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فرا رسیدن اعیاد شعبانیه مبارک باد

گزارش عملکرد یکساله اتاق همدان

ان
رک

س
وی

ه ت
ه ب

نام
نج

ه گ
اد

-ج
ان

مد
 ه

ری
وا

س
در 

الی
راگ

 پا
ت

سای
 /

ن 
ریا

خا
فت

م ا
هنا

: ب
س

عک



2
■   اردیبهشت ماه 1396  ■  شماره 7

■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان

رییس اتاق همدان در دیدار از روســتای دستجرد و لتگاه با تاکید بر 
حمایت از توسعه روستایی به عنوان مبنای توسعه پایدار خاطرنشان کرد 
این دو روســتا می توانند الگوی توسعه روســتایی باشند و شکل گیری 

خوشه های اقتصادی در مناطق مختلف را تسهیل کنند.
علی اصغر زبردســت عصر چهارشنبه 18 اســفند 1395 به همراه 
جمعی از کارکنان اتاق همدان از دو روســتای دستجرد و لتگاه از بخش 
اللجین شهرســتان بهار بازدید کردند تا از نزدیک با کارگاه های تولیدی 

فعال در این دو روستا آشنا شوند.
رییس اتاق همدان در این بازدید با تاکید بر حمایت اتاق از کارآفرینان 
و تولیدکنندگانی که در بخش صادرات فعال هســتنند خاطرنشان کرد  
این دو روســتا می توانند الگوی توسعه روســتایی باشند و شکل گیری 
خوشــه های اقتصادی در مناطق مختلف را تســهیل کنند، ضمن آنکه 
چنین رویکردی می تواند موجب اشــتغال کامل در روستا شده و از نرخ 

مهاجرت به شهرها بکاهد.
آقای زبردست با بیان اینکه حمایت از کسب و کار روستایی و تسهیل 
فعالیت های تولیدی ثمرات و نتایج اقتصادی و اجتماعی مبارک و مثبتی 
بــه دنبال دارد تصریح کرد الگوی یک روســتا یک محصول موســوم به 
OVOP  فعالیت های اقتصادی ســاکنان روســتاها را از کشاورزی و 
ســایر فعالیت های ســنتی رایج در روســتاها فراتر برده و موجب ایجاد 

ارزش افزوده و تولید ثروت می شــود. در این دیدار که آقایان ســلطانی، 
معاون فرماندار شهرستان بهار و رضا حاکمی بخشدار اللجین نیز حضور 
داشــتند چند کارگاه تولید لباس و جوراب در دو روســتای دستجرد و 
لتگاه مورد بازدید قرار گرفتند. گفتنی است در روستای دستجرد بیش از 

200 کارگاه تولید پوشاک به ویژه پوشاک بچگانه فعالیت می کنند و در 
روستای لتگاه نیز بیش از 210 کارگاه های جوراب بافی ثبت شده اند که 
نیروی کار بسیاری را جذب کرده و درصد بیکاری در این مناطق و مناطق 

همجوار را به صفر رسانده اند.

نایب رییس اتاق همدان: 

به شکل  نمی توان  دیگر 
اقتصادی  فعالیت  سنتی 

انجام داد
 حمیدرضا رهبر در نشســت تخصصی بررســی راهکارهای توسعه 
فناوری اطالعات و ارتباطات در صنایع استان همدان، با بیان اینکه تأثیر 
تکنولوژی و فناوری در فعالیت های اقتصادی انکارناپذیر است افزود اکنون 
در فعالیت های اقتصادی نمی توان به شکل سنتی کیفیت را افزایش داد و 

بازار را شناخت و کنترل کرد.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان اظهار 
کرد در دنیای کنونی و شــرایط موجود دیگر نمی توان به شــکل سنتی 
فعالیت اقتصادی انجام داد بلکه نیاز است از این مسیر به سوی تکنولوژی 

و فناوری روز حرکت کرد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان بــا تأکید بر اینکه زمــان فعالیت های 
اقتصادی به صورت ســنتی گذشته است گفت 
از ابتــدا که مطالعه بــرای راه اندازی یک واحد 
تولیدی آغاز می شود مباحث اطالعات و فناوری 

مورد نیاز است.
رهبر عنــوان کرد اگر اطالعــات به موقع 
مورد بهره برداری و پردازش قرار نگیرد به طور 
قطع انجام فعالیت اقتصــادی آنچنان که باید 

موفقیت آمیز نخواهد بود.
 وی با بیان اینکه دیگر تولیدهای دســتی 
جدای از بحث هنرهای دستی بدون تکنولوژی 
در حجم انبــوه جوابگو نیســت گفت کنترل 
کیفیت محصــوالت هم امروزه با اســتفاده از 
تکنولوژی و پردازش اطالعات امکان پذیر است.

نایب رئیــس اتاق همدان گفت باید با دســت یافتن به تکنولوژی به 
وضعیت ایده آل صنعت دست پیدا کنیم

رهبر فناوری اطالعات را جزو جدایي ناپذیر از حوزه صنعت دانست و 

افزود در حال حاضر با صنعتی روبه رو هستیم 
که در پیچ و خم اولیه کار با ناخوشــی مواجه 
و بیمار اســت و اهالی صنعت باید خودشان به 
فکر باشــند؛ چراکه در حال حاضر واحدهای 
انگشت شماری از سیستم های فناوری استفاده 

می کنند.
 وی با اشــاره به مشــکالت مختلفی که 
واحدهــای صنعتــی و تولیدی بــا آن مواجه 
هستند گفت مشــکالت حوزه مالیاتی، بانکی، 
تأمیــن اجتماعــی و دیگر بخش هــا مباحثی 
هســتند که واحدهای تولیــدی و صنعتی در 
شــرایط کنونی با آن درگیرند و در شــرایط و 
مشکالت موجود، واحدهای تولیدی ایثارگری 

می کنند.
رهبــر در پایان با اعــالم اینکه واحدهای 
تولیدی و صنعتی باید توســعه فناوری در کارگاه های خود را در اولویت 
قرار دهند تأکید کرد فرهنگ استفاده از سیستم های اطالعاتی و فناوری 

در واحدهای تولیدی نهادینه شود.

یازدهمین شماره پیشه و تجارت 
منتشر شد

یازدهمین شماره پیشــه و تجارت به همت اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی همدان در اسفندماه 1395 منتشر 

شد.
یازدهمین شــماره پیشــه و تجارت با مطالبــی از احمد 
مسجدجامعی، حسین باهر، محمدهاشمی، عالمیرمحمدصادقی، 
بیژن عباســی، امیرجعفری، حمیدرضاآذرنــگ، ارباب افضلی، 

ابراهیم رزاقی، بهنام وکیلی و... منتشر شد.
پرونده اصلی این شــماره در مورد حادثه پالســکو و علل 
و دالیــل و انگیزه های عدم عذرخواهی و مســئولیت پذیری 
مسئوالن شــهری تهران در این واقعه را مورد واکاوی قرار می 

دهد. گفتنی اســت در این شماره روایت پیشــه و تجارت از پرونده تاریخی داستان نخستین حکم اعدام برای 
اخالل گران اقتصادی را می خوانیم.

همچنین چالش های حقوقی تجارت در ترکیه از دیگر مباحث یازدهمین شماره پیشه و تجارت می باشد.

واکاوی میراث آیت ا... هاشمی 
در پیشه و تجارت

  در دهمین شماره پیشــه و تجارت که با عکسی از مرحوم 
آیت ا... هاشــمی رفسنجانی بر روی جلد منتشر شده، پرونده ای 
ویژه تحت عنوان به یاد معمار توســعه ایران به بازخوانی کارنامه 
اقتصادی  دولت سازندگی اختصاص یافته و نوشتارها و گفتارهایی 
در این خصوص منتشــر شده است. همچنین در سرویس آب به 
تبعات و مخطرات بحران آب و خشکســالی پرداخته شده و این 
معضل از دریچه ای اقتصادی و امنیتی مورد بررســی قرار گرفته 
است. در بخش حقوق، معضل فرار مالیاتی و قانون کار مورد بررسی 
و واکاوی قرار گرفته اند و در بخش انرژی کوشش شده تا فرصت 
ها و تهدیدهای ساخت داخلی قطعات مورد نیاز در صنعت نفت و 

گاز به بحث گذاشته شوند. گفتنی است دهمین شماره ماهنامه پیشه و تجارت عالوه بر بخش های فوق دارای مطالب 
متنوع و خواندنی در اقتصاد هنر، گردشگری، بازار مسکن، اقتصاد سالمت، اقتصاد بین الملل است و عالوه بر آن چالش 

های پیش روی الیحه بودجه سال آتی نیز از نگاه کارشناسان و متخصصان بازگویی و آسیب شناسی شده است.

OVOP تاکید رییس اتاق همدان بر تقویت الگوی
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نشست هم اندیشــی و تبادل نظر روسای کمیسیون های تخصصی 
اتاق همدان با مدیران شرکت حمایت صنعت و کشاورزی بروجرد روز سه 

شنبه 14 دی ماه 1395 در هتل زاگرس بروجرد برگزار شد.
در این نشســت که حمید بادامی دبیرکل اتاق همدان سرپرســتی 
هیئت اعزامی از همدان را به عهده داشت، منوچهر  شماعی با بیان اینکه 
در حال حاضر 10 میلیارد منابع و 1 میلیارد تومان نقدینگی در شــرکت 
ما وجود دارد اظهار کرد  ظرفیت های این شــرکت به دلیل قابلیت ها و 

توانمندی های شرکت های عضو باال است.
مدیرعامل شــرکت حمایت خاطرنشان ساخت شرکت حمایت قصد 
دارد وارد پروژه های سرمایه گذاری شود ولو آنکه در وهله نخست وظیفه 

خود را حمایت از واحدهای اقتصادی بروجرد می داند.
وی افزود شــرکت حمایت در حال مطالعه پروژه هایی در خصوص 
سرمایه گذاری در گردشگری اســت و در این موضوع به تجارب فعاالن 

گردشگری استان همدان نیاز دارد و آماده همکاری با آنهاست.
علی اکبر فالح مشاور اتاق همدان پیشنهاد بررسی امکان تاسیس یک 

دفتر مشترک بین اتاق همدان و شرکت حمایت را مطرح کرد.
سیداحمد موسوی از ســهامداران شرکت حمایت در پاسخ به سوال 
رییس کمیســیون کشــاورزی همدان  اظهار کرد منابع شرکت در ابتدا 
توســط موسسین تامین می شــد و حتی در بسیاری موارد اعضا شخصا 
برخی هزینه ها را متقبل می شدند که در حال حاضر ارزش اسمی سهام 

شرکت 1000 تومان و به لحاظ ارزش واقعی تا 5000 تومان است.
حبیب زرعی روزبهانی از دیگر ســهامداران شرکت حمایت نیز گفت 
باید به فکر تقویت زیرساخت ها باشیم و خوشه صنعتی ایجاد کنیم زیرا 

این ظرفیت بین استان های همجوار وجود دارد.

حمیدرضا نجفی مســئول دبیرخانه شورای گفتگو و کمیسیون های 
اتاق همدان در این جلســه ضمن معرفی کمیسیون های تخصصی اتاق 
از آمادگی این مجموعه ها برای تبادل نظر و همکاری در راستای توسعه 

منطقه ای خبر داد. 
رامین بذرافشان مدیر هتل زاگرس بروجرد نیز در ادامه با بیان اینکه 
در هلدینگ مالی حتما اتاق همدان بخش گردشــگری را لحاظ و تقویت 
کند  افزود متقاضی شرکت در اجالس بین المللی راهنمایان تورگردانی 
در همدان هستیم و در این زمینه از همکاری با فعاالن باسابقه در همدان 

استقبال می کنیم.
ابوالقاسم سوزنچی رییس کمیسیون کشاورزی اتاق همدان خاطرنشان 
ساخت مشکالت عمده فعاالن اقتصادی در رده های میانی مدیران است 
وگرنه در رده های باالی مدیران دولتی مشــکالت به خوبی درک شده و 
برای آن ها راهکارهای مناســبی در قالب بخشنامه و دستورالعمل صادر 

می شود اما گاه بخشی از بدنه دولت همراهی نمی کنند.
علی روحبخش نماینده اتاق همدان در شهرســتان مالیر نیز  اظهار 
کرد رییس اتاق همدان این اختیار را به نمایندگی اتاق در مالیر داده اند 
که با توجه به عدم راه اندازی گمرک بروجرد، گمرک مالیر برای صادرات 
و واردات فعاالن بروجردی مورد استفاده قرار گیرد و گواهی مبدا از مالیر 

صادر شود.
در این جلسه مقرر شد:

■ ایجاد دفتر مشترک اتاق همدان و بروجرد
■ تبادل اطالعات و تجربیات

■ استفاده از ظرفیت های نمایشگاه سرمایه گذاری در گردشگری
■ شکستن فضای استانی، تقویت ارتباطالت

■ طرح نجات برای خروج از رکود )رهاســازی، توانمند ســازی، 
رقابت پذیری(

■ مدون کردن مشکالت و ارائه پیشنهادات
گفتنی اســت شــرکت حمایت در ســال 1377 با همت گروهی از 
فعاالن بخش صنعت و کشــاورزی بروجــرد و متخصان و صاحب نظران 
صنعت تاســیس شده است. حمایت، نخستین تشکل غیردولتی فعال در 
کشور است که 110 واحد تولیدی کوچک و بزرگ را تحت پوشش دارد. 
همچنیــن 30 درصد کارخانه های بروجرد که بر اثر مشــکالت مختلف 
تعطیل شــده بودند با حمایت این شــرکت دوباره فعالیت خود را شروع 
کردند. این شــرکت در جهت توســعه دانش فنی و در زمینه بازاریابی و 

توسعه ی صادرات قدم های موثر برداشته است.
تعدادی از فعالیت های زیربنایی شرکت به شرح زیر است:

■ تهیه شناســنامه صنعتی برای تمامی واحدهای صنعتی و کشــاورزی 
شهرستان بروجرد

■ تهیه ماشین آالت صنعتی، ابزارآالت و مواد اولیه جهت واحدهای تحت 
پوشش از منابع اصلی و حذف واسطه ها.

■ ایجاد ارتباط با شرکت های خارجی و ثبت چند شرکت در آن سوی مرزها.
شایان ذکر است هیأت اعزامی از اتاق همدان را آقایان: حمید بادامی 
دبیر اتاق همدان، ابوالقاسم ســوزنچی رییس کمیسیون کشاورزی اتاق 
همدان، محمدحسین ظهیرنیا رییس کمیسیون صنایع اتاق همدان، علی 
اکبر فالح مشــاور امور تأمین اجتماعی و نایب رییس کمیسیون صنایع، 
حمیدرضا نجفی مسئول دبیرخانه شورای گفتگو و کمیسیون های اتاق، 
علی روح بخش نماینده اتاق همدان در شهرستان مالیر و پدرام سهرابلو 

مسئول روابط عمومی اتاق همدان تشکیل می دادند.

مجمع عمومی مؤسســان کانون زنان بــازرگان همدان 14 دی ماه 
1395 با حضور مسعود عرفانی نماینده تشکل های اتاق ایران در همدان 

برگزار شد و  با تصویب اساسنامه، این کانون تأسیس شد.
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر میان اعضای حاضر، اساسنامه 
کانون به تصویب رســید و روزنامــه »همدان پیام« به عنــوان روزنامه 

کثیراالنتشار جهت درج آگهی های کانون تعیین شد.
همچنین مبلغ 500 هزار ریال به عنوان ورودیه و مبلغ یک میلیون 
و 500 هزار ریال به عنوان حق عضویت سالیانه کانون برای سال 1395 

تصویب شد.
طاهره ایزدی مسئول تشــکل های اتاق همدان اظهار کرد: در ازای 
هر 10 زن بازرگان یک سکوی رأی در کانون زنان بازرگان ایران سهمیه 
خواهیم داشــت که خوشبختانه همدان تاکنون دارای 3 سکوی رأی می 

باشد.
ادامه جلسه به برگزاری انتخابات تعیین اعضای هیأت مدیره و بازرسان 

کانون اختصاص یافت و براساس آرای به دست آمده »خاطره خانلرزاده«، 
»آرزو غیاثی خوی«، »گیتی سرخوشیان«، »فاطمه سماواتی« و »سمانه 
موحــدی« به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیــره و »فریده پیروزمند« و 
»مهناز اســدی« به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره انتخاب شده 

و قبول سمت کردند.
همچنین براساس آرای به دســت آمده از انتخابات تعیین بازرسان، 
»عاطفه رنجبران« به عنوان بازرس اصلی و »لیال بیاتی« به عنوان بازرس 

علی البدل کانون برگزیده شده و قبول سمت کردند.

نشست هم اندیشی روسای کمیسیون اتاق همدان 
با مدیران شرکت حمایت بروجرد

مجمع عمومی کانون زنان بازرگان همدان برگزار شد
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واحد آموزش اتاق همدان بر اســاس نیازسنجی های صورت گرفته و 
پاره ای معیارها و مبانی تعریف شده در اتاق اقدام به برگزاری سمینارها و 

همایش های مختلف در سال 1395 کرده که عبارتند از :
■ استفاده از نقطه نظرات ریاست محترم و دبیر کل اتاق

■ استفاده از نقطه نظرات اعضای محترم هیئت نمایندگان اتاق
■ اســتفاده از نقطه نظرات اعضای اتاق از طریق اطالع رســانی در 
شــبکه تلگرامــی اعضای اتاق و تماس ها و جمــع بندی نیازمندی 

آموزشی 
 ■ درخواســت کتبی از روســای و اعضای کمیســیون هــای اتاق و 
حضور در جلســات کمیسیون ها و درخواست اعالم نیازهای آموزشی 

کمیسیون ها
■ تحلیل نتایج حاصل از چندین پرسشــنامه تکمیل شده توسط واحد 
آموزش در ســال جاری از طریق مراجعه بــه چندین کارخانه بزرگ 
اســتان و نتایج پرسشــنامه های تکمیل شــده در اولین نشست هم 
اندیشی تعامل صنعت و دانشگاه در دانشگاه صنعتی استان در مهرماه 

سال 1395 
■ درخواســت از واحد تشــکلهای اتاق در خصوص اعــالم نیازمندیهای 

آموزشی این بخش از اتاق
■ از طریق تحلیل نتایج نظر سنجی دوره های برگزار شده در سال 1394 

و 1395و بررسی نیازهای آموزشی اعضای محترم از این طریق
 
���عملکرد�بخش�آموزش�اتاق�در�دو�بخش�سمینارها�و�همایش

1395�در�یک�نگاه:�ها�در�سال
عملکرد بخش آموزش در چهار محور کلی به شرح می باشد:

الف-  سمینارهای آموزشی
ب- همایش ها و نشست های تخصصی

ج- سمینارهای برگزار شده با مشارکت اتاق ایران

]الف-]سمینارهای]آموزشی:]]
جدول شماره 1- مشخصات کلی سمینارها و کارگاه های برگزار شده 

در سال 1395 به تفکیک ماه 

12�گانه�مشخصات�هر�ماه�به�تفکیک�پیوست�جداول

تعداد�عنوان�ماهردیف
�سمینار

تعداد
�شرکت�کننده

�جمع�ساعت
�سمینارهای�ماه

�جمع�نفر
ساعت�ماه

21108880فروردین1

104143213248اردیبهشت2

10259318029خرداد3

7228368208تیر4

1328256مرداد5

12213408520شهریور6

8190336270مهر7

4176193344آبان8

5202255050آذر9

10�63303611880دی

114126024720بهمن11

488191672اسفند12

802654347920938---جمع�کل

ب-]همایش]ها]و]نشست]ها:]]
جدول شــماره 2- مشخصات نشست های تخصصی و همایش های 

برگزار شده در سال 1395 به تفکیک عنوان و ماه 

12�گانه�مشخصات�هر�ماه�به�تفکیک�پیوست�جداول

ماه�عنوان�همایش�و�نشستردیف
برگزاری

�تعداد
�شرکت
کننده

��ساعت
�همایش�و
�نشست

�جمع�نفر
�ساعت
ماه

1

�همایش�توجیهی�شکل�گیری
�تشکل�صدور�خدمات�فنی–
�مهندسی�مشترک�با�سازمان
نظام�مهندسی�ساختمان

17081360خرداد

2

�همایش�توجیهی�شکل�گیری
�تشکل�صدور�خدمات�فنی–

�مهندسی�مشترک�با�سازمان�نظام
مهندسی�معدن�وخانه�معدن

708490شهریور

3

�همایش�آموزشی�آشنایی�فعالین
�اقتصادی�شهرستان�اسدآباد�با
�اتاق�بازرگانی�و�مزایا�و�شرایط
�عضویت�در�اتاق�با�همکاری�واحد
خدمات�بازرگانی�اتاق�همدان

1005500آذر

4

�همایش�آموزشی�آشنایی�فعالین
�اقتصادی�شهرستان�رزن�با�اتاق
�بازرگانی�و�مزایا�و�شرایط�عضویت
�در�اتاق�با�همکاری�واحد�خدمات

بازرگانی�اتاق�همدان

905450بهمن

ج]-]ســهم]و]]مشخصات]ســمینارهای]اتاق]ایران]در]سال]]]
:1395

اتاق ایران برای اتاق های استان ها در سال 1395 تعداد 12 سمینار 
آموزشــی و برای هر ماه یک سیمنار پیش بینی نموده بود که با توجه به 
مشــکالت مربوط به جذب افراد برای این ســمینارها خیلی از استان ها 
توانایی برگزاری این تعداد را نیز نداشــته اند، لیکن خوشــبختانه بخش 
آموزش اتاق همدان در سال جاری تعداد 20 سمینار با اتاق ایران برگزار 

نموده است.
متوسط تعداد افراد حاضر در این سمینارها حدود 50 نفر بوده است. 
الزم به ذکر اســت که به اذعان مســئولین امور اســتانهای اتاق ایران و 
موسسه آموزشــی و پژوهشی اتاق ایران در ســال 1395 از نظر تعداد، 
کیفیت برگزاری و بیشــترین تعداد برگزاری ســمینارهای استانی اتاق 
ایران، استان همدان رتبه اول را در میان اتاق های سراسر کشور به خود 

اختصاص داده است.    

