچ جوزان را از وسط تقسیم بر چهار کنیم، چهار عدد لچکی یعنی سه گوش به 

وجود می آید که در چهار گوشه متن فرش قرار می گیرد. 
الزم به ذکر اســت که ترنج جوزان از سه ترنج متحدالمرکز تشکیل شده که در 
متن ترنج دوم با طراحی هشت اسلیمی دهن اژدری چهار گلدان را به وجود می آورد 
که هشت نگاره اسلیمی نماد هشت ماه اول سال از فروردین تا آذر که اشاره به کاشت، 
داشت و برداشت محصوالت کشاورزی و چهار کوزه طراحی شده نماد مصرف چهار ماه 
از خزانه هشت ماه اول سال است و از طرفی اسلیمی که خود نماد برگ های درخت 
تاک یا همان انگور است که گرایشی به مواد غذایی منطقه جوزان که همان انگور است 
دارد از مشخصه های دیگر ذرع و نیم جوزان نگاره پنج ستاره در متن که قالیچه را معروف 

به پنج ستاره جوزان کرده است. 
رج شــمار این دست باف چهل گره در شش و نیم سانت فارسی است. رج چهل به 
زبان محلی شانزده خانه یک چارک است. تفاوت رج چهل و شانزده خانه یک چارک به 

صورت نمودار ذیل مشخص میشود.
یک ذرع  104 سانتیمتر

_________________________________________

نیم ذرع    52  سانتی متر                                         ___________________________
چارک )یک چهارم( 26 سانتی متر                                                          _____________
پنجایی )یک پنجم ذرع( 13 سانتی متر                                                                    ______
گره )یک شانزدهم ذرع( 6.5 سانتی متر و واحد رج شمار فارسی                                           ___

کوچک ترین یا کوتاه ترین نمودار گره نام دارد که شــش و 
نیم ســانتی متر و واحد رج شــمار در ذرع فارسی است و صد و 
شــصت رگ هم گفته می شود و اما در بین قالیبافان و خریداران 
محلی مقیاس سنجش شــانزده خانه یک چهارک یا یک چهارم 
ذرع محاســبه می شود که همان شش و نیم ضرب در چهار است 
و قالیچه های با رج چهل جز بافت های ریز و ظریف به حســاب 
می آید و اما چرا قالیچه های جوزان در بین خریداران و کلکسیون 

داران جهان جایگاهی ویژه دارد. 
در تحقیقــات آقای سیســیل ادوارد انگلیســی در رابطه با 

قالیچه های جــوزان در کتاب قالی ایران 
آمده اســت »بافــت منطقه جــوزان به 
خاطــر نوع تکنیــک و بافــت منحصر به 
فرد با تمام نقاط ایران متفاوت اســت به 
خاطر اهمیت فراوان ریســندگان، رنگرزان، 

طراحان، مخصوصا بافندگان آن.«
علل آن »اوال پشــم های اســتهصال شــده از دام های پرورش یافته در منطقه 
لشگردر است که باالترین گونه های گیاه را دارد به صورت دست ریس و رنگ گیاهی 
آن و شستشــوی بعد از رنگرزی در اقلیم بســیار مناسب جوزان است، در رنگ رزی 
گیاهی هر شید رنگی به بیست و چهار الی هفتاد و دو ساعت 
زمان نیاز دارد و از رنگرزی پیش دندانه استفاده می شود که 
بهترین نوع رنگرزی است« دوما »در همه مناطق قالی ها بعد 
از بافت در کار گاه های قالیشــویی با انواع اسید ها و قلیا ها 
شسته می شوند که تداخل رنگ پیش نیاید، اما در قالی های 
جوزان بعد از رنگرزی بــا کمک جریان آب روان به مدت 
یک هفته در آب بسته می شود تا با سایش مداوم جریان 
آب تمــام مواد مازاد رنگدانه از آن خارج شــود و اما آب 
قنــات کهریز جوزان که آقای ادوارد در تحقیقاتش مطرح 
می کند بعد از دو کیلو متر از دهانه قنات سرچشــمه آن 
از دو بخش شرقی و غربی به هم می پیوندد که آب قسمت 
شرق گرم و قسمت غرب سرد است و از بهم پیوستن این دو 
جریان آب اصلی قنات بدست می آید که در درخشش قالی 