��مشخصات�سمینارهای�آموزشی�برگزار-4�جدول�شماره
�1395�شده�توسط�اتاق�ایران�در�استان�در�سال

نام استادعنوان سمینارردیف
تعداد 

شرکت 
کننده

تاریخ 
سمینار

طول دوره 
به ساعت

حقوق بین الملل )مالیر و 1
551/264الهی نسباتاق ایران (

بازاریابی ) مالیر  و اتاق 2
551/264افتخاریانایران (

تامین مالی و کاهش 3
402/284الهی نسبهزینه ) اتاق ایران (

4

تشکل صدور خدمات 
فنی– مهندسی مشترک 

با نظام مهندسی 
ساختمان ) اتاق ایران (

سیاسی راد
1703/88و  حدادی

آشنایی با پروتکل 5
484/228نثاییتشریفات ) اتاق ایران (

تشریفات در سازمانها ) 6
234/298نثاییاتاق ایران(

اصول و فنون مذاکرات 7
325/58نثاییتجاری)اتاق ایران(

8

تشکل صدور خدمات 
فنی– مهندسی مشترک 
با نظام مهندسی و خانه 

معدن ) اتاق ایران (

706/38سیاسی راد

مدیریت منابع انسانی ) 9
286/164بکاییاتاق ایران (

بازرگانی بین الملل ) اتاق 10
296/204استقاللایران (

مسائل جاری مدیریت 11
اجرایی ) اتاق ایران (

خانم 
306/244جهانباز

مدیریت ارتباط با مشتری 12
456/294کیایی) اتاق ایران(

مدیریت تبلیغات )اتاق 13
ایران (  

قاسم زاده 
187/185سنگرودی

آشنایی بابرند و 14
387/245استقاللبرندسازی )اتاق ایران( 

اخالق حرفه ای در 15
237/265زندتجارت)اتاق ایران( 

16
حضور در نمایشگاههای 

داخلی و بین المللی )اتاق 
ایران(  

468/65عالوش

برند و برندسازی ) مالیر 17
و اتاق ایران ( 

دکتر 
1008/266استقالل

تامین مالی در فضای 18
429/26محققیپسابرجام ) اتاق ایران (

19
آشنایی با فرصتهای 

تجارت با غرب آفریقا و 
کشور غنا ) اتاق ایران ( 

خانم 
559/136حیدری

20
آشنایی با فرصتهای 

تجارت با کشور عمان 
)اتاق ایران( 

مهندس 
509/246بخشی

112--997--------جمع

 
��سایر�اقدامات�بخش�آموزش:

1- پیگیــری موارد مرتبط با مجوز دانشــگاه و حدود 30 جلســه با 
اعضای هیئت علمی رشــته های مختلف و تعیین شــده در این رابطه و 
ارسال مجدد مدارک و مستندات مورد درخواست دانشگاه علمی کاربردی 
به دانشــگاه جامع اســتان و پیگیری ارســال آن به تهران که در مورخ 

1395/3/19 ارسال شد. 
نهایتاً پس از پیگیری فراوان حضوری و مکاتبه ای از طریق استان 
و تهران، موافقت دانشگاه جامع کشور با برگزاری تک پودمان ها اعالم 
و کد و ردیف مصوب به اتاق اعالم شــده و حســب دســتور ریاست 
اتــاق، پیگیری ایــن موضوع با جدیت انجام و جلســات متعددی 
نیز با مســئولین و کارشناســان جدید استان و کشور برگزار شد 
که آخرین جلســه در آبان ماه جاری در محل دفتر ریاست اتاق 
و بــا حضور جناب آقای مهندس زبردســت، جناب آقای مهندس 
بادامــی، کارشناســان اتاق  و جناب آقای دکتر تعجبی ریاســت 
دانشــگاه علمی– کاربردی اســتان وکارشناسان آن دانشگاه بود 
که قرار شــد مجوز تاســیس رشــته های جدید نیز تا مهر سال 
1396 به اتاق داده شود و یک همکاری مشترک سه جانبه نیز در 
خصوص پودمان ها فی مابین اتاق، دانشگاه علمی کاربردی و سازمان 
فنــی حرفه ای اســتان ایجاد گردد. که این موضــوع با جدیت جهت 
تشــکیل کمیته همکاری های مشترک ســه جانبه در دست پیگیری 

می باشد.     
2- پیگیری و عقد تفاهم نامه آموزشــی و پژوهشی سه جانبه فی 
مابیــن اتاق با اتاق تعاون و اتاق اصناف که  این تفاهم نامه و مفاد آن 
در جلسات کمیسیون آموزش و پژوهش اتاق مورد بررسی قرار گرفته 
و حســب بررسی های کارشناسی و جلســات متعدد با کارشناسان و 
مســئولین اتاق های مورد نظر، برنامه ریزی الزم برای نشســت های 
هم اندیشی مشــترک در این رابطه برای سال 1396 در دست برنامه 

ریزی می باشد.  
3- پیگیری طرح تدوین نیازمندی های آموزشی فعالین اقتصادی 
و بازرگانی از طریق تنظیم پرسشــنامه و مراجعه حضوری به چندین 
کارخانه و چند فقــره مکاتبه در این رابطه با واحدهای تولیدی بزرگ 

استان. 
4- پیگیری تاسیس تشکل صدور خدمات فنی و مهندسی در اتاق و 
ارائه آموزش های تخصصی الزم برای شکل گیری این تشکل با هماهنگی 
واحد تشکل های اتاق و برگزاری همایش های آموزشی با مشارکت نظام 
مهندسی ســاختمان و معدن و پیگیری اجرای آن برای نظام مهندسی 

کشاورزی استان در سال 1396

گزارش عملکرد سال 1395 بخش آموزش  
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5- پیگیری و عقد تفاهم نامه همکاری های مشــترک آموزشــی– 
پژوهشی و تربیت تکنســین فنی– بازرگانی و خدماتی مورد نیاز فعاالن 
اقتصــادی- بازرگانی و اعضای اتاق با ســازمان آموزش فنی– حرفه ای 
استان، که در این رابطه اجرای این تفاهم نامه در جلسه فعاالن اقتصادی 
شهرســتان اســدآباد از طریق آمــوزش های کوتاه مــدت گذر مهارت 
کارآفرینی با ارائه مدرک معتبر توســط فنی و حرفه ای و اتاق آغاز و در 
همایش روز مهندس نیــز ادامه یافته و طبق برنامه ریزی صورت گرفته 
از طریق یک همایش مشــترک فی مابین اتاق، سازمان فنی و حرفه ای 
و فعاالن اقتصادی و بازرگانی اســتان در سال 1396 و تعیین نیازمندی 
های تخصصی و آموزشــی فعاالن و اعضای اتاق، اجرای گســترده آن در 
ســطح استان عملیاتی خواهد شد. ضمناً  در طرح نیازسنجی آموزشی و 
پژوهشی فعاالن اقتصادی استان و اعضای اتاق، این موضوع نیز در دست 

برنامه ریزی برای سال 1396 می باشد.
6- پیگیری و عقد تفاهم نامه آموزشی و پژوهشی با جهاد دانشگاهی 
استان از طریق تشکیل جلسات متعدد و برنامه ریزی جهت بازدید ریاست 
و کارشناسان اتاق از توانمندی جهاد دانشگاهی و برنامه ریزی اولیه جهت 
تشکیل نشست هم اندیشی مشــترک اتاق و جهاد دانشگاهی با فعاالن 

اقتصادی و بازرگانی. 
7- عقد تفاهم نامه آموزشی و پژوهشی با دانشگاه صنعتی همدان 
و ده ها جلسه کارشناسی و بازدید از امکانات دانشگاه مذکور به اتفاق 

ریاســت اتاق و جلسه در محل دفتر ریاســت اتاق با حضور ریاست و 
کارشناســان دانشــگاه مذکور و پیگیری جدی و همه جانبه مفاد این 
تفاهم نامه و همکاری های گســترده آموزشــی و پژوهشی و پیگیری 
جهت تشکیل تیم های مشاوره ای عارضه یابی و ارائه خدمات الزم به 
فعالین اقتصادی در محل واحدها با دانشگاه صنعتی همدان و شرکت 
های خصوصی متقاضی در این رابطه، که همکاری با دانشگاه صنعتی 
حسب دستور و تاکید ریاست اتاق با جدیت در دست پیگیری و اقدام 

می باشد. 
همچنین در این رابطه اولین نشســت هم اندیشــی تعامل صنعت 
و دانشــگاه با حضــور حدود 150 نفر در مورخ 1395/7/29 تشــکیل و 
نتایج بســیار خوبی نیز حاصل شد. عالوه بر آن دومین نشست و همایش 
تخصصی با محوریت تعامل صنعت و دانشــگاه در روز مهندس در مورخ 
1395/12/4 در محل دانشگاه صنعتی و در راستای تفاهمات بعمل آمده 
در تفاهم نامه همکاری مشــترک  و با حضور نزدیک به 1000 نفر و در 

قالب همایش و 18 کارگاه تخصصی ، برگزار گردید.   
8- شــروع همکاری مشترک با دانشــگاه ها و مراکز علمی استان و 
چندین جلســه در ایــن خصوص به منظور اتخاذ برنامه های آموزشــی 
منسجم و استفاده از توانمندی های متقابل به جهت هم افزایی و استفاده 
از نقطه نظرات متقابل و برنامه ریزی جهت تشــکیل نشســت های هم 
اندیشــی مشــترک و عقد تفاهم نامه های همکاری مشترک با اتاق در 

قالب و برنامه اجرایی و عملیاتی تعامل صنعت و دانشــگاه )اجرا شــده  
با دانشــگاه صنعتی(که در این زمینه تاکنون دانشــگاه های بوعلی، آزاد 
همدان و مالیر، دانشگاه مالیر، پیام نور همدان و دانشگاه عمران و توسعه 
همدان اعالم آمادگی نموده و جهت عضویت نمایندگان آنها در کمیسیون 

آموزش اتاق نیز دعوت به عمل آمده است.       
 9- پیگیری و تدوین و اعالم تقویم آموزشــی سال 1396 به اتاق 
ایران در قالب 24 ســمینار و کارگاه از طریق تشکیل بانک اطالعاتی 
از مدرســین استان و دانشــگاه هایی که پتانسیل خود را اعالم نموده 

بودند.
10- تنظیم و پیشنهاد طرح تدوین نیازسنجی آموزشی و پژوهشی با 

اعتباری در حدود 20 میلیون تومان و ارسال آن به اتاق ایران 
11- حضور مداوم در اتاق ایران و پیگیری مســتمر فعالیتهای مورد 
نظر و برقراری ارتباط بســیار نزدیک و مناســب با مســئولین محترم و 

کارشناسان ذیربط در اتاق ایران.
25- مشــارکت و ایراد سخنرانی در قالب کارگاه های آموزشی یا در 
جلســات پرســش در همایش های تعامل صنعت و دانشگاه در مشهد، 
ســمینار wto در معاونت امور بین الملل اتاق ایران و دو مورد سمینار و 
همایش آموزشی روسای بخش آموزش اتاق های سراسر کشور در محل 
اتــاق ایران و جزیره کیش و ارائه گزارش عملکرد و راهکارهای مورد نظر 

اتاق استان در این همایش ها و سمینارها 

سمینار آموزشی حقوق بین الملل ) مالیر ( 1395/1/26

نشست ریاست و دبیر محترم اتاق با رئیس و کارشناسان دانشگاه علمی کاربردی استان

سمینار آموزشی آشنایی با برند و برندسازی ) مالیر ( 1395/8/26

کارگاه ایده پردازی در قالب بوم کسب و کار ) استارتاپ ( 1395/3/10سمینار آشنایی با قوانین بورس 95/2/26 با حضور 200 نفر
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■   اردیبهشت ماه 1396  ■  شماره 7

■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان

گزارش کمیسیون 
معادن

بر اســاس سیاست های ریاست و هیئت رئیسه محترم اتاق بازرگانی 
همدان، آیین نامه تشــکیل  کمیســیون های تخصصی و مشورتی اتاق 
بازرگانی همدان تدوین و در جلسه  هیئت نمایندگان اتاق تصویب گردید 
. نقطه بارز آئین نامه فوق امکان عضویت فعاالن و مدیران نخبه و ارشــد 
بخشهای مختلف اقتصادی در کنار هیئت نمایندگان در کمیسیون های 

تخصصی می باشد .
برهمین اســاس کمیســیون هــا ی ده گانه اتاق همدان با شــرح 
وظایف ابالغ شــده به شرح ذیل تشــکیل گردید: 1- کمیسیون صنایع 
2- کمیسیون معادن 3- کمیســیون بازرگانی 4- کمیسیون کشاورزی 
5- کمیسیون گردشگری 6- کمیسیون عمران 7- کمیسیون حقوقی 8- 
کمیسیون آموزش 9- کمیسیون تشکلها 10- کمیسیون سرمایه گذاری .

خاطر نشان می شود روسای محترم کمیسیون ها جلساتی را به طور 

فصلی با ریاست محترم اتاق همدان برگزار و جهت ایجاد هماهنگی بیشتر 
و بازخوانی فعالیت های انجام شده تبادل نظر می کنند. همچنین جلسات 
دبیران کمیسیون ها نیز جهت تبادل نظر هماهنگی و وحدت رویه به طور 

فصلی برگزار می گردد .
در عین حال روسای کمیسیون ها در جلسات کمیسیون های متناظر 
در اتاق ایران نیز شــرکت می کنند تا از نزدیک با مســاول و موضوعات 
مربوط در سطح منطقه ای و ملی آشنا شوند و مشکالت و مباحث استانی 

را از کانال اتاق ایران نیز پیگیری نمایند .
با توجه به رسالت اتاق بازرگانی در توسعه و ترویج کسب و کار مولد، 
از بانوان و جوانان فعال در زمینه های مختلف بخصوص فعالیتهای دانش 
بنیان در کمیسیون های اتاق همدان دعوت شده و فعالیت های آنها مورد 

حمایت قرار می گیرد.

بر اساس درخواست کمیســیون های اتاق همدان جلسات متعددی 
تحت عنوان صبحانه کاری با حضور ریاســت اتاق همدان و مســئولین 
استانی در حوزه های مختلف اقتصادی برگزار و تصمیمات موثری جهت 
تسهیل کسب و کار در ســطح استان اخذ گردیده است این جلسات در 

سال 95 به شرح ذیل بوده است .
صبحانه کاری با موضوع گردشگری-  دو جلسه.

صبحانه کاری با موضوع مسائل گمرکی –دو جلسه .
صبحانه کاری با موضوع مسائل تامین اجتماعی –دو جلسه .

صبحانه کاری با موضوع امور مالیاتی –یک جلسه 
صبحانه کاری با موضوع امور بانکی –یک جلسه .

صبحانه کاری با موضوع محیط زیست –یک جلسه .
جلسه کاری با حضور فعاالن اقتصادی و برخی از نمایندگان استان .

�رحیم�مرتضایی:�رئیس�کمیسیون
�عباس بشیری زاهد:�نایب�رئیس�کمیسیون

�جعفر میرزایی:�دبیر�کمیسیون
 94/3/7�:�تاریخ�برگزاری�اولین�جلسه�کمیسیون�در�دوره�هشتم

 30:�تعداد�اعضاء�کمیسیون
��اولین�سه�شنبه�هر�ماه:�تاریخ�برگزاری�جلسات

��:�مختصری�از�شرح�وظایف�کمیسیون
1- بررســی مسائل  کالن معادن استان و شناسایی چالش ها وموانع 

موجود و ارائه پیشنهادات الزم جهت رفع آن ها. 
2- بررســی مســائل و مشــکالت  اعضای  فعال در حوزه اکتشاف، 
اســتخراج فرآورده های سنگ های معدنی و نیز شناسایی موانع موجود 
در این حوزه  به همراه راهکارهای پیشنهادی جهت رفع آنان در راستای  

بهبود محیط کسب و کار.

3-بررسی سازوکارهای توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی  در بخش 
معدن وصنایع معدنی و چالش های این فرآیند و ارائه پیشنهادات الزم .

��:�کمیته�ها
1-کمیته صنایع معدنی 

2-کمیته سنگ های تزئینی )قیمتی و نیمه قیمتی(
3-کمیته  کانی های فلزی )سیلیس وفلدسپات(

4-کمیته کانی های غیر فلزی )شن و ماسه(

اهم اقدامات انجام شده :
شرح�نتایجشرح�موضوعردیف

1

�کمیسیون�معدن�اتاق�همدان�با�حضور�ریاست�محترم�اتاق�و�فعالین�بخش
�94/3/7�با�انتخاب�هیات�رییسه�کار�خود�را�آغاز�و�در�معدن�استان�در�تاریخ
��موضوع�معدن�و�مشکالت�مربوط�به�این�11�جلسه��برگزاری�سال�اول�با

بخش�را�جمع�بندی�و�در�جلسه�شورای�گفتگو�طرح�نمود.

4�کمیته�جهت�پی�گیری�و�رفع�مشکالت��تصویب�شرح�وظایف�کمیسیون�و�تشکیل-1
�بررسی�دقیق�وضعیت�معدن�و�صنایع�معدنی�استان�همدان-2

�استان�و�معاونت�محترم�معدنی�ایشان�در�جهت�رفع�مشکالت�و�کمک�به�رونق�بخش�معدن��برگزاری�نشست�با�مدیرکل�محترم�سازمان�صمت-3
�برگزاری�نشست�با�معاونت�محترم�عمرانی�و�برنامه�ریزی�استان�و�طرح�مشکالت�بخش�معدن�استان-4

�برگزاری�نشست�با�مدیر�کل�و�معاونان�اداره�منابع�طبیعی�استان�در�جهت�رفع�موانع�ایجاد�شده�بوسیله�این�اداره-5
�،��مدیران�کل�سازمان�صمت�و�منابع�طبیعی�استان،��برگزاری�صبحانه�کاری�با�حضور�ریاست�محترم�اتاق�همدان�؛�معاونت�محترم�عمرانی�استان-6

�و�اعضاء�کمیسون�و�طرح�مشکالت�و�مسایل�مبتال�به�بخش�معدن�و�صنایع�معدنی�محیط�زیست
�برگزاری�جلسات�متعدد�با�دعوت�از�تجار�و�فعالین�سنگهای�قیمتی�استان�و�نیز�صاحبنظران�این�رشته�در�استان-7

94�و�تصمیم�گیری�در�زمینه�موضوعات�مرتبط�شامل:�30�آبان��برگزاری�جلسه�شورای�گفتگو�با�موضوع�معدن�در�مورخه-9
�1-بازنگری�در�مناطق�قرمز�وخاکستری�در�پهنه�بندی�منابع�طبیعی�در�سطح�استان،�2-هماهنگی�در�ارجاع�پرونده�های�منابع�طبیعی�به�محاکم�قضایی

�3-برداشتهای�غیر�مجاز�از�معادن�سیلیس�در�سطح�استان،�4-معارضین�روستایی�معادن،
�10-پیگیری�مصوبات�شورای�گفتگو�در�مورد�بخش�معدن�و�مسایل�مطرح�شده�در�آن�و�تصویب�برنامه�های�کمیسون�در�سال�آتی�از�جمله�نتایج

94�بود.�جلسات�کمیسون�در�سال

شرح�نتایجشرح�موضوعردیف

2

�95�نیز�مطابق�تقویم�تهیه�برنامه�های�کمیسون�در�سال
�شده�در�ابتدای�سال�پیش�رفته�و�ماحصل�آن�برگزاری�بیش
��شرکت�در�همایش�ها�و�نیز�نمایشگاه�بین،�19�جلسه�از
��تغییر�و�تشکیل�مجدد�کمیته�های،�المللی�معدن�در�تهران
�مختلف�کمیسون�مطابق�نظر�ریاست�محترم�اتاق�استان،
�شرکت�در�جلسات�اتاق�ایران�وپیگیری�موضوعات�مختلف

دیگر�میشود.

1-پیگیری�مصوبات�شورای�گفتگو
.��برگزاری�جلسه�با�معاونت�محترم�سیاسی�استاندارهمدان�در�زمینه�رفع�مشکل�معارضین�محلی-2

�مشخص�نمودن�روسای�کمیته�ها�و�ابالغ�شرح�وظایف�جدید�و�نحوه�فعالیت�آنها�شامل:-3
�کمیته�کانیهای�فلزی-4��کمیته�کانیهای�غیر�فلزی-3��کمیته�سنگهای�قیمتی�و�نیمه�قیمتی-2��کمیته�صنایع�معدنی-1

4-برگزاری�دوره�آشنایی�با�قوانین�معدنی�برای�فعالین�معدنی�استان
�برگزاری�دوره�آشنایی�با�بازار�کشور�عمان-5

�6-برگزاری�دوره�آشنایی�با�بازار�کشور�غنا�در�غرب�آفریقا�جهت�حضور
7-شرکت�در�نمایشگاه�تهران�جهت�معرفی�استعدادهای�معدنی�استان�همدان

�به�اتاق�ایران�8-بررسی�برنامه�ششم�توسعه�و�ارائه�نظرات�اعضاء�کمیسون�معدن
�بررسی�قانون�معادن�و�ارایه�نقطه�نظرات�اعضاء�کمیسون�به�اتاق�ایران�جهت�طرح�در�جلسه�مشترک�با�کمیسون�صنعت�ومعدن�مجلس�شورای�اسالمی-9

10-ارایه�گزارش�عملکرد�کمیته�ها
��دعوت�از�معاونت،��مربوط�به�بهره�برداران�به�مراجع�قضایی��برگزاری�جلسه�با�مدیر�کل�محترم�منابع�طبیعی�در�زمینه�اصالح�نقشه�و�عدم�ارجاع�پرونده�های-11

محترم�معدنی�استان�و�معاونت�محترم�فنی�اداره�کل�منابع�طبیعی�جهت�بررسی�و�رفع�مشکالت�مربوط�به�معدنکاران�استان
�و�منابع�طبیعی�در�زمینه�اصالح�نقشه�پهنه�بندی�استان�همدان��معدن،��برگزاری�جلسه�با�معاونت�محترم�عمرانی�استانداری�همدان�و�مدیران�کل�صنعت-12
�دعوت�از�ریاست�محترم�سازمان�صنعت�و�معاونت�محترم�معدنی�ایشان�جهت�رفع�مشکالت�مربوط�به�سوخت�معادن،�عدم�ابطال�ضمانت�نامه�های�بهره�برداران-12

13-برپایی�کارگاه�آموزشی�سنگهای�قیمتی�در�همایش�روز�مهندس

مه مقــد



7
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■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان

�رضا�کاویانی�تبار�عضو�هیئت�نمایندگان�اتاق:�رئیس�کمیسیون
��خانم�مهندس�شــریفی،�معاون�آموزش�سازمان:��نایب�رئیس�اول

�صنعت،�معدن�و�تجارت�استان
��محمدرضا�اوقانی�معاون�سازمان�مدیریت�صنعتی:�نایب�رئیس�دوم

استان.
���مسعود�عبدالملکی�مسئول�آموزش�اتاق.:��دبیر�کمیسیون-

�1375/7/14�:��تاریخ�برگزاری�اولین�جلسه�کمیسیون-
�4�جلسه��تعداد�جلسات�کمیسیون:-

�اولین�پنجشنبه�هرماه:��تاریخ�برگزاری�جلسات-
�27�نفر�مرکب�از�دو�نفــر�از�هیئت:��تعداد�اعضــای�کمیســیون-
�نمایندگان�محترم�اتاق،�نمایندگان�دانشــگاه�ها،�سازمانهای�دولتی

ذیربط،�مراکز�آموزشی�و�تحقیقاتی�و�تشکلهای�اتاق

���توانمندسازی �و �آموزش،پژوهش �کمیسیون � �وظایف �شرح
�:�اعضا

1-بررســی برنامه راهبردی و عملیاتی آموزشــی شامل: نیازسنجی، 
برنامه اجرایی، ارزیابی و اثربخشــی و ضوابــط و مقررات مرتبط با آنها و 

ارائه پیشنهادات الزم
2-بررسی ســاز وکارهای الزم در خصوص آموزش، ترویج و فرهنگ 
ســازی در زمینه ارتقاء بهره وری در انجام فعالیتهای اقتصادی در بخش 

های صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی 
3-بررســی راهکارهای مناســب برای ارتقاء دانش فنی متخصصین 

بخش های صنعت، معدن، تجارت و 
کشاورزی جهت ایجاد و بروز خالقیت و نوآروی آنها در زمینه تولید 

تکنولوژی و ارائه پیشنهادات الزم
4-بررســی راهکارهای ایجاد و توسعه واحدهای تحقیق و توسعه در 
واحدهای صنعتی، معدنی، تجاری و کشــاورزی و هماهنگی و راهبردی 

آنها وارائه پیشنهادات الزم
5-بررســی طرح ها و پروژه های تحقیقاتی و پژوهشــی پیشنهادی 
و نیز ســاز وکارهای حمایتی الزم از پایان نامه های دانشــجویی مقاطع 

کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه های مرتبط با اتاق 
6-بررســی ســاز و کارهای برقراری تعامل سازنده و ارتباط  موثر 
بین صنعت و دانشــگاه و ارائه پیشــنهادات مناســب  به کمیســیون 

مربوطه 

��:�کمیته�های�مصوب�کمیسیون
1- کمیته آموزش، بهره وری، کسب و کارهای دانش بنیان و تعامل 

صنعت و دانشگاه

2- کمیته پژوهش، فنآوری و مدیریت سیستمهای کیفیت و تدوین 
استاندارد

3- کمیته رسانه و ارتقاء فرهنگ  کار و اخالق کسب وکار

��:�اهم�اقدامات�انجام�شده
در مجموع این کمیسیون تاکنون حول شش محور اساسی آموزشی و 

پژوهشی بررسی جامع و کاملی داشته است که عبارتند از:
 1- بررســی علمی و کارشناسی محورها و چگونگی عملیاتی نمودن 
موضوع تعامل صنعت و دانشگاه، که نتیجه اجرایی آن برگزاری دو همایش 
سراسری در تاریخهای 95/7/29 و 95/12/4 و 20 کارگاه آموزشی جانبی 

آن بوده است. 
2- بررسی طرح نیازمندی آموزشــی فعاالن اقتصادی و بازرگانی با 
هدف تنظیم برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت آموزشی در چهار جلسه 
کمیســیون با حضور اعضاء و اعالم نیازهای آموزشی بخش های مختلف 
جهت ایجاد وحدت رویه در اعمال سیاستهای آموزشی واحد در بخشهای 
مختلف اقتصادی و بازرگانی، که این مورد حسب اهمیت آن همچنان در 
دســت بررسی کارشناسی از طریق کمیسیون و کمیته تخصصی اموزش 

میباشد.
3- بررســی طرح تدوین و اجرایی نمودن تقویم آموزشــی واحد و 
منسجم با رویکرد اجماع جمعی تا حد امکان که در برگیرنده بخش عمده 
و تخصصی نیازهای آموزشی دستگاهها و بخشهای مختلف بوده و عالوه بر 
آن بتواند از توانمندی جمعی دستگاههای عضو در برنامه ریزی آموزشی 

استفاده الزم را بعمل آورد.
4- پیگیــری جهت تدویــن و تنظیم بانک اطالعاتــی از توانمندی 
آموزشــی و هیئــت علمی و محققین دانشــگاهها و مراکز آموزشــی و 

تحقیقاتی استان از طریق دستگاههای عضو.
5- برنامه ریزی جهت برگزاری ســمینارهای مشــترک آموزشی با 
مشــارکت و حضور کلیه اعضای کمیسیون و کمیته تخصصی آموزش به 
جهت هم افزایی و مشــارکت نهادهای مسئول و برگزاری بهتر سمینارها 

و کارگاههای تخصصی. 
6- اســتفاده از ظرفیتها و توانمندی پژوهشــی اعضای کمیسیون و 
کمیتــه پژوهش آن در زمینه امور پژوهشــی مرتبط و فعاالن اقتصادی 

و بازرگانی

���گزارش�عملکرد�کمیته�های�تخصصی�این�کمیسیون�بصورت
زیر�است:

کمیته تخصصی الف: کمیته آموزش، بهره وری، کسب و کارهای دانش 
بنیان و تعامل صنعت و دانشگاه با مدیریت مسعود عبدالملکی: دو جلسه

]مصوبات]:]]
1- توانمنــدی آموزشــی و نیروهای علمی و تخصصــی هر یک از 

دستگاهها مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
2- مقرر گردید تا حد امکان و در چارچوب توان علمی هر دســتگاه 
مرتبط، از توانمندی این دســتگاهها در برگزاری سمینارها استفاده الزم 

بعمل آید.
3- بومی سازی مربیان و اساتید سمینارهای آموزشی تا حد امکان و 

در حد بضاعت استان مورد تاکید قرار گرفت.
4- مقرر گردید ســمینارهای اســتانی مشــترک بصورت فصلی با 
مشــارکت کلیه اعضای کمیته و کمیسیون و در رابطه با مسائل مشترک 
فیمابین با محوریت کمیته و اتاق بازرگانی، از سال 1396 در دستور کار 

قرار گیرد.
5- ضمن تاکید بر اجرایی شدن بند 4 قرار شد یک همایش مشترک 

در اولین زمان ممکن برنامه ریزی و اجرا گردد.
6- برنامه ریزی در خصوص تنظیم تقویم آموزشــی مشترک مبتنی 
بر نیاز فعاالن اقتصادی استان در رشته های مختلف اقتصادی و بازرگانی 
مورد تاکید قرار گرفته و مقرر گردید در صورت همکاری اعضای کمیته از 

سال 1396 این موضوع عملیاتی گردد.
7- حداکثر اســتفاده از توانمندی شــرکتهای آموزشــی اســتان و 
تشــکلهای عضو اتاق در برگزاری سمینارهای آموزشی از دیگر مصوبات 

این کمیته بود.
کمیته تخصصی ب- کمیته پژوهش، فناوری و مدیریت سیستمهای 

کیفیت و تودین استاندارد با مدیریت هادی احتظاظی : یک جلسه.
مــواردی که در این کمیته مورد بحث و بررســی قرار گرفته به قرار 

زیر است:
1- تعــاون و همگرایــی پژوهشــگران در ایــن کمیته مــی تواند 
در بردارنــده پتانســیل قابــل مالحظــه و اثرگذار بــوده و از هدر رفت 
دســتاوردهای پژوهشــی و مــوازی کاری جلوگیــری نمــوده و روح 
 تعــاون، تــالش جمعی و تتبع را وســعت بخشــیده و اثرگذار باشــد.

2- مفاهیمی که می تواند اولویت های پژوهشی استان را در بر گیرد: 
چالش و فرصت های ســرمایه گذاری استان، چالش آب، کشاورزی، 

صنعت و مهاجرت روستاییان، تعاون 
تعامل اســتانی با سایر کشــورها از مصادیق مورد بحث و مذاکره و 

مقوالت مورد تذکر بعدی بود.
در جلسه این کمیته دو مقوله مورد تأکید قرار گرفت:

1- تعریف اولویت های پژوهشی استان
2- دعوت از ســایر پژوهشگران و نهادهای اثرگذار و دارای واحدهای 

R&D  توسط این کمیته 

گزارش کمیسیون آموزش ،پژوهش و توانمندسازی اعضا
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■   اردیبهشت ماه 1396  ■  شماره 7

■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان

.��هادی�خورشیدی:�رئیس�کمیسیون
�مسعود�توتونچیان.:�نایب�رئیس�اول

�محمد�جواد�سفید�آبی.:�نایب�رئیس�دوم
دبیر�کمیسیون�:روح�اهلل�پورعراقیان.

95/11/25�:�تاریخ�برگزاری�اولین�جلسه�کمیسیون�در�دوره�هشتم
�25:�تعداد�اعضاء�کمیسیون

��تاریخ�برگزاری�جلسات�–دوشنبه�آخر�هر�ماه

��:�مختصری�از�شرح�وظایف�کمیسیون
■ بررســی مسائل و مشکالت اعضاء در حوزه ســرمایه گذاری و تحلیل 

قوانین و مقررات موجود .
■ بررسی موانع استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی 

■ بررسی ساز و کار مناسب برای تعیین مزیت های سرمایه گذاری استان  
و ارائه پیشنهادات الزم .

■ بررسی آئین نامه ها،  دستور العمل ها و رویه ها ی موجود جهت جذب 
و توسعه سرمایه گذاری خارجی و توسعه سرمایه گذاری داخلی .

■ بررسی ساز و کار مناسب به منظور حمایت از ایجاد و توسعه نهادهای 
مالی نوین در استان .

��:�نام�کمیته�های�زیر�مجموعه�کمیسیون
■ کمیته بررسی موانع تولید و سرمایه گذاری .

■ کمیته توسعه فناوری و سرمایه گذاری.

■ کمیته بررسی مزیت های سرمایه گذاری در استان.
■ کمیته جذب و توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی.

■ کمیته بورس، بانک و بیمه.
■ رئوس مطالب و موضوعات مطرح شده در کمیسیون حمایت از سرمایه 

گذاری و تامین مالی 
■ تشکیل صندوق حمایت از سرمایه گذاری در استان .

■ تعیین اولویت های سرمایه گذاری استان .
■ بررسی راهکارهای حفظ سرمایه گذاری های موجود .

■ برگزاری دوره آموزشی در خصوص مفاهیم بانکی و قراردادهای بانکی .
■ لزوم ایجاد زیر ساخت های الزم برای فعالیت های اقتصادی 

■ مطالعه بیشــتر در نوع محصوالت تولیدی در صنعت کشــاورزی و باغ 
داری  و ایجاد صنایع تبدیلی با توجه به توانمندی های استان . 

رئیس�کمیسیون�:حمیدرضا�بطحایی
��سعید�شاهرخ:�نایب�رئیس�اول�کمیسیون
نایب�رئیس�دوم�کمیسیون:�حمید�محمدی

�فاطمه�سماوات:�دبیر�کمیسیون
�94/5/21�:�تاریخ�برگزاری�اولین�جلسه�کمیسیون�در�دوره�هشتم

�22:�تعداد�اعضاء�کمیسیون
��اولین�یکشنبه�هر�ماه:�تاریخ�برگزاری�جلسات

��:�مختصری�از�شرح�وظایف�کمیسیون
1-بررسی  مسائل  ومشکالت فعاالن اقتصادی استان در حوزه تجارت خارجی 

و داخلی، حمل و نقل و گمرک و ارائه راهکارهای الزم  به منظور رفع آنها.
2-بررسی ســاز و کارهای الزم برای حمایت از صادرات غیرنفتی و ارائه 

پیشنهادات الزم.
3-بررسی مشــکالت و چالش های اعضا برای حضور در نمایشگاه های 

داخلی و خارجی و نیز  راهکارهای تسهیل حضور آنان در این رویدادها.