های جوزان بی تاثیر نیست.«
یکی دیگر از ویژگــی های قالیچه های جوزان تونالیته 
های رنگ روناس آن است. آلیزارین که مواد اصلی استخراج 
از روناس است در کشت دو ساله آن رنگ شفاف تر است 
و از آن جهت رنگرزی این شــید بــا ترکیب دوغ، رنگ 
دوغی بدست می آید و با قره قروت )عصاره متراکم دوغ 
پخته( رنگه ای الکی ســیر به دســت می آید و ناگفته 
نماند که لبــاس های مارک معــروف در دنیا بر مبنای 
رنگرزی فرش ایران تولید می شــود و البســه نا مرغوب 
بر پایه رنگ های آنیلینی یا شــیمیایی تولید می شــوند 
و رنــگ بندی قالیچه های جوزان بر اســاس انواع رنگ 
بندی که شامل رنگ های هم نشین طیفی و متزاد است 
از نوع متضاد آن یعنی اینکه رنگ حاشــیه قرمز روناسی 
که جزء رنگ های گرم است و متن آن کرم که جز رنگ 

های سرد است. 
نوع گره های جوزان از بهترین نوع گره بافت است یعنی 
گره ترکی منقارن و شــیرازه آن از نوع متصل اســت که در 
حیــن بافت در هر رج بعد از پود دهی شــیرازه هم زمان با 

بافت زده و فرش را یکپارچه می کند.

معرفی قالی ها و قالیچه های مالیر

گزارش عملکرد 5 ماه اول سال 1395 )1395/1/1 لغایت 1395/5/31(
الف: تعداد صدور و تمدید کارت بازرگانی 178 فقره شامل: 109 فقره صدور،69 فقره تمدید، از این تعداد 69 فقره کارت عضویت است.

در مدت مشــابه ســال قبل کل تعداد کارت های صدوری و تمدیدی 89 فقره که شــاهد 100 درصد رشد افزایش در صدور و تمدید کارت 
بازرگانی هستیم.

ب: تعداد گواهی مبدأ صادره در پنج ماهه فوق 62 فقره به وزن 8593411 کیلو و به ارزش 3150000 دالر است.

ج: مهمترین کاالهای صادراتی استان: 
  کشمش 10/5 میلیون دالر            سیمان 7/2 میلیون دالر            لبنیات 5/7 میلیون دالر            سفال و سرامیک 5/2 میلیون دالر

  کلینکر 3/4 میلیون دالر                 سیب زمینی 1/6 میلیون دالر                چینی آالت بهداشتی 1/4 میلیون دالر
به علت وضع و اخذ عوارض گمرکی ورود کاال به کشور عراق باالخص در صدور سیمان به کشور عراق کاهش قابل توجهی داشته ایم.

د: تعداد کل کارت های بازرگانی معتبر: 481 فقره                        تعداد کل کارت های صدوری معتبر: 243 فقره
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■   مهــرماه 1395  ■  شماره 4
■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان

علی اصغر زبردســت در جمــع فعالین اقتصادی شهرســتان مالیر که 
با حضور نمایندگان مردم مالیر در مجلس شــورای اســالمی در فرمانداری 
این شهرســتان برگزار شــد با بیان اینکه "اتاق ایران می تواند در قالب ارائه 
نظرات کارشناســی به مجلس، در بهبود و کارایی قوانین و مصوبات اثرگذار 
باشــد"یادآور شد فعالین اقتصادی هم با عضویت در اتاق از طریق کمیسیون 

ها می توانند از این فرصت استفاده کنند."
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی استان همدان در این جلسه که روز پنج شنبه 31 تیرماه 1395 
برگزار شد اظهار داشت "اگر بخواهیم به شعار رهبری مبنی بر تحقق اقتصاد 
مقاومتی عمل شود باید راهکاری مطلوب در جهت کاهش مسائل و مشکالت 

بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی ارائه دهیم."
عضو اتاق ایران با تاکید بر "حمایت از بخش خصوصی" اظهار داشت "در 
زمینه کاهش مشکالت واحدهای تولیدی باید سیستم مالیاتی کشور قانونمند 
شده و طبق قانون از همه فعاالن اقتصادی در بخش های دولتی، شبه دولتی، 

نهادها و سازمان های انقالبی و بخش خصوصی مالیات گرفته شود."
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همچنین اظهار کرد 
"دولــت درصدد پایین آوردن نرخ بهره بانکی اســت تا از این طریق بانک ها 

همراهی بیشتری با فعالین اقتصادی داشته باشند."