��:��ها�کمیته

1-کمیته توسعه صادرات  با رویکرد شناسایی بازارهای  جدید 
2-کمیته مدیریت واردات و بازرگانی داخلی 

3-کمیته توسعه روابط تجاری و اقتصادی خارجی و نمایشگاه ها 
4- کمیته امور گمرکی و حمل و نقل 

5-کمیته فناوری اطالعات و ارتباطات وتجارت الکترونیک و برند تجاری 
6-کمیته فرش 

��:�اهم�اقدامات�انجام�شده
1-سفر ریاست محترم کمیسیون در معیت ریاست اتاق جهت بازاریابی و 

بررسی  پتانسیل های اقتصادی و تجاری کشور غنا
 lawing in 2- میزبانی نماینده سابق سازمان ملل و مدیر عامل شرکت

Iran در کمیسیون
3-جمــع بندی بندی نظــرات اعضا  جهت طرح در مراســم  تجلیل از 

صادرکنندگان  نمونه استان شامل :
-اعتراض به عدم اجرائی شدن بخشنامه ها و دستور العمل های دولت در 

خصوص پرداخت جوائز صادراتی و مشوق های صادراتی
- اعتراض به عــدم همکاری بانک ها با فعــاالن اقتصادی )در خصوص 

بخشودگی جرائم و در مورد اعطای تسهیالت(
 -اعتراض به زمان بر بودن  برگشــت مالیــات ارزش افزوده  صادرات  و  

سایر مسائل مالیاتی  
-اعتراض به مشکالت حاصل از اجرای استانداردهای اجباری در صادرات 

محصوالت ایران و استاندارد واردات محصوالت خارجی 
-درخواست ارتقا جایگاه عملکرد گمرک استان )با توجه به امر  محدود سازی گمرک( 

-اعتراض به  نحوه انتخاب صادرکنندگان استانی 
4-بررسی و جمع بندی مشکالت دارندگان کارت بازرگانی با سامانه جامع 

گمرکی  EPL  و الکترونیکی شدن گمرکات 
5- بررســی عملکرد  بازرگانی خارجی ســازمان صمت استان با حضور 

مسئولین مرتبط
6-جمع بندی  مشکالت  و موانع صادرات غیر نفتی  کشور

8- تشکیل کمیته  توسعه روابط تجاری و اقتصادی خارجی و نمایشگاه ها 
9- تشکیل کمیته فرش با حضور رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن 

و تجارت استان
10-تشــکیل جلســه بررســی مســائل و مشــکالت  گمرکی اعضا و 

صادرکنندگان استان با حضور مدیر کل گمرک  استان

گزارش کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی

گزارش کمیسیون تجارت وبازرگانی
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■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان

رئیس�کمیسیون:�محمدرضا�ابراهیمی
��حمیدرضا�المعی:�نایب�رئیس
�سیدرضا�ایرانپور:�نایب�رئیس

�فریبرز�پیرایش:�دبیر
95/8/26�:�تاریخ�برگزاری�اولین�جلسه�کمیسیون

12�جلسه�:�تعداد�جلسات�برگزار�شده�کمیسیون�و�کمیته
تاریخ�برگزاری�جلسات:�آخرین�سه�شنبه�هر�ماه

��مختصری�ازشرح�وظائف�کمیسیون:
1-بررســی  و تجزیــه و تحلیــل  قوانیــن و مقررات موجــود در حوزه 
مالیاتی وتامین اجتماعی وکارگری وحقوقی و ارائه نظرات و پیشنهادات 
کارشناسی به منظور تسهیل امور اعضا به اتاق و فعاالن اقتصادی و کمک 

به بهبود  فضای کسب و کار و ارائه پیشنهادات الزم 
2-بررسی شــاخص های سنجش  فضای کســب و کار و ارائه نظرات و 

پیشنهادات الزم به منظور رفع موانع قانونی و کمک به بهبود و ارتقا فضای 
کسب و کار  استان و کشور و ارائه پیشنهادات الزم 

7-بررســی و تجزیه و تحلیل مســائل مربوط به تشــکل های اقتصادی 
بــه منظور  ایجاد و توســعه فعالیتهای آنها و رفع موانــع موجود و ارائه 

پیشنهادات الزم 
8-بررســی ســازوکارهای الزم برای تسهیل عضویت تشــکلها در اتاق 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان و ارائه پیشنهادات الزم 

���کمیته�های�زیر�مجموعه�کمیسیون:
کمیته ســاماندهی تشکلها و پایش محیط کسب و کار به ریاست جناب 

آقای شعبانلو
کمیته امور مالیاتی به ریاست جناب آقای المعی

کمیته کار، بیمه ورفاه اجتماعی به ریاست جناب آقای شفیع یاری
کمیته بهداشت و سالمت به ریاست جناب آقای فالح

���انواع�مطالب�و�موضوعات�مطرح�شده�در�جلسات�کمیسیون
وکمیته:

-بررسی شاخصهای سهولت کسب و کار
-بررسی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

-بررسی نقشه تقسیم کار بخش خصوصی
-بررسی شرایط موجود و ارتباط اخالق حرفه ای در محیط کسب وکار

HSE بررسی وضعیت ایمنی در محیط کسب و کار و توسعه نظام-
-برگزاری جلســه با ریاست محترم ســازمان تامین اجتماعی و تشریح 

مشکالت حسابرسی دفاتر قانونی شرکتها
-بررسی مسائل و مشــکالت نمایندگان اتاق بازرگانی در هیئتهای حل 

اختالف
-برنامه ریزی جهت بررسی قراردادهای بانکی در کمیته حقوقی

-اطالع رسانی قوانین و بخشــنامه های صادره از اتاق بازرگانی، سازمان 
امور مالیاتی، هیئت دولت و تامین اجتماعی و سایر دستگاهها

گزارش کمیسیون تشکل ها و بهبود محیط کسب و کار

سیاستهای پیشنهادی سال 96 حوزه تشکل ها به شرح ذیل می باشد:
■ اســتفاده از ظرفیت کمیسیون تشکل ها در اجرای قانون بهبود مستمر 

کسب و کار.
■ استفاده از قابلیت ها و ظرفیت های شبکه تشکل های بخش خصوصی 

بر نظارت حوزه اقتصادی استان
■ تعهد به افزایش سهم بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها
■ برنامه ریزی جهت چابک ســازی روند مشترک بین دولت و بخش 

خصوصی با اتکا به ظرفیت قانون اتاق
 spx توسعه کمی تشکل ها با رویکرد ■

■ استفاده از فناوری و تکنولوژی در قالب ITDO ) مرکزنوآوری و شکوفائی( 
■ ایجاد دفتر زنان و جوانان با استفاده از تشکل ها 

■ پیشنهاد تشــکیل کمیســیون جوانان با توجه به تشکل استعدادهای 
درخشان، دانش بنیان، فن آور،IT ، و مهندسی و گردشگری

■ باال بردن زمینه مشارکت تشکل ها در فعالیت های اتاق و برون سپاری 
وظایف

■ حمایت همه جانبه از اتاق های سه گانه اصناف،تعاون، بازرگانی
■ تاکید بر اجرای درســت قانون بهبود مستمر کسب و کار )کمیسیون 

تشکل ها(

■ توسعه کمی وکیفی ارتباط تشکل های استانی با تشکل های ملی

حوزه های تخصصی پیگیری ایجاد تشــکل ها در حوزه های زیر نیز در 
دست اقدام می باشد: 

■ کشاورزی- محصوالت خاص،گردو و کشمش و سیر و سیب زمینی، 
گیاهان داروئی، اتحادیه های زیر شاخه بخش کشاورزی

■ صنعت صنایع غذائی، صنایع کوچک و شــیمیائی ســلولوزی برق و 
الکترونیک و پلیمری

IT خدمات صنایع دستی، سفال، مبل، چرم ، فرش و ■

سیاست های پیشنهادی سال 96 حوزه تشکل ها
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�ابوالقاسم�سوزنچی:�رئیس�کمیسیون
�امیر�اسالمیه:�نائب�رئیس�اول�کمیسیون

�محمدرضا�ابراهیمی:�نائب�رئیس�دوم�کمیسیون
��سمیه�صادقی:�دبیر�کمیسیون
22�نفر�:�مدعوین�کمیسیون

��اولین�دوشنبه�هر�ماه:�تاریخ�برگزاری�جلسات
�1394�برگزار�7�خرداد�اولین�جلسه�کمیسیون�در�دوره�هشتم�مورخ

�31�بهمن�ماه�گردید�و�بیست�و�دومین�جلسه�کمیسیون�مورخ
�.�1395�برگزار�گردید

���محیط �و �،آب �کشاورزی � �تخصصی �کمیسیون �فعالیتهای
زیست�اتاق�همدان

در طی این دوره 2 جلســه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در 
تاریخ 13 اسفند ماه 1394 و 2 شهریور ماه 1395 با دستور جلسه بررسی 
مباحث کمیســیون کشاورزی با حضور اســتاندار محترم همدان، جناب 
آقای نیکبخت و ریاســت محترم اتاق، جناب آقای زبردست و مدیران و 

مسئوالن اداری استان و اعضاء کمیسیون کشاورزی برگزار گردید .
جلســه صبحانــه کاری در 21 آبانمــاه  1394  با حضــور رئیس بانک 
کشــاورزی و رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان با محوریت موضوع 
بررســی نحوه اجرای تبصره 11 بند »ج« و »د« و مســائل و مشکالت 
اعضاء در رابطه با بانک کشاورزی و جهاد کشاورزی استان برگزار گردید . 

��:�5�کمیته�در�کمیسیون�تشکیل
■ کمیته تولیدات کشاورزی ) زراعت، باغبانی، محصوالت گلخانه ای (

■ کمیته دام و طیور، آبزیان، زنبور عسل
■ کمیته ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی و فن آوری نوین

■ کمیته بازرگانی و توسعه صادرات محصوالت و خدمات  فنی و مهندسی 
و کشت  برون مرزی

■ کمیته آب و محیط زیست
■ شــرکت در جلسه سفر هیأت دولت و آقای روحانی به استان همدان و 
ســخنرانی در حضور رئیس جمهور و بیان مسائل و مشکالت کشاورزان 

استان و ارائه مکتوب مسائل مطروحه به ایشان .
■ شرکت فعال در مجامع کشاورزی )تشکلها(

■ پیگیری نامه اتحادیه دامداران و نظام صنفی کشــاورزی استان )که از 
اعضاء کمیسیون هستند( به ریاست جمهوری

■ دعوت از متخصصین جهت شــرکت در جلسات کمیسیون با توجه به 
ضرورت ها

■ ارائه گزارش ماهیانه کمیسیون اتاق ایران به اعضاء کمیسیون کشاورزی 
همدان و دفتر مطالعات راهبردی آب و کشاورزی اتاق ایران

■ دعوت کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای  اسالمی استان همدان به 
جلسه پرسش و پاسخ 

■ برگزاری همایش آب در دانشــکده کشاورزی همدان با حضور اساتید، 
دانشجویان استان و مسئولین اداری و دولتی استان .  

■ پیگیری تبصره 11 بند  »ج« و »د«  در کمیســیون و شورایعالی بانک 
های استان و شورای گفتگوی  بانک مرکزی. 

■ تهیه نامه از طرف کمیســیون در رابطه با معافیت مالیاتی نظام صنفی 
کشاورزی و پیگیری نامه مربوطه . 

■ شرکت در جلسات ماهیانه کمیسیون اتاق ایران .
■ شرکت  مستمر در کارگروه آب و کشاورزی اتاق ایران. 

■ تنظیم برنامه بازدید هیئت بازرگانی کشــور غنا جهت دیدار از مزارع و 
کارخانه های صنایع تبدیلی کشاورزی استان.

■ تشــکیل غرفه کمیسیون کشاورزی اتاق در سیزدهمین نمایشگاه بین 
المللی کشــاورزی در همدان از 25 تا 28 مرداد ماه 1395. )ایجاد تفاهم 

بین تشکل های فراگیر کشاورزی استان.(
■ بررسی و تحقیق مشکالت بیمه محصوالت کشاورزی و ارائه پیشنهادات 

به کمیسیون کشاورزی اتاق ایران.
■ شــرکت در کارگــروه فرهنگ ســازی آب اتاق ایــران ) حوزه مرداب 

گاوخونی و زمینهای سد باروزن شیراز (
■ شــرکت و ســخنرانی در کارگروه ماهانه گروه حفاظت آب شهرستان 

همدان در خصوص مشکالت مربوطه.
■ اقدام در جهت تشــکیل انجمن تدبیر آب اســتان ) تصویب اساسنامه 

آماده برای تشکیل مجمع عمومی ( 
■ تشکیل یازدهمین جلسه کمیسیون در شرکت ماشین آالت کشاورزی 

ماشین برزگر و بازدید از کارخانه . 
■ تشکیل دوازدهمین جلسه کمیسیون در شرکت صنایع غذایی سحر و 

بازدید از کارخانه .
■ شرکت در کنفرانس ملی ساالنه انگور.

■ 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 .

■ مسئولیت هیأت داوری نظام صنفی کشاورزی همدان .
■ پیگیری مشــکالت کارخانجات صنایع لبنی در رابطه با توزیع شیر فله 

ای در شهرهای استان .
■ همکاری با جهاد دانشــگاهی دانشگاه بوعلی سینا و سازمان آب استان 

در مورد اجرای طرح داناب .
■ شرکت و سخنرانی ماهانه در کارگروه اقتصاد شهرستان همدان  .

■ شرکت در جلسات کارگروه اقتصاد استان  
■ پیگیری مســائل مربوط به گردو ، ســیر ، ســیب زمینی ، کشمش و 

انگورموضوع تفاهم نامه با دفتر مطالعات اتاق.
الف-گردو : تهیه طرح مقدماتی

ب-سیر : تهیه طرح مقدماتی و همکاری در امر جلوگیری از قاچاق آن و 

انهدام محموله های قاچاق استان.
ج- سیب زمینی : تهیه طرح مقدماتی، شرکت در اکثریت مجامع علمی 
ســیب زمینی در سطح کشور، حضور در کمیته فنی سیب زمینی بذری 

کشور 
د- کشــمش و انگور: تهیه طرح مقدماتی کشمش و انگور و حضور مکرر 
در جمع باغداران، کارخانجات کشمش، مؤسسات تحقیقاتی انگور کشور.

■ شرکت در جلسه فعاالن محیط زیست استان.
■ بررسی واحدهای کشاورزی نمونه استان و ارائه لیست به اتاق ایران

■ دعوت از ریاســت سازمان محیط زیست اســتان و پیگیری مشکالت 
ســبزیکاران بلوار مدنی و مشکالت محیط زیستی استان و ارائه پیشنهاد 
احداث شــهرک ســبزیکاری که منجر به دریافت اجــازه حفر چاه برای 

تعدادی از سبزیکاران شد . 
■ شــرکت و ارائه مقاله در نشســت تخصصی آســیب شناسی صادرات 
محصوالت کشــاورزی از منظر تحلیل روند قیمت های صادراتی در اتاق 

ایران 
■ حضور در سومین هم اندیشی سیاستگذاران منابع آب کشور و ارائه مقاله 

■ شرکت در کارگروه فرهنگ و اطالع رسانی آب )ماهانه ( استان
■ شــرکت در کارگروه اقتصاد کشــاورزی شهرســتان همــدان ماهانه 

)فرمانداری(
■ شرکت در جلسه نخبگان سازمان بسیج علمی ،پژوهشی و فناوری سپاه 

انصار الحسین همدان )سه هفته یکبار(
■ شــرکت در جلســه صبحانه کاری ، انجمن کارآفر ینان استان با تذکر 

اینکه انجمن موازی کاری  نکند. 
■ شرکت در کارگروه سیاستگذاری داوری در معاونت پیشگیری از جرم 

دادگستری همدان
■ شرکت در کمیسیون کارگری استانداری )ماهانه (

■ همکاری با مرکز مطالعات بین المللی در جهت تکمیل پرسشنامه های 
تعیین قیمت آب

■ پیگیری طرح کاشت باغهای دیم توسط منابع طبیعی .
■ حضور دبیر کمیســیون کشاورزی در نشست ســالیانه دبیران در مهر 

ماه 1395 .
■ برگزاری  پخش همزمــان ویدئو کنفرانس همایش بین المللی آب در 

اتاق همدان
■ همکاری در برگزاری ششمین گردهمائی سمن های محیط زیستی ایران

■ دعوت از آقای شــریعتمداری در اتاق همدان و برگزاری جلسه ماهیانه 
کمیسیون با حضور ایشان

■ حضور در کارگاه بررســی الزامات حصــول خودکفائی در محصوالت 
راهبردی با توجه به وضعیت منابع آب کشور مورخ 26 دیماه 1395

■ حضور در نشست تخصصی در مورد نتیجه مطالعات پروژه های تجارت 
محصوالت کشــاورزی و آسیب شناسی صادرات محصوالت کشاورزی از 

منظر تحلیل روند قیمت های صادراتی در تاریخ 5 بهمن ماه 1395

گزارش کمیسیون تخصصی کشاورزی ، آب و محیط زیست اتاق همدان
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 کل تعداد کارت های بازرگانی صدوری وتمدیدی و عضویت معتبر 550 
فقره.  

 تعداد کار تهای بازرگانی  وعضویت  نسبت  به سال1394     40/3درصد 
رشد داشته است.

4- تعداد گواهی مبداء صادره در سال95 تعداد 287   فقره به ارزش 441 
363 15  دالر و به وزن957 638 89کیلو

مقصد صدور کشــورهای اوکراین، روسیه، لهســتان، رومانی، آلما، هلند، 
ســوئد ، ســنگاپور، امارات متحده عربی، اردن، اســلواکی، ارمنســتان، 
قزاقستان، صربســتان، ترکمنستان، آذربایجان، ترکمنستان، یوگسالوی، 
بالروس، عراق، جمهوری چک، غنا، سومالی، آفریقای جنوبی، کنیا، عمان و...

3- ارزش صادرات کاالدر  سال 1395  از گمرک همدان 132/1 میلیون 
دالر.

4- ارزش صادرات کاال در ســال قبــل 1394 از گمرک همدان 130/5 
میلیون دالر

از نظر رشد  1+  درصد  
���در � �همدان �گمرک �از �استان �صادراتی �کاالی �مهمترین

سال1395
 ) دالر  ملیــون  2-ســیمان)18/9  دالر(   ملیــون  ا-کشــمش)45/7 

3-کلینکر)3/4ملیون دالر( 4-سفال)11/3 ملیون دالر(   
   5- لبنیــات )  16/3ملیون دالر( 6 - چینی آالت )3/07 ملیون دالر( 

7- سیب زمینی )6/3 ملیون دالر( 

8- گونی پالستیک)3 ملیون دالر( 9-ظروف آلمینیوم)3/1 ملیون دالر( 
10-شور وترشیجات )3/5ملیون دالر(.

درســال95 فوق در مقایسه با زمان مشابه سال قبل شاهد رشد صادرات 
کشمش  63درصد لبنیات  1027 درصد سیب زمینی منفی 10درصد0 
چینی االت بهداشــتی63درصد .ظروف آلومینیوم 118 درصد 0 کلینکر 
78درصد 0  وکاهش صادرات ســیمان  به میزان منفی 51- درصد بوده 

ایم.
���این�واحد�دیگر�فعالیتهای

1-در رابطه باتوسعه اعضا ایجاد تسهیل در روند تکمیل وصدور کارت 
نهاوند.رزن.اللجین.اسدآباد.تویسرکان.فامنین.  در شهرســتانهای  حضور 
وپیگیری برای ایجاد تشــکل وبرنامه آموزش با همکاری امور تشــکل ها 

و آموزش اتاق
2- مکاتبه وبررسی مشکالت فعاالن اقتصادی واقدام برای رفع مشکالت 

آنها.
3-ارتباط بــا ادارات مرتبط از جمله امورمالیاتی.تامین اجتماعی.گمرک.
ســازمن صنعت معدن وتجارت استان در ارتباط با رفع مشکالت فعاالن 

اقتصادی که نتایج خوبی را دربر داشته است.
4-هماهنگــی الزم با اتاق ایران دراجرای برنامه های جدید والکترونیکی 

شدن امور مربوط به کارت بازرگانی.
به روز رسانی فعالیتهای صدور کارت بازرگانی وسایر فعالیتها 

اخذ تفویض اختیار از اتاق ایران تا مرحله چاپ کارت دراین واحد.

ایجاد تســهیالت الزم بــرای متقاضیان کارت بازرگانــی وهمکاری الزم 
برای تکمیل پرونده های کارت با توجه به مشــکالت انجام امور بصورت 

الکترونیکی.
تالش برای رضایت ارباب رجوع وآشنائی بیشتر با نقش و فعالیتهای اتاق.

7-همکاری با سایر بخشها درارتباط با برگزاری مراسم، همایش ها و....
���اهداف�وبرنامه�های�واحد�خدمات�وصدور�کارت�بازرگانی�در

سال1396
1-تالش برای رشد وافزایش تعداد کارت های بازرگانی وعضویت 

2- ارتباط با اتاق ایران وپیگیری برای روانســازی وساده سازی مقررات 
صدور کارت 

3-به روز رســانی روال انجام کار با توجه به الکترونیکی شدن بیشتر امور 
کارت بازرگانی.

4-تشویق متقاضیان کارت بازرگانی وفعالین اقتصادی به شرکت در برنامه 
های آموزشــی وهمایش هاوارتباط بیشــتر با اتاق برای کسب اطالعات 

وطرح مسائل ومشکالت وپیگیری های الزم.
5-کمک به اطالع رســانی در رابطه با قوانین ومقررات وسایر اطالعات به 

دارندگان کارت بازرگانی با واحد روابط عمومی
6- ارتباط وتعامل و همکاری با ادارات مرتبط ازجمله امور مالیاتی .تامین 
اجتماعی.گمرک وســازمان صنعت معدن وتجارت اســتان بمنظور رفع 

مشکالت فعالین اقتصادی.
7- همکاری با سایر واحدها در دیگر فعالیت های اتاق

��محمدحسن�ظهیر�نیا:�رئیس�کمیسیون
��علی�اکبر�فالح:�نایب�رئیس�کمیسیون

��حمیدرضا�نجفی:�دبیر�کمیسیون
�94/2/31�:�تاریخ�برگزاری�اولین�جلسه�کمیسیون�در�دوره�هشتم

�25:�تعداد�اعضاء�کمیسیون
��اولین�چهارشنبه�هر�ماه:�تاریخ�برگزاری�جلسات

��:�مختصری�از�شرح�وظایف�کمیسیون
■ بررســی مسائل کالن صنایع  در اســتان  و شناسایی چالشها و موانع 

موجود و ارائه راهکارهای الزم جهت رفع آنها.
■ بررسی مشکالت اعضاء بخصوص در حوزه صنایع کوچک.

■ بررسی مزیتهای صنعتی استان و ترسیم افق مطلوب.

��:�نام�کمیته�های�زیر�مجموعه�کمیسیون
■  کمیته صنعت طال و جواهر 

■  کمیته  صنایع غذایی و تبدیلی و بسته بندی .
■  کمیته صنعت چرم و نساجی.

■  کمیته صنایع شیمیایی .
■  کمیته صنایع فوالد و قطعه سازی.

��:�رئوس�مطالب�و�موضوعات�مطرح�شده�در�کمیسیون�صنایع
■   طرح مشــکل دریافت حق بیمه از بن کارگری در شــورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی اســتان همدان و پیگیری از طریق اتاق ایران و 

نمایندگان مجلس و کمیته  ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه.
■  بررسی اشــکاالت آئین نامه دریافت معوقات بانکی و طرح و پیگیری 

موضوع  از طریق کمیته ماده 76 قانون پنجم توسعه 
■  بررســی علل عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب 
و کار در اســتان همدان و طرح موضوع در شورای گفتگو دولت و بخش 

خصوصی .
■  بررسی مشکالت مربوط به دستگاههای خدمات رسان گاز و برق مانند 
هزینــه های اضافی دریافتی در زمان پیک مصرف برق از صنایع و تعرفه 
های متفاوت و عوارض توســعه شــبکه گاز و برق و طرح موضوعات در 

شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان .
■  طرح مشکالت صنایع استان در حضور ریاست محترم جمهور.

■  برنامه ریزی و پیگیری جهت تشکیل انجمن صنایع غذایی استان . 
■  بررسی عملکرد ستاد تسهیل در زمینه مصوبات بانکی و مشکالت غیر 

بانکی واحدهای تولیدی .
■ بررســی عملکرد بانکها در زمینه ارائه تسهیالت رونق تولید در سطح 
استان و بررسی میزان اعطای تسهیالت بانکهای استان به بخش صنعت 

و مقایسه آن با سایر بخشها .
■ برگزاری جلســات مشــترک با حضور مدیران صنایع، گمرک، تامین 

اجتماعی، امور مالیاتی، بانکها و نمایندگان مجلس .
■ بررســی و اظهار نظر در رابطه با قانون بودجه ســالیانه و برنامه ششم 

توسعه

■ ارائه پیشنهادات درباره سازوکار اقتصاد مقاومتی .
■ برگزاری بیش از 40 جلسه هیئت رئیسه کمیسیون .

■ بررســی و پیگیری اجرای قوانین بهبود مستمر محیط کسب و کار 
و رفع موانع تولید رقابت پذیر و همچنین بررســی قوانین مخل کسب 

و کار .
■ برگزاری جلســات صبحانــه کاری با موضوع تامیــن اجتماعی و 

لیاتی. ما
■ ارائه پیشنهادات در رابطه با قانون تامین اجتماعی به مدیر عامل محترم 

سازمان تامین اجتماعی .
■ ارائه پیشنهادات در رابطه با تدوین استراتژی صنعت استان .

■ برنامــه ریزی جهت بررســی نیازهای آموزشــی و بازدید از واحدهای 
صنعتی استان.

 گزارش عملکرد سال1395 واحد خدمات و صدور کارت بازرگانی 

گزارش کمیسیون صنایع 
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■   اردیبهشت ماه 1396  ■  شماره 7

گـزارش  تصـویری■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان

هفدهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق

نشست رییس اتاق همدان جهت بررسی مشکالت

کمیته صادرات، واردات، بازرگانی 

جلسه هیأت بدوی تأمین اجتماعی دی کمیته تشکل ها، گردشگری و خدمات بازرگانی

نشست مسئول دبیرخانه کمیسیون ها

کمیسیون کشاورزی 1 دی ماه 1395

سخنرانی رییس اتاق همدان در دانشگاه

بازدید رییس اتاق همدان از کارخانه فروسیلیس غرب -  6 آبان ماه 1395
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■   اردیبهشت ماه 1396  ■  شماره 7
■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان گـزارش  تصـویری

جلسه هیأت نمایندگان 27 بهمن 1395جلسه بررسی مسائل تأمین اجتماعی2

نشست مسئول کمیسیون های اتاق همدان

جلسه هیأت بدوی تأمین اجتماعی دی

نشست هم اندیشی رییس اتاق همدان نشست رییس اتاق همدان با مدیرکل بنیاد

نشست مسئول دبیرخانه کمیسیون ها

سخنرانی رییس اتاق همدان در دانشگاه

کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالیبازدید رییس اتاق همدان از کارخانه فروسیلیس غرب -  6 آبان ماه 1395

نشست رییس اتاق همدان با مشاورین اتاق -  13 آبان 1395 

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 1
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■   اردیبهشت ماه 1396  ■  شماره 7

■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان

���اتاق �نمایندگی �1395 �سال �شده �انجام �های �فعالیت �اهم
»��معادن�و�کشاورزی�همدان�در�مالیر،��صنایع،�بازرگانی

1- پیگیری صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت به طور مستمر که 
در طول سال تعداد 59 پرونده تکمیل و جهت صدور کارت به اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی همدان ارسال گردید.
�تعداد
�گواهی
مبدأ

مقدار�وزنی
)��کیلوگرم(�� ارزش�دالری مقصد�صدور �عنوان

محصوالت

214�
فقره 5/310/436 8/851/465

�کشورهای�لهستان،
�اوکراین،�رومانی،�امارات
�متحده�عربی،�اردن،
�اسلواکی،�ارمنستان،
�قزاقستان،�یوگسالوی،
�بالروس،�مجارستان،

�گرجستان،�عراق،�روسیه
...��جمهوری�چک�و،

�کشمش،
�مواد�لبنی
...�و

2- برگزاری 10 دوره آموزشــی در طول سال در نمایندگی مالیر عالوه 
بر برنامه های آموزشی که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
همدان دایر و به اعضاء و فعاالن اقتصادی شهرســتان اطالع رســانی شد با 

هماهنگی اتاق همدان که جمعاً 322 نفر در این دوره ها حضور یافتند. 
3- تشــکیل کمیته های چهارگانه برای بررســی مسائل و مشکالت 
واحدهای تولیــدی، اقتصادی و بازرگانی و طــرح موضوعات مختلف و 
جمع بندی مســائل و ارائه پیشــنهادات و انتقال به اتاق همدان جهت 
طرح در کمیســیون هــای تخصصی و ارائه راهکار هــم چنین پیگیری 
مســائل مختلف بخش خصوصی از طریق مسئولین دولتی شهرستان که 
در مجموع تعداد جلســات تشکیل شده کمیته ها به شرح زیر می باشد: 

تعداد�عنوان�کمیتهردیف
جلسات

1�������������7کمیته�کشاورزی،�آب،�منابع�طبیعی�و�محیط�زیست

2������������������7کمیته�صادرات،�واردات،�بازرگانی�و�حمل�و�نقل

3������������������������������9کمیته�صنعت،�معدن�و�سرمایه�گذاری

4����������7کمیته�تشکل�ها،�گردشگری�و�خدمات�بازرگانی

30جمع�کل�جلسات
���خالصه�ای�از�اهم�مسائل�مطرح�شده�در�کمیته�ها:

1-3- پیگیری ایجاد تشــکل های صادراتی با اولویت انجمن ملی انگور 
و کشــمش مالیر – انجمــن تولید و صادرکنندگان مبــل و منبت مالیر– 
انجمــن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دســت باف– انجمن تولید و 
صادرکنندگان شوریجات و ترشیجات و انجمن تولیدکنندگان سیلیس مالیر.

2-3- بررسی مشــکالت بخش خصوصی با بانک ها، تأمین اجتماعی، 
امور مالیاتی، گمرک و استاندارد و انتقال به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی همدان جهت طرح در کمیسیون های تخصصی و اقدام از طریق 
اتاق همدان و عالوه بر آن طرح موضوعات فوق در جلسات و کارگروه های 

متشکله شهرستان.
3-3- بررسی و پیگیری مشــکالت بخش خصوصی با ادارات خدمات 
رسان از جمله برق، گاز و ... برگزاری جلسات با حضور مسئولین ذیربط در 

محل نمایندگی اتاق در مالیر و فرمانداری شهرستان مالیر.
4-3- بررسی مسائل بخش خصوصی که به دالیل مختلف با بانک ها و 
... با مشکل مواجه و از طریق بانک ها و ... به مراجع قضائی ارجاع و اقداماتی 

بر علیه آن ها انجام شده با طرح موضوع با ریاست دادگستری شهرستان.
5-3- بررسی مسائل مربوط به صادرات کاالهائی که از شهرستان انجام 
می شــود و در برخی مــوارد به دلیل پائین بودن کیفیت کاال از گذشــته 
بخشــی از بازار خود را در تعدادی از کشــورها از دست داده و تأکید بر باال 

بردن کیفیت محصوالت.
6-3- شناســائی کاالهای تولیدی شهرســتان که دارای مزیت نسبی 
صادراتی هســتند برای معرفی آنها و تشویق و ترغیب برای صادرات بیشتر 

کاالهای تولیدی.
7-3- مسائل بســته بندی محصوالت صادراتی و کیفیت پائین آنها و 

راهکارهای الزم جهت ارتقاء  بسته بندی کاالهای صادراتی.
8-3- بررسی راهکارهای آموزشی علی الخصوص در بخش کشاورزی به 
دلیل اینکه آموزش های تئوری که برگزار می گردد نتیجه قابل قبولی در بر 
نداشــته و الزم است با انتخاب نقاطی که در کشور توفیقی داشته اند بازدید 
صورت گیرد و هم چنین در کنار آن اســتفاده از کارشناســان کشاورزی در 

مزرعه برای ارائه نظرات کارشناسی همراه با کار و در کنار کشاورزان.
9-3- آموزش نحوه صحیح اســتفاده باغداران انگور از سموم به نحوی 
که آثار ســموم در کشــمش صادراتی باقی نماند. باتوجــه به اینکه برخی 
کشــورهای اروپائی به این موضوع ایراد و در صــورت ادامه کار از پذیرش 

کشمش شهرستان خودداری خواهند نمود. 
10-3- باتوجه به برنامه های ابالغی بخش کشاورزی و مشخص شدن 
برنامه های توســعه کشاورزی شامل افزایش تولید گندم، اجرای طرح های 
آبیاری نوین، تولد دانه های روغنی، توسعه باغات داربستی و توسعه کشت 
های گلخانه ای برنامه های آموزشــی در زمینه های فوق مورد تأکید قرار 

گرفت.
11-3- موضوع انجمن ملی انگور و کشمش مالیر و بررسی راهکارهای 
جذب باغداران برای عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 

جهت افزایش تعداد اعضاء موجود.
12-3- بررسی و پیشنهاد ارتقاء ایستگاه تحقیقات انگور مالیر به مرکز 
تحقیقات انگور باتوجه به جایگاه شهرستان در استان و کشور که تولید انگور 

در آن قابل توجه می باشد. 
13-3- پیشــنهاد ایجاد پایانه صادراتی به عنوان یکی از اولویت های 

سرمایه گذاری در شهرستان مالیر 
14-3- باتوجه به اینکه منطقه ویژه اقتصادی شهرستان مالیر از چند 
ســال قبل تصویب گردیده و تاکنون اقدام خاصی برای ایجاد آن صورت 
نگرفته پیشــنهاد جذب سرمایه گذار برای ایجاد منطقه  ویژه اقتصادی از 

برنامه های بررسی شده و در دست پیگیری می باشد. 
15-3- نظر به اینکه احیاء آئین ها، ســنت ها، مناسبت ها و جشنواره 
های مختلف در طول سال می تواند در جذب گردشگران خارجی و داخلی 
تأثیرگذار باشد. پیشنهاد ایجاد دبیرخانه دائمی در شهرستان مطرح که مورد 

قبول ادارات مرتبط نیز قرار گرفت.
16-3- بررسی و ارائه پیشنهاد برای اجرائی شدن ماده 16 قانون بهبود 
مستمر محیط کسب و کار و تهیه و آماده کردن فضاهای مناسب برای ارائه 

تولیدات مختلف شهرستان به گردشگران و مسافرین. 
17-3- بررسی راه های معرفی شهرستان به عنوان مقصد گردشگری با 

توجه به امکانات و توانمندی هائی که وجود دارد.
18-3- پیشنهاد جلوگیری از موازی کاری در بخش گردشگری و اینکه 
کلیه دســتگاه های دولتی و فعاالن بخش خصوصی در یک راستا حرکت 

کنند تا بتوان از توانمندی های شهرستان بهره بیشتری را برد. 
19-3- بررسی راهکارهای تبلیغاتی برای جذب گردشگران.

20-3- بررســی مسائل بوم گردی و روستاگردی، ایجاد خانه های بوم 
گردی، شناســائی روستاهائی که شرایط الزم را برای جذب گردشگر دارند، 
برگزاری جلسه با شورای اسالمی و دهیاران تعدادی از روستاها که شرایط 
ایجاد خانه های بوم گردی را دارند و تشــویق و ترغیب آنها به معرفی افراد 

عالقه مند در این زمینه ها.
21-3- بررسی مســائل تخصیص یارانه به باغداران و تبعات منفی آن 
و پیشنهاد ارائه نهاده های کشاورزی به جای پرداخت یارانه نقدی به کلیه 

باغداران.
22-3- بررســی و جمع بندی مســائلی که در جلســات متشکله با 
مسئولین شهرستان و اســتان که با بخش خصوصی برگزار گردید و طرح 

توسط نمایندگان بخش خصوصی.
23-3- طــرح موضوعاتی از جمله بازاریابی در کشــورهای مختلف 
و مشــکالتی کــه وجــود دارد و نیاز به مســاعدت اتــاق بازرگانی می 
باشــد، بررســی شــرکت spx که در اتاق اصفهان فعــال و خدماتی به 
صادرکنندگان ارائه میدهد جهت بهره مندی صادرکنندگان شهرستان.

24-3- لزوم بررســی و رفع موانع و مشکالت صادرات فرش دست 
باف در شهرســتان که به دلیل تحریم های چند ســال گذشته موجب 
گردیده میزان تولید کم شــود. هم چنین ارتباط و اطالع رسانی بیشتر 
در زمینــه طرح های جدید که مورد نیاز بازارهای هدف می باشــد و 
آموزش تولیدکنندگان و انســجام الزم بیــن مجموعه های مرتبط در 

زمینه فرش دســت باف برای رونق تولید و صدور این محصول مهم.
25-3- ضرورت اجرائی شدن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و 
قانون رفع موانع تولید که در سالهای 1390 و 1394 تصویب ولی از طریق 

مراجع ذیربط اقدام عملی صورت نگرفته است. 
26-3- بررســی، شناسائی و تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری 

در شهرستان.
27-3- طرح موضوع هماهنگی واگذاری معادن بین ادارات مرتبط و به 

خصوص معادنی که در حوزه روستاها قرار دارند با اولویت واگذاری به اهالی 
روســتاها برای جلوگیری از مشکالتی که به وجود می آید و ایجاد اشتغال 
و درآمد مردم روستاها، هم چنین برای حفظ مراتع و منابع طبیعی با الزام 

استفاده از کارشناسان بخش معدن برای بهره برداری صحیح.
����1395��از�دیگر�اقدامات�صورت�گرفته�در�سال

1-4- برگزاری جلساتی با حضور جمعی از فعاالن اقتصادی شهرستان 
با فرماندار محترم شهرستان و طرح مسائل و مشکالت بخش خصوصی.

2-4- برگزاری نشست فعاالن اقتصادی با حضور ریاست اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی همدان، نمایندگان مردم شهرستان در مجلس 
شورای اســالمی و فرماندار محترم شهرستان و تعدادی از مدیران دستگاه 

های اجرائی شهرستان.
3-4- برگزاری جلســاتی با فعاالن صنف مبل و منبت، فرش دســت 
باف، سیلیس و شوریجات و ترشــیجات برای ایجاد تشکل های قانونی در 

فرمانداری شهرستان و نمایندگی اتاق بازرگانی در مالیر. 
4-4- نشســت جمعــی از فعاالن اقتصادی شهرســتان با ریاســت 
دادگستری شهرســتان و طرح موضوعات و مشــکالت بخش خصوصی و 
پیشنهاد تشکیل شعبه خاصی برای بررسی پرونده فعاالن اقتصادی، ایجاد 

شورای حل اختالف و ... که مورد توافق قرار گرفت. 
5-4- برگزاری جلساتی با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق همدان، 
مسئول امور تشکل های اتاق همدان و بررسی مسائل کشاورزی، ایجاد انجمن 

ملی انگور، انجمن بانوان هنرمند و ...
6-4- برگزاری دو جلســه با جمعی از شــوراهای اســالمی روستاها و 
دهیاران مربوط برای تشویق و ترغیب کشاورزان به عضویت در اتاق بازرگانی 
و راه های ایجاد ســرمایه گذاری در روســتاها در زمینه های کشــاورزی، 

گردشگری و ...
7-4- هماهنگی برای حضور دو هیأت از کشور غنا در شهرستان که از 

چند واحد تولیدی، صنعتی بازدید نمودند. 
8-4- برگزاری چندین جلســه برای رفع مشــکل پساب واحدهای 
صادرکننــده شهرســتان به خصوص کشــمش بــا دعــوت از ادارات، 
فرمانداری، محیط زیست، شــرکت شهرک ها، شرکت آبفا و ...، بررسی 
راهکارهای حل مشــکل و دعوت  از چند شــرکت مجری تصفیه خانه 

فاضالب صنعتی. 
9-4- شــرکت در کارگروه ها، کمیســیون ها و شوراهای مختلف در 
شهرســتان از جمله شــورای اداری شهرستان، شــورای فرهنگ عمومی، 
کمیســیون نظارت، کارگروه اشــتغال و ســرمایه گــذاری، کارگروه امور 
اقتصادی، کارگروه شــورای آرد و نان، کمیته اقتصاد مقاومتی )صادرات(، 

کارگروه کشاورزی، تنظیم بازار. 
10-4- هماهنگی و حضور در همایش سرمایه گذاری در دانشگاه 
صنعتــی همدان، همایش ملــی نقش رونق اقتصاد در پیشــگیری از 
آســیب های اجتماعی که توســط اتاق همدان برگزار شــد با دعوت 

تعدادی از فعاالن اقتصادی شهرســتان در همایش های فوق. 
11-4- هماهنگی با اداره امور مالیاتی شهرســتان برای برگزاری 
مستمر جلســات هیأت های حل اختالف مالیاتی و حضور نمایندگان 

اتاق در جلســات فوق هم چنین با سازمان تأمین اجتماعی.
12-4- حضور در همایش سرمایه گذاری شهرستان، کنفرانس انجمن 

ملی انگور دانشگاه مالیر.
13-4- حضور در جلسات مختلف و برگزاری جلساتی با ادارات مختلف 
برای بررســی و حل مشــکالت بخش خصوصی از جمله اداره اســتاندارد، 
جهاد کشــاورزی، بخشداری سامن، اداره امور مالیاتی، بنیاد برکت، شورای 

شهرستان و ...
14-4- حضور در جلساتی که پیرامون مسائل مالیاتی، تأمین اجتماعی، 

گمرک و ... در اتاق همدان برگزار گردید. 
15-4- اطالع رســانی برگزاری همایش ها، نمایشــگاه ها، هیأت های 
تجاری، دستورالعمل ها، بخشــنامه ها و کلیه مواردی که مرتبط با بخش 
خصوصــی بوده 44 مورد طی ارســال 3520 فقره فکس و ایمیل به اعضاء 

اتاق و فعاالن اقتصادی شهرستان. 
18-4- بازدید از تعدادی از واحدهای تولیدی، صنعتی و ... و بررســی 

مسائل و مشکالت آنها. 
19-4- انجــام امور جاری نمایندگی اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی همدان در مالیر، هماهنگی با مسئولین و همکاران در اتاق همدان 
برای رفع مشــکالت احتمالی و مواردی کــه موانعی برای متقاضیان کارت 

بازرگانی و عضویت وجود داشت در طول سال.