زبردســت در ادامه  اظهار داشــت "دولت تدبیر و امید دولتی را تحویل 
گرفــت که 40 درصد جمعیت آن زیر خط فقر بود و طبق نظر کارشناســان 
اقتصادی چندین ســال نیاز است که این رقم کاهش پیدا کند. در حالی که 
دولت تدبیر و امید طی 3 سال توانست به عنوان اصلی ترین اقدام در کاهش 

فقر،  تورم را مهار کند."
وی بــا بیان اینکه "دولت مــی تواند درآمدها و هزینه هــای خود را از 
صادرات غیر نفتی و مالیات ها کســب کند" گفت "اگر دولت بخواهد از این 
وضعیــت نجات پیدا کند باید از بخش نفت فاصله گرفته و به بخش صادرات 

غیر نفتی روی آورد."
دبیر شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی همچنین"عدم همکاری 
بانــک ها و ادارات مالیاتی با فعاالن اقتصادی را یکی از مهمترین مســائل و 
مشکالت در بخش اقتصادی برشمرد" و افزود "دولت در این بخش الیحه ای 
را به مجلس برده و به دنبال راهکاری برای برطرف کردن این مسائل است."

عضو اتاق ایران یادآور شد "در استان همدان نیز با پیگیری های استاندار 
و اتاق همدان به دنبال برطرف کردن مسائل مالیاتی و بحث  پرداخت سرمایه 

در گردش واحدهای تولیدی توسط  بانک ها هستیم."
رییس اتاق همدان با تاکید بر "حمایت از فعاالن بخش خصوصی توسط 
اتاق همدان" اظهار داشــت "اگر نظام بخواهد اقتصــاد مقاومتی و تحقق 8 
درصدی رشــد اقتصادی را شــاهد باشــد باید بخش خصوصی را تقویت و 
حمایت کند چراکه تقویت بخش خصوصی افزایش تولید، ایجاد اشــتغال و 

رونق اقتصادی کشور را به دنبال خواهد داشت."
بــرای تحقق اقتصاد مقاومتی باید همــه ارکان نظام از بخش خصوصی 

حمایت کنند."
پیش از سخنان رییس اتاق همدان، منوچهر رضایی نایب رییس اتاق نیز 
با بیان اینکه "علی رغم تالش های دولت تدبیر و امید طی ســال های اخیر 

هیچ اقدام موثر و ملموسی در تقویت بخش خصوصی، اتفاق 
نیفتاده، حال آنکه طبق تاکیدات رهبری برای تحقق اقتصاد 
مقاومتی کارها باید به دست مردم سپرده شود" تصریح کرد 
"برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید همه ارکان نظام از بخش 

خصوصی حمایت کنند."
رییس هیأت مدیره انجمن صادرکنندگان کشمش در 
ادامه "عمده ترین مشــکل واحد های صنعتی را بانک ها" 
برشمرد و افزود "امید است با وعده هایی که مجلس دهم به 
مردم داده است مشکالت صنعتگران به زودی مرتفع شود."
رضایی با بیان اینکه "مشــکالت بانکی با تعویض مدیر 
و با سرپرســت بانــک و وزیر حل نمی شــود" افزود "این 
مشکالت ساختاری است که انتظار می رود با عزم مجلس 
جدیــد و با همتی که دولت تدبیر و امید نشــان داده، این 

مشکالت ساختاری در سیستم بانکی حل و فصل شود."
نایــب رییس خانه صنعت و معــدن در بخش دیگری 
از ســخنان خود "مسایل و مشکالت از سوی دستگاه های 
خدمات رسان برای فعاالن اقتصادی و صنعتگران را از دیگر 
مشکالت" برشمرد و گفت "فعاالن اقتصادی در سطح کشور 
با دو دستگاه مالیاتی و تامین اجتماعی مشکالت عدیده ای 

دارند که باید  اصالح شود."
وی خاطرنشان ساخت "برای اینکه سیستم پولی و مالی 
ثبات پیدا کند و برای فعاالن اقتصادی قابل تصمیم گیری 
باشــد، باید مولفه ای به نام نرخ ارز حداقل برای یک دوره 
یک ساله ثبات داشته باشد، چراکه وارد کننده، صادرکننده 

و تولید کننده به طور مستقیم متاثر از این متغیر است."
 معاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرستان مالیر نیز با 
اشاره به "مشــکالت اقتصادی دولت قبل در زمان تحویل 
به دولت جدید" اظهار داشــت "کشــور هم دچار تورم بود 
و رکود شــدید و این در حالی است که  راهکارهای مقابله 
با هر کدام از دو سیســتم متضاد است و بر روی دیگری اثر 

سوء می گذارد."
عبــد العظیم رضایــی افزود "دولت می بایســت برای 
کاهش تورم سیاست های انقباضی و بالعکس برای کاهش 

رکود، سیاست های انبساطی را پیش می گرفت."
رضایی  با اشــاره به اینکه "طی این 3 سال دولت تمام 
ظرفیت های خود در راســتای حل مســائل و مشــکالت 
اقتصادی را به کار گرفته است" گفت "خوشبختانه در استان 
همدان و شهرستان مالیر  نیز اقدامات خوبی در این راستا 