اهم فعالیت های انجام شده سال 1395 نمایندگی اتاق در مالیر



15
■   اردیبهشت ماه 1396  ■  شماره 7
■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان

���منطقه �نمایندگان �از �وتجاری �سیاسی �هیئت �پذیرش
�Sverdlovsk��روسیه�سوردلوفسک

)نشســت  فعــاالن اقتصادی اتاق همــدان و اتــاق اورال از منطقه 
سوردولفســک روسیه در روز  چهارشــنبه اول اردیبهشت ماه 1395 در 
   B2B محل هتل باباطاهر همدان در دو بخش نشست رسمی و مذاکرات
تشکیل  گردید. در این مراســم طرفین ضمن معرفی ظرفیت های خود 
در پایان تفاهم نامه همکاری را امضــا کردند، این تفاهم نامه همکاری به 
منظور گســترش روابط اقتصادی و تجاری میان منطقه سوردولفســک 
روســیه و اســتان همدان در قالب توافق اتاق بازرگانی و صنایع اورال و 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان به امضا رسید .همچنین 
مقرر شــد پنج کمپانی از سوی استاندار سوردولفسک به همدان معرفی 
شود تا از بین آن ها یک کمپانی برای احداث و ایجاد کارخانه بسته بندی 
محصوالت کشاورزی همدان انتخاب شود. در پایان  نیز نمایندگان بخش 
خصوصی دو اســتان  در پنل های مختلف  کشــاورزی، خدمات فنی و 
مهندسی،گردشگری، پتروشیمی، نفت، گاز ، معدن، تجهیزات پزشکی و 

دارویی، و... وارد مذاکره شدند. 

���غنا �به �مهندسی �فنی �حوزه �فعالین �تجاری �هیأت �اعزام
�95/5/10

)در جهت توســعه فعالیت های فنی- مهندسی، کشاورزی، معدنی و 
.....در کشور غنا در غرب قاره آفریقا هیأتی 6 نفره متشکل از فعالین حوزه 
فنی و مهندســی به منظور انجام بازدید، بررسی های میدانی و مذاکرات 
به آکرا اعزام شــدند. در این ســفر که با هماهنگی اتــاق بازرگانی غنا و 
کمیســیون صنایع پارلمان غنا صورت گرفت، ضمن برگزاری دیدارهای 
رسمی، از مناطق مختلف کشور که طرح های عمرانی در حال اجرا است 
بازدید به عمل آمد و در روزهای باقیمانده تیم اعزامی به بررسی و کنترل 

اســتعدادهای منطقه )اعم از زمین، مصالح، نیروی انســانی ماهر و ......( 
پرداختند.

��)95/6/�1(�حضور�سفیر�جمهوری�غنا�در�همدان

گیلبرت آیمبیاله  ســفیر جمهوری غنا در تهــران با دعوت قبلی و 
با هدف بســتر سازی و توســعه روابط تجاری و اجرای تفاهم نامه های 
اقتصادی میان اتاق بازرگانی 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  پتانسیل های 
کشاورزی  استان  شامل مزارع،گلخانه ها، کشتارگاه  دام و طیور، کارخانه 
ماشــین آالت کشاورزی و پتانســیل های گردشگری از اهم  برنامه های 
بازدیدی  در این سفر  بود که  ضمن ایجاد  فرصت مناسب جهت معرفی 
اســتان به ویژه در حوزه صنایع تبدیلی و لبنی و کشــاورزی، این امکان 
را فراهم ســاخت که بازار جدید بــرای فعالین اقتصادی  که عالقمند به 
ســرمایه گذاری و گسترش  تجارت و فعالیت  به شکل فرا سرزمینی می 

باشند فراهم سازد 
پس از انجام  بازدید ها، نشســت ها و مالقات های رســمی نیز در 
این ســفر انجام شد که از  مهمترین  آنها نشست اعضای کمیسیون های 
تخصصی اتاق همدان و ســفیر  جمهوری غنــا و هیئت همراه، مالقات 
با اســتاندار  همدان  و همچنین نشست مشــترک  دو نماینده مجلس 

جمهوری غنا  با ریاست دانشگاه  صنعتی همدان  می توان بر شمرد. 

���نشست�مشترک�رییس�دانشگاه�صنعتی�همدان�و�نمایندگان
95/6/4�مجلس�جمهوری�غنا

در این نشست مشترک رییس دانشگاه صنعتی همدان و دو نماینده 
مجلس جمهوری غنا در خصوص استفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود 
در دانشــگاه صنعتی همدان برای تربیت نیروی انسانی ماهر در غنا بحث 

و تبادل نظر نمودند.
رییس دانشــگاه صنعتی همدان در این نشست ابتدا گزارشی از روند 
تأسیس و قابلیت های آموزشــی و دانشگاه ارائه  و آمادگی خود را برای 

ارائه خدمات آموزشی به غنا اعالم کرد. 
همچنین در ادامه گیفتی کلنام و پاتریشــیا نمایندگان مجلس غنا 
نیز هریک در ســخنانی جداگانه برضرورت اســتفاده از پتانسیل های 
آموزشــی و آکادمیک همدان جهت اعزام دانشــجو به ایران و تربیت 
نیروی انســانی ماهر تأکید کرده و خواستار تعمیق همکاری ها در این 
رابطه شــدند.گفتنی است ایجاد مرکز تحقیقات مواد معدن و دانشکده 

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

��انتشار�کتابچه�های�راهنمای�تجارت�با�ایران�به�زبان�انگلیسی

امور بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اســتان 
همدان با همکاری واحد روابط عمومی به منظور آشنایی مقدماتی سرمایه 
گــذاران و یا فعالین اقتصادی خارجی بــا قوانین و مقررات تجاری، ثبت 
شرکت، قوانین مالیاتی، مقررات گمرکی، قوانین بازارهای مالی و ... اقدام 
به انتشار 15 کتابچه به زبان انگلیسی نموده که 14 مورد آن به اتاق های 
سراسر کشور ارسال شده و یک مورد مختص معرفی استان همدان و مزایا 

و ظرفیت های سرمایه گذاری در این استان است. 

���کشاورزی �و �معادن �صنایع، �بازرگانی، �اتاق �رییس �دیدار �
)95/7/4(�همدان�با�سفیر�اتریش�در�ایران

 بــه منظور گســترش روابط اقتصادی و تجاری همــدان و ایالتهای 
اتریش با توجه  پتانســیل ها و  ظرفیت های اســتان همدان این دیدار 
تدارک دیده شــد. که در ایــن رابطه مقرر گردید امــور بین الملل اتاق 
بازرگانی همدان جلســه ای با رایزن تجاری کشور اتریش در ایران، دکتر 
وینگارتنر، هماهنگ نموده و درخصوص پتانسیل های تجاری موجود در 

استان همدان و نیز ایالت اتریش بحث و تبادل نظر انجام گیرد. 

���Russian� food �شرکت �با �همدان �اتاق �اعضای �نشست
�95/7/15��house

این نشســت با حضور  دبیر اجرایی اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی همدان در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد. حمید بادامی 
دبیر اتاق همدان، در ابتدای جلسه با ارائه توضیحاتی درخصوص اهداف و 

فعالیت های اتاق به معرفی اعضای حاضر پرداخت.

اتاق همدان سال 1395 گزارش واحد امور بین الملل 
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 در ادامه الکســاندر بوریسو با بیان اینکه نمایشگاه دائمی در چین با 
حضور 80 کمپانی از سراســر دنیا برگزار اســت که غرفه های مربوط به 
محصوالت ایران خالی اســت خواســتار  حضور فعاالن اقتصادی در این 
نمایشگاه شد .وی در ادامه اظهار کرد از سراسر دنیا در این نمایشگاه حضور 

 دارند و این فرصت مناسبی جهت معرفی محصوالت ایرانی است. 
بورســیو همچنین بیان کرد شــهرک های تجاری در روسیه عالقه مند 
 Russian به وارد کردن محصوالت ایرانی هســتند. مدیرعامل شرکت
food house هدف از حضور در ایران را آشــنایی با پتانســیل های 
ایران و همدان جهت ارائه محصوالت در روســیه و نمایشگاه چین اعالم 
کــرد. وی با تأکید بر اینکه برای شــروع همکاری راه آســانی پیش رو 
نداریــم اظهار کرد به علت درک متقابل بین خریدار و فروشــنده ایرانی 
و روســیه می توان این ارتباط را افزایش داد. بورســیو با ابراز خرسندی 
از مالقــات فعالین اقتصادی همدان اظهار کرد امیدواریم این نشســت و 

 همکاری های بعدی برای هر دو طرف سودمند واقع شود. 

���سفر�رئیس�و�معاونت�بین�الملل�اتاق�همدان�به�غنا�و�بازدید
�مرکز �و�ساخت �تجاری �روابط �منظور�گسترش �به �آن�کشور �از

�تجاری�در�کشور�غنا

دیدارهای متعددی بین مســئوالن اتــاق بازرگانی، فعاالن اقتصادی 
استان و نمایندگان سیاسی و اقتصادی غنا اعم از سفیر، کاردار، نمایندگان 
پارلمان و تجار و بازرگانان آن کشور صورت گرفت و  اتاق بازرگانی همدان 
را به این نتیجه رســاند که امکانات  و پتانسیل های زیادی برای مبادالت 

اقتصادی بین دو کشور وجود دارد.
 دو تیــم از اتــاق بازرگانی همدان تاســیس و راه اندازی مرکز 
تجــاری در غنــا و بررســی زمینه هــای ایجاد کشــت یکپارچه و 
فراســرزمینی در آن کشــور را پیگیری میکنند. در جریان سفر به 
غنا از دو مزرعه بزرگ که برای مشــارکت با کشاورزان ایرانی اعالم 
آمادگــی کرده اند و حتی حاضر هســتند زمین خود را با شــرایط 

خوبــی واگذار کنند بازدید به عمل آمد. 
همچنین مذاکرات اولیه ای برای تامین گاز و قیر در غنا صورت گرفت 
که قرار شــده است این مذاکرات از کانال اتاق بازرگانی استان همدان در 

آینده تداوم یابد. 
همچنین در راستای همکاری های دوجانبه در حال حاضر تفاهمنامه 
آموزشی از جانب امور بین الملل اتاق بازرگانی همدان تهیه گردیده است 
کــه در صورت تایید طرف غنایی و امضا تفاهــم نامه تبادالت تجاری و 

اموزشی بصورت گسترده با این کشور آغاز خواهد گردید. 

����نائب�رئیس�اتاق�بازرگانی�همدان�به�کشورهای�4�روزه��سفر
)1395/08/17(�لبنان،�رومانی،�جمهوری�چک�و�اسلواکی

در نیمه دوم آبان ماه به سرپرســتی آقای دکتر محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه و در معیت آقای غالمحسین شافعی ریاست اتاق ایران 
نائب رئیس اتــاق بازرگانی همدان آقای محمدرضا رهبر در قالب هیأتی 
اقتصادی بازدیدی از چهار شــهر بیروت، بخارست، براتیسالوا و پراگ به 

عمل آوردند.
 هدف از این ســفر آن بود کــه امکانات و فرصت های تعمیق روابط 
اقتصــادی و تجاری مورد بررســی و ارزیابی قرار گیــرد و برنامه هایی 
متناســب با آن جهت تســهیل امور و نیل به اهداف طراحی و عملیاتی 
گردد. در حال حاضر امور بین الملل اتاق بازرگانی همدان با تجار و فعالین 
اقتصادی حاضر در محل اجالس مکاتبه نموده و پس از اخذ بروشورها و 
رزومه های کاری درصدد برقراری ارتباط تجاری ما بین فعالین اقتصادی 

استان همدان با تجار کشورهای مذکور میباشد. 

���دیدار�رئیس�اتاق�بازرگانی�همدان�با�سرمایه�گذاران�چینی�در
)1395/09/25(�همدان

نشست رییس اتاق بازرگانی همدان با مشاور وزیر کشاورزی و سرمایه 
گذاران کشــور چین در خصوص آشنایی با پتانسیل های سرمایه گذاری 
اســتان همدان روز پنج شــنبه 25 آذرماه 1395 در سالن جلسات اتاق 

همدان تشکیل شد.
در این جلســه رئیس اتاق بازرگانی همدان با معرفی پتانســلیهای 
سرمایه گذاری در استان همدان در بخشهای کشاورزی و صنعت و معدن 
و نیز صنایع دســتی و جاذبه های توریســتی پرداخت و مقرر گردید که 
ســرمایه گذاران چینی که عالقمند به سرمایه گذاری در بحث مدیریت 
پسماند برای بنگاههای کوچک و متوسط و نیز در بحث سرمایه گذار در 
بخش صنایع الکتریکی و مکانیکی بودند با وســاطت امور بین الملل اتاق 

بازرگانی همدان با فعالین اقتصادی در این حوزه مرتبط گردند. 

����سفر�عضو�هیأت�نمایندگان�اتاق�بازرگانی�همدان�در�معیت
)1395/09/30(�:�رئیس�جمهور�به�کشور�قزاقستان

سفر حسن روحانی رییس جمهوری اسالمی ایران به چند کشور عضو 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا با همراهی فعاالن اقتصادی بخش خصوصی در 30 
آذرماه 1395 همراه بود تا فرصت های تعمیق همکاری های فی مابین مورد 
بررسی قرار گیرد. در سفر رئیس جمهوری به قزاقستان، غالمحسین شافعی 
رییس اتاق ایران و تنی چند از فعاالن بخش خصوصی از جمله حمیدرضا 
بطحائی عضو هیئت نمایندگان اتاق همدان حضور داشــتند. نماینده اتاق 
همدان در این دیدار عالوه بر حضور در مراســم رســمی، گفتگو با طرف 
های تجاری و اقتصادی قزاقستان در قالب مذاکرات B2B را نیز در برنامه 
داشت تا عالوه بر آشــنایی با زمینه های گسترش همکاری با طرف های 
قزاق، امکان حضور بیشتر فعاالن اقتصادی همدان در آن کشور را نیز مورد 
بررسی قرار دهد. این سفر می تواند مقدمه ای برای حضور قوی تر بازرگانان 
و فعاالن اقتصادی  استان همدان در قزاقستان قرار گیرد که در پی بهبود 

شرایط بین المللی به دنبال بازارهای خارجی بیشتر هستند.

���بازرگانی،�صنایع، �اتاق �الملل �بین �امور �کارشناسان ��حضور
�معادن�و�کشاورزی�استان�همدان�در�جلسه�آشنایی�با�سازمان
��و�چالش�های�آن�در�محل�اتاق�بازرگانیWTO�تجارت�جهانی

)1395/10/27(�ایران�در�شهرتهران
در این جلسه آقای دکتر اسفندیار امیدبخش نسبت به معرفی سازمان 
تجارت جهانی و نیز فواید عضویت در این سازمان و همچنین چالشهای پیش 
رو موارد حایز اهمیتی را عنوان نمودند که در همین راســتا امور بین الملل 
اتاق بازرگانی استان همدان با همکاری امور آموزش این اتاق قصد برگزاری 
یک جلسه آموزشی در اردیبهشت ماه سال 1396 را جهت آموزش موارد ذکر 

شده در جلسه به مدیر عامل شرکتها و مدیران بازرگانی آنها را دارد.

���کشاورزی �و �معادن �صنایع، �بازرگانی، �اتاق �رییس �دیدار �
�)95/10/28(�همدان�با�سفیر�کشور�جمهوری�چک�در�ایران

در این دیدار که  ســفیر شــور جمهوری چک ، آقای اســواتوپلک 
چامبا و رایزن تجاری کشــور جمهوری چک حضور داشتند رئیس اتاق 
بازرگانی همدان، پتانسیلهای بازرگانی استان همدان را معرفی نمودند 
و همچنیــن  مهندس منوچهــر رضایی نایب رییس اتــاق همدان با 
بیــان اینکه  کشــور جمهوری چــک می تواند به عنــوان مرکز چند 
کشــور همجوار اروپایی برای تجارت بــا همدان ایفای نقش کند و در 
بخش واردات خشــکبار از همدان نیز فعال شودبیان کردند که یکی از 
محورهای همکاری بین همدان و چک می تواند بر خشــکبار متمرکز 
باشــد ضمن آنکه بــا توجه به تولید وجود شــیر و محصوالت لبنی با 
کیفیت در همدان می توان از این ظرفیت برای توسعه مبادالت و افزایش 

صادرات به چک بهره برد. 
 همچنین تولید خشکبار و مبل و منبت استان همدان که عمدتا در 
مالیر متمرکز شــده هم قابلیت و ظرفیت بسیاری برای صادرات دارد به 
خصوص آنکه یکی از صادرات جمهوری چک، چوب اســت که می تواند 
پــس از ورود به ایران و فراوری به شــکل مبل و منبت مجددا به چک و 

کشورهای همجوار صادر گردد.  
مقرر گردید که در اردیبهشت ماه سفیر کشور جمهوری چک سفری 
را به استان همدان داشــته باشند و از نزدیک با پتانسیلهای تجاری این 
استان آشنا شــوند. الزم به ذکر است که این مالقات در راستای انتخاب 
کشور جمهوری چک به عنوان یکی از کشورهای معین بازار  هدف برای 

استان همدان صورت گرفت.

����کارخانه�میزبانی�هیأت�تجاری�کشور�غنا�در�استان�و�دیدار�از
�8�الی(�های�تولیدی�این�استان�به�منظور�صادرات�به�کشور�غنا

�)1395�11�بهمن�ماه

در این سفر چهار روزه که اتاق بازرگانی استان همدان میزبان هیات 
تجاری از کشــور غنا بود  این هیــات از نزدیک کارخانه های بافتینه در 
حوزه نساجی، کارخانه تولید و بسته بندی کشمش،  پویان طب در حوزه 
تجهیزات پزشــکی ، گلرنگ در حوزه موارد ارایشــی و بهداشتی ، هالل 
احمر ایران در حوزه تجهیزات پزشــکی، شرکت داروسازی ابوریحان در 
حــوزه تولید و صادرات دارو، روغن غنچــه در حوزه تولید روغن را مورد 

بازدید قرار دادند. 
همچنین با بازدید از غار علیصدر با پتانســیل گردشــگری استان 
همدان نیز آشنا گردیدند. مقرر گردید که این هیات تجاری در خرداد 
ماه سال 1396 نیز مجدداً سفر دیگری به استان همدان داشته باشند 
و با توجه به نیازمندی های کشــور غنا بــا کارخانه های مذکور عقد 

قرارداد نمایند. 
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■   اردیبهشت ماه 1396  ■  شماره 7
■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان

����حضور�کارشناسان�بین�الملل�اتاق�بازرگانی،�صنایع،�معادن�و
�کشاورزی�استان�همدان�در�جلسه�آشنایی�با�تشریفات�بین�الملل
�اتاق �الملل�استانها�در�محل �بین �امور �اندیشی �نیز�جلسه�هم �و

)1395/11/25(�بازرگانی�ایران�در�شهرتهران

 در این جلسه آقای دکتر بیدار مغز ) کارشناس ارشد امور تشریفات 
وزارت امور خارجه ایران( نسبت به نحوه تشریفات بین الملل در نشست 
با هیات هــای تجاری خارجی تشــریفات حائز اهمیت که میبایســت 

رعایت گــردد را متذکر گردیدند که در همین راســتا امور بین الملل 
اتاق بازرگانی اســتان همدان با همــکاری امور آموزش این اتاق قصد 
برگزاری یک جلســه آموزشی در اردیبهشت ماه سال 1396 را جهت 
آموزش موارد ذکر شــده در جلســه به مدیر عامل شرکتها و مدیران 

بازرگانی آنها را دارد. 
در ادامه این نشســت آقای دکترســلطانی، باال بردن ســطح دانش 
زبان هــای خارجی، مطالعــه بولتن هــای کمیته ایرانی اتــاق بازرگانی 
بین المللی، پیگیری اخبار و تحوالت اقتصاد کشور و اتاق ایران در سطح 
بین الملل و شناخت کامل سازمان ها  و فدراسیون های بین المللی مرتبط 
با اتاق بازرگانی را از الزامات کارشناسان بین الملل عنوان کرد. وی جذب 
سرمایه گذاری خارجی را الزامی برای رشد 5 تا 7 درصدی اقتصاد دانست 
و  عنوان نمود که نداشــتن اطالعات از پروژه های مستعد سرمایه گذاری، 
یکی از دالیلی است که در جذب سرمایه گذاران خارجی موفق نشده ایم 
که باید با همکاری اتاق های استانی بروشورها و طرح های توجیهی به زبان 

انگلیسی تهیه شوند.. 
همچنین در این جلسه آقای دکتر کرباســی معاونت اتاق بازرگانی 
ایران به منظور ساماندهی به فعالیت امور بین الملل اتاقهای استانها اعالم 
نمودند که طرح اتقا معین به منظور انتخاب بازار هدف هر یک از استانها 

در دســت تهیه میباشد که در این راســتا اتاق همدان سه کشور هلند، 
جمهوری چک و غنا را به عنوان کشورهای معین خود انتخاب نمود. 

����میزبانی�هیأت�سرمایه�گذاری�از�کشور�آلمان�در�اتاق�بازرگانی،
)1395/11/26(�صنایع،�معادن�و�کشاورزی�استان�همدان:

در این جلســه هیات ســرمایه گذار از آلمان با بیان آنکه در روران 
تحریم ایران به دلیل پر ریســک ارزیابی نمودن تجارت با کشــور ایران 
امکان حضور در کشورمان را نداشتند فرصت پسا تحریم را بسیار مناسب 
ارزیابی نمودند و ابراز نمودند که از دیدن فرصتهای ســرمایه گذاری در 
ایران و علی الخصوص همدان بســیار شــگفت زده شده اند. این سرمایه 
گذاران دارای یک کارخانه در حوزه قطعه سازی میباشند و در این جلسه 
که با حضور مدیرعامل و مدیر کارخانه و مدیر طرح و توسعه شرکت ذوب 
ریزان ) حوزه فعالیت قطعه ســازی( برگزار گردید اعالم کردند که اولین 
مراورات تجاری خود را با شــرکت ذوب ریزان رقم زده اند. خانم سوزان 
ورتیش ) مدیر کارخانه آلمانی( اعالم کردند که نیاز به دریافت اطالعات 
اولیه در خصوص چگونگی ثبت شــرکت، نحوه سرمایه گذاری و .... برای 
سرمایه گذاران خارجی در ایران را دارند و  در خرداد ماه سال 1396 قصد 

سفر مجدد به ایران را دارند. 

این برنامه با توجه به پتانســیل ها و مزیت های استان همدان  تنظیم 
گردیده و هشــت کشــور به عنوان اولویت اصلی و به عنوان بازار هدف 

انتخاب شده است : 

]در]حوزه]قاره]اروپا:]]]
پیگیری موضوع ایجاد روابط تجاری با اتریش در قالب اتاق مشترک 

ایران و اتریش
کشــور اتریش به دلیل امکانات و توانایی هایی شامل  و نیز به لحاظ 
ســاختار صنعتی و فنی یکی از کشورهایی است که می تواند موقعیت و 
جایگاه ویژه ای در آینده روابط تجاری و اقتصادی ایران داشــته باشــد، 
و ایــن جایگاه نه تنها در بخش دولتــی بلکه در بخش های خصوصی دو 
کشور نیز به وضوح دیده می شود. با توجه به جایگاه ایالت ها و استان ها در 
اقتصاد اتریش، نهادینه شدن همکاری های بین استانی می تواند به یکی از 
مولفه های مهم و مکمل سایر ابعاد روابط اقتصادی دو کشور تبدیل شود. 
از این رو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی همدان طی مذاکره 
با ســفیر و نیز رایزن بازرگانی این کشور در ایران در نظر دارد تا با ایالت 
اتریش علیا در این کشــور روابط تجاری خود را پایه ریزی نماید. زمینه 
های همکاری در حوزه صنعت فوالد، صنعت کشــاورزی، ماشــین آالت 
صنعتی و کشــاورزی، صنایع غذایی و خشکبار خواهد بود. همچنین این 
اتاق قصد دارد در حوزه آموزش  و تحصیالت تکمیلی نیز بتواند مراودات 

مناسبی را با این کشور پایه ریزی نماید. 

���پیگیری�موضوع�ایجاد�روابط�تجاری�با�کشور�جمهوری�چک
پیرو نشست با سفیر  و رایزن تجاری کشور جمهوری چک در ایران ، 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی همدان قصد دارد ضمن ایجاد 
ارتباط با اتاق بازگانی کشور جمهوری چک در دو مرحله هیأت تجاری و 
اقتصادی اســتان همدان را به کشور چک اعزام نماید. همچنین در نیمه 
اول ســال 1396دعوت و پذیرش سفیر و رایزن تجاری کشور جمهوری 
چک را در برنامه خود دارد. حوزه روابط تجاری با کشور جمهوری چک در 
حوزه های ماشین آالت صنعتی، بهره برداری از معادن از جمله سیلیس، 
صنعت شیشــه و ســرامیک، انرژی های تجدید پذیر و محیط زیست و  
صنعت خشکبار ... زمینه های مورد نظر جهت برقراری و گسترش روابط 

تجاری خواهد بود. 

��پیگیری�موضوع�ایجاد�روابط�تجاری�با�کشور�هلند
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان قصد دارد روابط تجاری 
را با یکی از شــهرهای کشور هلند براساس نقشه راه طراحی شده گسترش 
دهد. این همکاری  ها می  تواند در زمینه همکاری  ها و سرمایه گذاری متقابل 
و مشــترک، انتقال دانش فنی و آموزش، حوزه پرورش و نگهداری انواع گل، 
حوزه کشاورزی، دامپروری و صنعت شیر و لبنیات باشد. لذا در حال حاضر به 

دنبال مکاتبات با رایزن تجاری کشور هلند در ایران میباشد. 

]در]حوزه]قاره]آفریقا]:]]
���بسط�و�گسترش�روابط�تجاری�ایجاد�شده�با�کشور�غنا

پیــرو اعزام تیم های کارشناســی در هفت مرحلــه در زمینه فنی 
ومهندسی ،معادن و کشاورزی و نشست با مسئولین کشاورزی  و برگزاری 
سه نشست که با هماهنگی اتاق بازرگانی غنا و کمیسیون  صنایع پارلمان 
غنا در آن کشــور  برگزار گردیده  و انعقاد تفاهــم نامه همکاری با اتاق 
بازرگانی غنا و نیز حضور سفیر کشور غنا در همدان  که در سال 1395 
انجام گردید ؛ اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی همدان قصد دارد 
نسبت به ساخت یک مرکز تجاری به نام   مرکز  ارتباطات اقتصادی ایران 
و غنــا  با محوریت و مدیریت  اتاق همدان  و  حمایت  اتاق ایران در این 
کشور اقدام نماید. همچنین نسبت به انجام کشت فراسرزمینی محصوالت 
مورد نیاز اســتان به دلیل وجود پتانسیل مناسب در کشور غنا اقدامات 
الزم را انجام دهند. با عقد یک تفاهم نامه آموزشی نسبت به انتقال دانش 
فنــی و آموزش در حوزه های کشــاورزی و ... اقدام نماید. همچنین در 
زمینه های کشــاورزی، خدمات فنی و مهندسی، داروسازی و تجهیزات 

پزشکی و بازرگانی با این کشور مراودات اقتصادی داشته باشد. 

���در�حوزه�کشورهای�آسیا�میانه:
پیگیری موضوع گسترش روابط تجاری با کشور جمهوری ارمنستان

نزدیکی جغرافیایی  و وجود مرز مشــترک، سهولت اعزام و پذیرش 
هیئت های تجــاری و بازاریابی، وجود منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس 
در مجاورت مرز، وجود اتحادیه تجار ایرانی در ارمنستان و اتاق بازرگانی 
مشــترک از مهم ترین نقاط قوت برای تجارت با این کشــور محســوب 
می شــود همچنین ماشــین ســازی، صنایع غذایی و نیز الکتروموتور از 
مهم ترین صنایع این کشــور محسوب میگردد. از آنجا که استان همدان 

پتانسیل صادرات کشمش به این کشور را دارد لذا بهبود و گسترش روابط 
تجاری با این کشور و اعزام هیأتهای تجاری جزء اهداف اتاق  همدان در 

سال 1396 میباشد. 

���پیگیری�موضوع�گسترش�روابط�تجاری�با�کشور�گرجستان
از آنجا که گرجستان یکی از کشورهای استقالل یافته از اتحاد جماهیر 
شــوروی است که در منطقه قفقاز واقع شده و از نظر جغرافیای سیاسی 
اهمیت زیادی دارد لذا اتاق بازرگانی، صنایع  و معادن همدان قصد دارد 
تا با گسترش روابط تجاری و اعزام فعالین اقتصادی به این کشور و ایجاد 
نمایشــگاههای توانمندیهای تجاری نسبت به معرفی پتانسیلهای استان 
همدان اقدام نماید. همچنین بسط و توسعه زمینه های گردشگری با این 

کشور جزء اهداف اتاق همدان میباشد. 
 
��پیگیری�موضوع�گسترش�روابط�تجاری�با�کشور�آذربایجان

اعزام هیأت تجاری و اقتصادی استان همدان به شهر باکو- و برگزاری 
نمایشگاههای توانمندی های استان همدان در شهر باکو  

]در]حوزه]کشورهای]همسایه]با]ایران]:]]]
���پیگیری�موضوع�گسترش�روابط�تجاری�با�کشور�عراق

تشــکیل میز مشــترک میان اتاق های همدان و یکــی از اتاقهای 
استانی کشــور عراق که نقاط مشترک همکاری تجاری را پیدا نموده 
و بتواند به پیشــبرد روابط اقتصادی و تجــاری کمک نماید. برقراری 
ارتباط با اتاقهای بازرگانی ســلیمانیه و اربیــل و پیگیری توافق های 
انجام شــده در گذشــته، برگزاری نمایشــگاه توانمندیهای صادراتی 

استان همدان در شهر سلیمانیه 

برنامه های حوزه بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان در  سال 1396
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■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان

��تشکل�های�فعال�در�اتاق�همدان
■ اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان طال و جواهر استان همدان

■ انجمن شرکت های دانش بنیان استان همدان
■ سندیکای آسانسور و پله برقی استان همدان

■ انجمن مشاورین و سرمایه گذاری و نظارت بر طرح های استان همدان
■ انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سفال و سرامیک اللجین

■ کانون زنان بازرگان
■ انجمن سنگ استان همدان

■ انجمن صنعت پخش 
■ انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی استان همدان

��تشکل�های�در�دست�اقدام�برای�اخذ�موافقت�اصولی
■ انجمن ملی کشمش

■ الحاق انجمن صادرکنندگان کشمش به اتاق
■ انجمن ملی بتن

■ انجمن ملی سفال و سرامیک
■ انجمن جوانان )سمپاد(

■ انجمن تولیدکنندگان و صادر کنندگان سیب زمینی استان همدان
■ انجمن  تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش دستباف استان همدان

■ انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان گردو تویسرکان
■ انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان نهاوند

■ انجمن تولیدکنندگان و صادرگنندگان رزن

���اخذ �آنها �اصولی �موافقت �که �اقدام �دست �در �های �تشکل
گردیده

1- انجمن تولیدگنندگان و صادر کنندگان نرم افزار
2- انجمن تشکل های کشاورزی

3- انجمن تدبیر آب
4- انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبل منبت مالیر

)الزم به ذکر اســت بند 2 و 3 توســط معاونت تشکل ها مجددا در 
دست بررسی می باشد(

���تشکل�ها�اهم�نشست�ها�و�جلسات
1- نشست با معاونت تشکل های اتاق ایران 

باحضور رییس اتاق همدان و جناب آقای حاجی پور
با حضور رییس اتاق همدان و جناب آقای سیف

باحضــوردر اتاق ایران و نشســت با معاونت محترم تشــکل ها و 
کارشناسان در پیگیری موافقت های اصولی

2-نشست با فعاالن اقتصادی شهرستان های استان 
اسدآباد- نهاوند- مالیر- رزن- فامنین -بهار

3-بازدید از واحدهای فعال اقتصادی استان در معیت ریاست محترم 
اتاق 

4-آموزش تشــکل ها با همکاری واحد آموزش با رویکردهای تخصصی، 
آشنائی با بازارهای هدف، استارت تاپ، آموزشهای دانش بنیان

5-حضور در آموزش مسئولین تشکل های اتاق ایران
6-حضور تشکل ها در کمیسیون های تخصصی باالخص شورای گفتگو

7-برگزاری مجمع عمومی موسسین و سالیانه تشکل ها
8-تشکیل کمیسیون تشکل ها و کمیته های تخصصی زیر مجموعه آن 

با حضور 30 تشکل فعال استانی

اتاق همدان گزارش واحد تشکل های 

نشست رییس اتاق همدان با فعالین حوزه فرش استان 13 مردادماه 1395مجمع عمومی مؤسسین انجمن شرکت های صنعت پخش استان همدان 17 آذرماه 1395

انتخاب اعضای هیأت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی همدان 21 اسفندماه 1395اولین دوره آموزشی ویژه صادرات کشمش در مالیر 26 فروردین ماه 1395

مجمع عمومی مؤسسین انجمن سنگ همدان 1 دی ماه 1395برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با شرایط عضویت در تشکل دانش بنیان اتاق همدان 2 بهمن ماه 1395

نشست مهندس علی اصغر زبردست با هیأت 
مدیره تشکل انجمن مشاورین سرمایه گذاری و 
نظارت بر طرح ها  5 خردادماه 1395
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جلسه مؤسسین کانون زنان بازرگان همدان 21 اردیبهشت 1395مجمع عمومی سندیکای آسانسور و پله برقی شعبه همدان 30 تیرماه 1395

نشست رییس اتاق همدان و فعالین اقتصادی شهرستان رزن 3 تیرماه 1395برگزاری جلسه بانوان هنرمند در زمینه صنایع دستی در مالیر 25 خردادماه 1395

دیدار نوروزی فعالین اقتصادی شهرستان مالیر با معاونت استاندار و جلسه ایجاد تشکل انجمن ملی انگور و کشمش مالیر 15 تیرماه 1395
فرماندار ویژه شهرستان مالیر 19 فروردین ماه 1395

مجمع کانون زنان بازرگان همدان تشکیل شد 14 بهمن ماه 1395هم اندیشی درخصوص شرایط عضویت در تشکل دانش بنیان اتاق همدان 25 آذرماه 1395

تشکیل مجمع عمومی اتحادیه طال، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی در اتاق همدان4 خردادماه 1395سمینار شیوه اداره مطلوب تشکل های اقتصادی عضومحور 8 خرداد 1395
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�شهرام�شیروانی:�رئیس�کمیسیون
دبیر�کمیسیون:�بهنام�افتخاریان

�25:�تعداد�اعضاء�کمیسیون

��:�مختصری�از�شرح�وظایف�کمیسیون
■ بررسی مسائل کالن استان در حوزه گردشگری و چالشها و موانع 

موجود و ارائه راهکارهای الزم جهت رفع آنها 
■ بررسی مشکالت فعالین حوزه صنایع دستی.

■ بررسی مزیتهای گردشگری  استان و ترسیم افق مطلوب .

کمیســیون تخصصی گردشــگری و خدمات به عنــوان یکی از 
کمیســیون های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی همدان، 
بررســی طرح ها و برنامه های کالن موجود در بخش گردشــگری را 
آغاز کرد و طی چندین جلســه به بررســی این موارد پرداخت و طی 
جلسات برگزار شده میزبان بسیاری از مدیران و دست اندر کاران حوزه 

گردشگری جهت ارائه برنامه ها و گزارش ها بود.

1-برگزاری پنج جلسه کمیسیون از ابتدای سال
در طی جلساتی که برگزار شد به بررسی مشکالت و مسایل مخلتف 
حوزه گردشگری پرداخته و سعی در بررسی و حل این مشکالت گردید. 
در بسیاری از موارد مثل ایام نوروز و یا تعطیالت عید فطر و ماه رمضان 
ضمن رصد مشــکالت خــاص اصناف در این ایام بــا حضور مدیران و 

مسئوالن واحد های ذیربط نسبت به حل موضوع اقدام شد.

2-برپایی ضیافت افطار در ماه مبارک رمضان
هفتمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی صنایع و معادن 
و کشــاورزی همدان روز سه شــنبه 8 تیرماه 1395 به همراه ضیافت 

افطار در هتل باباطاهر همدان برگزار شد. 
در ابتدای این جلســه که با حضور مهندس علی اصغر زبردست 
ریاست اتاق، تعدادی از اعضای هیات نمایندگان و اعضای کمیسیون 
برگزار شــد، شهرام شیروانی رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات 
اتاق همدان گزارشــی از عملکرد این کمیسیون به رئیس اتاق  ارائه 
نمود و از شــرایط نامطلوب گردشــگری در حوزه های مختلف در 

استان خبر داد.

 در ادامه جلســه مهندس علی اصغر زبردست از فقدان استراتژی 
راهبردی برای گردشگری انتقاد کرد و مقرر شد در جلسه آتی نشست 
مشــترک صبحانــه کاری بین اعضای کمیســیون و مدیر کل میراث 
فرهنگی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شود و موارد مربوط به 

طرح های جامع و برنامه های کالن گردشگری بررسی شود.
 همچنین در این جلســه که بیشــتر به بیان مسائل و مشکالت 
اصنــاف مختلــف اختصاص داشــت نماینــدگان تمامــی اصناف 
گردشــگری از جمله هتلداران، راهنمایان گردشگری، آژانس های 
مســافرتی و مجتمع های بین راهی حضور داشتند و به بیان مسائل 

و مشکالت موجود پرداختند. 
بهنام افتخاریــان، دبیر کمیســیون نیز از 
تهیه طرح میان مدت آســیب ها و مشــکالت 
اصناف گردشــگری در کمیســیون و برگزاری 
جلسات مشترک با کمیسون های سایر استان ها 
در آینده ای نزدیک خبر داد. شایان ذکر است، 
مهمترین مســئله مطرح شده این نشست عدم 
حمایت الزم از تاسیســات گردشگری در مورد 
مجوزها و قوانین و لزوم چاره اندیشــی برای آن 

بود.

3-برگزاری صبحانه کاری
جلسه صبحانه کاری با محوریت گردشگری 
استان با حضور علی اصغر زبردست رییس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی همدان، 

مصطفی رســولی شهردار همدان، شــهرام طهماسبی رییس  سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اســتان، علی مالمیر مدیرکل میراث فرهنگی و 
صنایع دستی استان همدان و اعضای کمیسیون تخصصی گردشگری و 
خدمات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان روز چهارشنبه 

23 تیرماه 1395 در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد. 
زبردست با اعالم اینکه "همدان ظرفیت ایجاد 15 موزه را دارد" 
گفت "طرح جامع گردشــگری همدان نقشه راه قرار گیرد تا بتوان 
براســاس آن برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تعریف 

کرد." 
دبیر شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اســتان همچنین 

اظهار کرد "گردشــگری به لحاظ محور توسعه استان بودن از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت که باید هماهنگی الزم بین بخش خصوصی و 

دولتی در این زمینه ایجاد شود." 
عضو اتاق ایران با بیان اینکه "محوری ترین بخش توســعه استان 
همدان گردشــگری است که باید برنامه های این حوزه مشخص شود" 
افزود "برای حرکت دادن کار حوزه گردشــگری باید نقشــه راه داشته 
باشیم که در گذشته طرح جامعی تدوین شد و نیاز است تا شهرداری 

همدان کارهای خود را درقالب طرح جامع اجرایی کند."
 زبردست با اشاره به اینکه "شــهرداری همدان باید ظرفیت های 
دیگری را برای ماندگاری بیشــتر مســافران 
ایجاد کند" عنوان کــرد "برنامه های کوتاه و 
بلندمدت در حوزه گردشگری تدوین شده و 
باید پروژه هایی برای آنها تعریف شود تا بتوان 

به نتایج مطلوبی رسید." 
وی بــا بیــان اینکــه "اداره کل میراث 
فرهنگی می توانــد 70 درصد امور خود را به 
بخش خصوصی واگذار کند" اظهار داشــت 
"همدان ظرفیت باالیی در زمینه ایجاد موزه 
داشته و می توان 15 موزه مختلف برای استان 
همــدان ایجاد کرد که نبایــد از این موضوع 

غافل شد." 
رییس اتاق همــدان در پایان و با اعالم 
اینکه "سیاست های اتاق و بخش خصوصی 
که از طریق رییس کمیسیون ها به سازمان 
مدیریت ارائه می شــود در زمینه تدوین برنامه ششــم لحاظ شود 
خاطرنشان ســاخت "چون هدف برنامه ششــم تسهیل امور بخش 
خصوصی اســت، باید نظــرات این بخش در برنامــه موردنظر قرار 

گیرد.”