انجام شده است."
وی از "اختصــاص 16 هــزار میلیارد اعتبــار برای راه 
اندازی حــدود 7 هزار واحد صنعتی و تولیدی در کشــور 
توســط دولت"  خبر داد و افــزود "در مالیر نیز واحدهایی 
چون فــوالد جعفری و کیان و کارخانــه آرد و چند واحد 
تولیدی دیگر که تعطیل بودند راه اندازی شده و مشکالت 
ســرمایه در گردش چند واحد دیگر نیز در دســت اقدام و 

پیگیری است و به زودی آنها نیز راه اندازی می شوند."
فرماندار مالیر با اشاره به "پتانسیل های بالفعل و بالقوه 
شهرستان از جمله معادن، صنعت، کشاورزی و گردشگری 
و..." اظهار داشــت "با جدیت به دنبال جذب سرمایه گذار 

هستیم ."
وی در ادامه با اشــاره به "تشــکیل ستاد اقتصادی در 
استان و شهرستان و پیگیری مسائل و مشکالت واحد های 
تولیدی و صنعتی" افزود "با پیگیری مدیران اســتانی و به 
ویژه استاندار اســتان  یک سری مسائل جزئی حل شده و 

مقرر شــده سرمایه در گردش بدون در نظر گرفتن بدهی در اختیار واحد ها 
قرار گیرد."

محمد کاظمی نیز در این نشســت اظهار داشــت "علی رغم همه تالش 
های دولت در راســتای کاهش مشکالت واحد های اقتصادی، تشکیل ستاد 
اقتصادی و مصوب کردن پرداخت ســرمایه در گردش بدون در نظر گرفتن 
بدهی های معوق واحد های صنعتی و تولیدی، بانک ها با خواســتن وثیقه 
های ســنگین از فعاالن اقتصادی عمال صنعت و اقتصاد کشور را فلج کرده و 

ساز خود را می زنند."
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی همچنین تصریح کرد "بعد 
از تشکیل ستاد اقتصادی دولت به ریاست معاون اول رییس جمهور و بررسی 
مســائل و مشــکالت واحد های صنعتی و تولیدی در آن جلسه مصوب شد 
بدون در نظر گرفتن بدهی های معوق به واحدها تسهیالت پرداخت شود اما 
بعــد از مراجعه به بانک ها زحمات دولت بی نتیجه ماند و بانک ها علی رغم 

اعالم موافقت خود برای پرداخت تسهیالت عمال همکاری ندارند."

وی افزود "بانک ها حاضر نیســتند افزایش پلکانی نرخ سودهای خود را 
متوقف کنند و با درخواست وثیقه های سنگین از فعاالن و صنعتگران بحث 

سنگین تری به دوش صنعتگران میگذارند."
کاظمی بــا بیان اینکــه "علی رغم تــالش دولت و مســئولین و ارائه 
راهکارهایی جهت کاهش مشکالت واحد های تولیدی و صنعتی، بانک ها به 
آنچه که توسط هیأت دولت مصوب می شود عمل نمی کنند و سودها را کم 
نمی کنند و وثیقه های سنگین می خواهند  و عمال باعث فلج شدن و رکود 

اقتصاد صنعت در کشور می شوند."
نماینده مردم مالیر در ادامه "اصالح سیستم بانکی و مالیاتی را از عوامل 
اساســی در رفع مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی" برشمرد و افزود "اگر 
بتوانیم مشکالت واحدهای تولیدی را برطرف کنیم حرکتی  بزرگ در راستای 
افزایش تولید، افزایش اشــتغال و کاهش رکود اقتصادی کشــور انجام شده 

است."
این مقام مسئول با اشاره به "تأکیدات رهبری و اینکه  طبق سند چشم 
انداز 20 ســاله کشور در 10 سال باقی مانده باید به رشد 8 درصدی اقتصاد 
برسیم" گفت "قطعا با اصالح سیستم بانکی و مالیاتی کشور و رونق واحدهای 
صنعتــی و تولیدی که به همکاری مجموعه نظام نیــاز دارد، این کار امکان 

پذیر است."

در جلسه فعاالن بخش خصوصی مالیر مطرح شد: 

ز مسئوالن مطالبات کارآفرینان ا
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,,

���افزایش �نیستند �حاضر �ها �بانک
�متوقف �را �خود �سودهای �نرخ �پلکانی
�کنند�و�با�درخواست�وثیقه�های�سنگین
�فعاالن�و�صنعتگران�بحث�سنگین �از

,,تری�به�دوش�صنعتگران�میگذارند

,,

���ادارات �و �ها �بانک �همکاری �عدم
�از �یکی �اقتصادی �فعاالن �با �مالیاتی
�مهمترین�مسائل�و�مشکالت�در�بخش

اقتصادی�است
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