4-برگزاری چند جلسه هیات رئیسه جهت بررسی وظایف 
کاری کمیته های تخصصی کمیسیون 

هیات رئیسه کمیسیون گردشــگری چندین جلسه برای بررسی 
وظایف کمیته ها تشکیل داد و ضمن مشخص کردن مسئوالن کمیته 

ها به بررسی ایده هایی جهت فعال تر شدن کمیته ها پرداخت.

گزارش کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق همدان

�همدان�ظرفیت�باالیی�در�زمینه
�ایجاد�موزه�داشته�و�می�توان
�15�موزه�مختلف�برای�استان
�همدان�ایجاد�کرد�که�نباید�از

این�موضوع�غافل�شد



21
■   اردیبهشت ماه 1396  ■  شماره 7
■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان

5-دعوت از روسای ادارات دولتی مرتبط
نهمین جلسه کمیســیون گردشــگری و خدمات اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی همدان به ریاســت علی اصغر زبردســت 
ریاســت اتاق، و با حضور سید مصطفی رســولی شهردار، علی مالمیر 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سرهنگ مظاهری 
رییس پلیس اماکن نیروی انتظامی، شهرام طهماسبی از سازمان برنامه 
و بودجه و اعضای این کمیسیون روز پنج شنبه 28 مردادماه 1395 در 

سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.
رییس اتاق در ابتدا با اشــاره به »مســائل مطرح شده در جلسه 
پیشــین کمیسیون« اظهار کرد »این جلســه پیرو مشکالت مطرح 
شــده اعضا در جلســه قبل و با حضور مســئولین تشــکیل شده 
است.” زبردست در این جلسه خواستار »برگزاری یادمان شهرداران 

سابق همدان« شد. 
دبیــر شــورای گفتگوی دولــت و بخش خصوصــی همچنین بر 
»برگزاری جلسه بین شــهردار، رییس میراث فرهنگی و اماکن جهت 
هماهنگی امور ساماندهی مســافران« تاکید کرد. رییس اتاق همدان 
همچنین یادآور شــد »تمامی مسافرخانه ها و خانه های اجاره ای باید 

مجوز دریافت کنند تا از مشکالت احتمالی پیشگیری شود.”
 شــهرام شیروانی به رئیس سازمان برنامه وبودجه پیشنهاد »ادامه 
طرح پیاده روســازی از آرامگاه بوعلی سینا تا میدان هگمتانه را«بیان 
کرد و اظهار کرد »این طرح جهت هدایت گردشــگران به داخل بازار و 
همچنین در حوزه اقتصاد اســتان می تواند تأثیر مثبت داشته باشد.” 
رییس کمیسیون تخصصی گردشگری و خدمات خواستار »رسیدگی 

به خانه های اجاره ای بدون مجوز در ورودی شــهر« شد و اظهار کرد 
»ساماندهی هتل ها و مسافرخانه ها و سایر مراکز اسکان در ماندگاری 

گردشگر و معرفی فرهنگ همدان بسیار مهم است.” 
ســید مصطفی رســولی در ادامه اظهار کرد »بازســازی بازارهای 
همدان پیشرفت خوبی داشته است و پوشش سقف ها با حمایت میراث 
فرهنگی و مالکین انجام شــده است.” شــهردار همدان با بیان اینکه 
»اطالعات همدان در خصوص جاده ابریشــم را به طور کامل استخراج 

کرده ایم« از برگزاری »همایش جاده ابریشم« خبر داد. 
مالمیــر با تأکید بر »خروجی جلســات و برنامه ها« خواســتار 
»معرفی همــدان به مخاطبین و افزایش جذب گردشــگر« شــد. 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری با بیان اینکه 
»اللجین به عنوان شــهر جهانی ســفال انتخاب شده است« اظهار 
کرد »از  این پتانسیل می توانیم جهت افزایش ماندگاری مسافر در 
همدان اســتفاده بهینه داشته باشــیم و گردشگران را به شهرستان 

های اطراف نیز هدایت کنیم.” 
وی با اشاره به اینکه »اللجین و علیصدر دو ظرفیت باال در همدان 
هســتند« خواستار »برگزاری نمایشگاه دائمی در مسیر غار علیصدر و 
اللجین« شــد. سرهنگ مظاهری در ادامه اظهار کرد »در صورت بروز 
هرگونه مشــکل از نظر ساماندهی گردشــگران به صورت شبانه روزی 
آماده پاسخگویی هستیم.” رییس پلیس اماکن نیروی انتظامی با بیان 
اینکه »بازدید از خانه مســافران و اخــذ تعهد و اخطار پلمپ اقداماتی 
انجام داده ایم« خاطرنشــان ساخت »چاره اندیشی و ساماندهی خانه 

های اجاره ای با حمایت تمام نهادها قابل اجرا است.” 

در ادامه این جلسه »مشــکالت کالن حوزه گردشگری« و »طرح 
های جامع مطالعاتی گردشــگری این حوزه« بــه بحث و تبادل نظر 
گذاشته شد و همچنین نحوه »ســاماندهی و نظارت بر اماکن اقامتی 

غیرمجاز« نیز مورد بررسی قرار گرفت.

6 - بررســی و تصویب شــرح وظایف جدید کمیسیون و 
کمیته های وابسته با حضور اعضای کمیسیون و رئیس محترم 

اتاق همدان 

7 - بررسی موارد خاص از جمله:
بررسی مسائل مشترک سفره خانه های سنتی و رستوران ها

بررسی مشکالت اصناف در ماه مبارک رمضان
بررســی برنامه ها و اســتراتژی های گردشــگری استان با حضور 

مدیران
بررسی موانع و مشکالت اصناف در ایام نوروز

بررسی مشکالت حوزه تبلیغات استان با حضور کارشناسان

8- ارائه پیشنهاد به نمایندگان مجلس و اتاق ایران مبنی بر 
تلقی کردن صنعت گردشگری وتعمیم قوانین حمایتی از صنایع 

به صنعت گردشگری ولحاظ آن در برنامه ششم توسعه

9- مکاتبــه با معــاون محترم رئیس جمهــور در رابطه 
بابخشودگی جرایم تامین اجتماعی صنعت گردشگری.

��مرتضی�اسکندری:�رئیس�کمیسیون
�مهدی�درویشی:�نایب�رئیس�کمیسیون
��ناصر�خاکی�زاده:�نایب�رئیس�کمیسیون

�علیرضا�پور�نجفی:�دبیر�کمیسیون
�94/3/27�:�تاریخ�برگزاری�اولین�جلسه�کمیسیون�در�دوره�هشتم

22:�تعداد�اعضاء�کمیسیون
��هر�ماه��آخرین�یکشنبه:�تاریخ�برگزاری�جلسات

��:�مختصری�از�شرح�وظایف�کمیسیون
1-بررسی مسائل کالن صنعت ساختمان و آسیب شناسی وضع موجود

2-بررسی مسائل ومشکالت اعضا فعال درحوزه پیمانکاران و انبوهسازان 
3-بررسی سازوکارهای الزم برای ایجاد وتوسعه کنسرسیوم خدمات فنی 

ومهندسی و نیز توسعه فرهنگ مشارکتی  و ارائه نقد و نظر
4-پیگیری وراه اندازی دفتر مبادالت پیمانکاری

5-بررسی سازوکارهای الزم برای شناسایی پیمانکاران وانبوهسازان وبرقراری 
ارتباط آسان وقانونمند بین آنهاوکارفرمایان درسطح کشور و نیزسازوکارهای 

الزم برای توانمندسازی وبازاریابی وتوسعه بازار پیمانکاران و انبوهسازان

6-بررسی مســائل ومشــکال تفعاالن حوزه های تخصصی خدمات فنی 
ومهندسی وارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون مربوطه 

درراستای بهبود محیط کسب و کار

��:�نام�کمیته�های�زیر�مجموعه�کمیسیون
1- کمیته ساختمان و عمران شهری
2- کمیته خدمات فنی و مهندسی 
3- کمیته  حمایت از کنسرسیوم ها

���رئوس�مطالب�و�موضوعات�مطرح�شده�در�کمیسیون�عمران
:�وخدمات�فنی�ومهندسی

- بررسی مشــکالت نظام فنی واجرایی و دستورالعملها و بخشنامه های 
اجرای دقیق وسریع پروژه ها.

- بررسی مشکالت بیمه ای ومالیاتی پیمانکاران.
- بررســی راهکار های تســهیل واگذاری پروژه های نیمه تمام دراستان 

همدان.
- ایجاد تعامل وانسجام مابی نتشــکلها یمختلف صنعت احداث ازجمله 

انجمن پیمانکاران عمرانی، نظام مهندســی ســاختمان، انبوه ســازان 
ومهندسین مشاور به منظوروحدت رویه درپیگیری حقوق وخواست های 

صنوف فوق.
- حضور رئیس کمیسیون درشــورای فنی استان به عنوان نماینده اتاق 

بازرگانی.
- شرکت رئیس کمیسیون درجلسات کمیسیون احداث اتاق ایران.

- برگزاری جلسات برنامه ریزی هیئت رئیسه کمیسیون.
- طرح موضــوع واگذاری پروژهای عمرانی به پیمانکاران بومی اســتان 
درشــورای گفتگو دولت وبخش خصوصی اســتان ومصوب شــدن آن 

درجلسه شورا.
- برگزاری جلسات کمیســیون با حضور ریاست سازمان برنامه و بودجه 

استان.
- پیگیری بودجه عمرانی و درخواست تخصیص به موقع ازطرف سازمان 

برنامه درفصول کاری .
- تشــکیل انجمن صدور خدمات فنی ومهندســی وتصویب اساســنامه 
وانتخاب هیئت مدیره انجمن که میتواند در شرایط موجود جهت اشتغال 

در داخل وخارج از کشور موثر باشد .

گزارش کمیسیون عمران 

ادامه از صفحه قبل
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موضوعات قابل طرح در شــورای گفتگو دولت و بخش خصوصی از 
طریق کمیســیون های تخصصی اتاق بازرگانی همدان و یا تشــکلهای 
اقتصادی اســتان دریافت و متعاقبا  برای هر یک از موضوعات جلسا ت 
کارشناســی برگزار می گردد وسپس موضوع در صحن شورا مطرح می 
گردد . مصوبات شــورای گفتگو در سطح استان پیگیری و یا به شورای 
گفتگــوی دولت و بخش خصوصی اتاق ایــران و کمیته ماده 76 ارجاع 

می شود.
 اجماال موضوعات و مصوبات مطرح شده در شورای گفتگوی استان 

همدان به شرح زیر می باشد .

��:�لیست�موضوعات
1- بررسی اجرای حکم ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار 
و مفادآئین نامه اجرایی آن موضوع تصویبنامه شماره 7411/ت49810 

مورخ 95/1/28 هیات وزیران.
2- بررسی تعرفه ها وعوارض دریافتی در قبوض برق و گاز از واحد های 

تولیدی و صنعتی.
3- مسائل تعاونی های مسکن مهر 

4- مشکالت شرکتهای تعاونی فرآورده های لبنیاتی 
5- بررسی مسائل ومشکالت معادن استان

6-  طرح مشکالت صنف آسانسور و پله برقی استان 
7-  مشــکالت مربوط به امور بانکی واســتمهال تسهیالت بانکی بخش 

کشاورزی
8- مشکالت امور دام و صنایع لبنی پاستوریزه و توزیع شیر بصورت فله 

ای و غیر بهداشتی
9-  طرح احیاءوتعادل بخشــی آب شــامل انســداد چاهها ،مبهم بودن 

وضعیت چاههای دستی وروند تغییر پروانه چاهها 
10-  مشکل دریافت حق بیمه از بن کارگری

11- نحوه محاسبه حق بیمه در مشاغل سخت وزیان آور
12- بررسی چگونگی محاســبه میزان مصرف آب از چاههای آب واحد 

های صنعتی ونرخ حق النظاره
13- پیشنهاد خرید تولیدات اســتان توسط دستگاههای اجرایی داخل 

استان 
14- پیشنهاد اولویت واگذاری پیمانها به پیمانکاران فعال داخل استان

��شرح�مختصر�موضوعات�وتصمیمات
بررسی اجرای حکم ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار 
و مفادآئین نامه اجرایی آن موضوع تصویبنامه شماره 7411/ت49810 

مورخ 95/1/28 هیات وزیران.
- بررسی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کارومکاتبه  در 
خصوص ابالغ و اجرایی شدن آیین نامه ماده 25 در سطح دولت و وزارت 
استانداری و شرکت های گاز و برق و مخابرات  خانه های مربوط توسط  
ودســتوراجرای آیین نامه ماده 25 قانون بهبود محیط کســب و کار در 
سطح اســتان و گنجانده شــدن مفاد آیین نامه ماده 25بهبود مستمر 
محیط کسب و کار در قرارداد های شرکت های خدمات رسان و پیگیری 

تامین اعتبار از سوی دولت .
- بررسی تعرفه ها وعوارض دریافتی برق وگاز از واحد های تولیدی 

و صنعتی.
- بررسی عوارض دریافتی و افزایش تعرفه در زمان پیک مصرف برق 
ومکاتبه با ســازمانها و ادارات  مرتبــط در خصوص عوارض و حذف 20 

درصد افزایش هزینه در پیک مصرف.
- پیگیری بازنگری در تعرفه ها و گروه های انتخابی  توســط تولید 
کنندگان  در بحث تعرفهای برق با مشــاوره کارشناســان اداره برق در 

انتخاب تعرفه مناسب برای تولید کنندگان وصنایع

���مسائل�تعاونی�های�مسکن�مهر
- بررســی مشکالت مســاکن مهر شامل آماده ســازی و محوطه 
ســازی مساکن مهر واضافه زیربنا مســاکن مهر نسبت به نقشه وحق 
به  ما و االجاره زمینهای مســاکن مهر براســاس قراردادهای 99 ســاله 

التفاوت حق الزحمه مهندســین ناظر. مشکل تغییر نقشه ها واجرای 
استانداردهای سازمان آتش نشــانی وبررسی اعطای تسهیالت متمم 
به واحد های فروش اقســاطی شده واعطای  وام به اعضاء تعاونی های 

مسکن مهر 
- واگــذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی وتععین کمیته 
ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مرتبط جهت 
بررسی اینکه آیا پروژه ی قابل واگذاری مناسبی هست که سازمان مربوط 
از واگذاری آن امتناع کرده باشــد و همچنین امکان تغییر کاربری را نیز 
بررســی نمایند در صورتی که دستورالعمل مبهم می باشد جهت اصالح 

آن اقدام نمایند 

���مشکالت�شرکتهای�تعاونی�فرآورده�های�لبنیاتی
- بررسی مشــکالت تولید و توزیع لبنیات توسط واحدهای صنفی 
ســنتی وغیر مجازکه مقررشده است ســازمان صنعت ، معدن و تجارت 
به هر صنفی که می تواند ضوابط تعیین شــده بهداشــت را رعایت کند 
مجوز داده و یا مجــوز آنها را تمدید نمایدوهر واحدی نمی تواند مطابق 
ضوابط عمل کند تغییر وضعیت داده شــود . حوزه اقتصادی استانداری 
از واحدهای صنفی که دستگاه پاستوریزاتور نصب کرده اند بازدید بعمل 
آورد ونســبت به صحت عمل این روش پاستوریزاسیون و امکان کنترل 
آن  بررسی و بر اجرای ضوابط نظارت می نماید برای این منظور  نماینده 
کارخانه های پاستوریزاسیون شیر و سازمان صنایع و مرکز بهداشت نیز 

حضور داشته اند .
- بررسی مشکل رها ســازی پساب واحدهای صنفی توزیع شیر در 
محیط  جهت بررسی آسیب زیســت محیطی جلسه ای با حضور آقای 
قیاسی و شهردار و مرکز بهداشت و سازمان محیط زیست و دامپزشکی و 
آب و فاضالب و نماینده دفتر اجتماعی و دفترعمرانی استانداری موضوع 

را پیگیری نمایند .
- طلب واحد های لبنی پاســتوریزه که مقررگردید تخصیص بودجه 

جهت شیر مدارس پیگیری شود. 

گزارش عملکرد شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی
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��بررسی�مسائل�ومشکالت�معادن�استان
- موضــوع باز نگــری در رنگبندی پهنه منابع طبیعی اســتان 
کــه مقررگردیــد بازنگری در مناطــق قرمز و خاکســتری تا پایان 
ســال صورت پذیرد و مســتند و آگهی شــود و یک نســخه نیز به 

داده شود.  استانداری 
- مشــکل تعیین محدوده اکتشاف وبهره برداری از معادن که برنامه 
ریزی شــد جهت اکتشــاف وبهره برداری در محدوده معدنی مورد نظر 
ســازمان صمت ابتدا منابع طبیعی دربــاره کل محدوده اعالم نظرنماید 
ســپس عملیات اکتشــاف و گمانه زنی انجام پذیرد و با مشخص شدن 
مناطــق مورد نظر جهت بهره برداری توســط متقاضی وپس از پرداخت 

حقوق عرفی پروانه بهره برداری صادرشود .  
- مشکل معارضین محلی وروســتایی معادن مقرر گردید در جلسه 
فرمانداران و بخشــداران اســتان از آقای مهندس متین ریاست سازمان 

صمت اطالع رسانی الزم را در جلسه  بعمل آورند
- مشــکل ارجاع برونده های معادن ازسوی منابع طبیعی به مراجع 
قضایی که مقرر شد قبل ازارجاع برونده ها به محاکم قضایی بین سازمان 

صمت ومنابع طبیعی هماهنگی صورت گیرد. 

����طرح�-�پله�برقی�استان �طرح�مشکالت�صنف�آسانسور�و
موضوع�توسط�سندیکای�آسانسور�وپله�برقی�استان

- بررســی مسائل صنف آسانسوروبله برقی که مقرر شد جلسه ای با 
حضور معاون محترم اســتاندار آقای مهندس عراقی و سازمان استاندارد 
وسازمان صمت وسندیکای صنف آسانســور و آقای مهندس اسکندری 
رئیس کمیســیون فنی و مهندسی اتاق و آقای مهندس سلیمی  رئیس 
نظام مهندسی ساختمان همدان و جناب آقای فرسایی رئیس اتاق اصناف  
به منظور بررســی و گزارش پیشــنهادات قابل اجرا در استان تشکیل و 
پیشنهادات واصالحات الزم به ســازمان نظام مهندسی کشور داده شود 
وســازمان صمت نیز بر شــرکت های خاطی و مهر فروش نظارت نموده 

وبرخورد قانونی صورت پذیرد.

���مشکالت�مربوط�به�امور�بانکی�واستمهال�تسهیالت�بانکی
- مشکالت مربوط به امور بانکی واستمهال تسهیالت بانکی که نامه 

ایــی از طرف جهاد کشــاورزی تهیه با این توضیح که اســتمهال با نرخ 
قرارداد اولیه باشد و رونوشت به نمایندگان محترم استان در مجلس داده 
شد که در قانون بودجه لحاظ گردد ) مانند تبصره 16 قانون بودجه سال 
92( و همچنین رونوشت به وزیر کشاورزی ، بانک مرکزی ، شورای پول 

و اعتبار و سایر استانداران داده شود .
���،مبهم �چاهها �انسداد �شامل �آب �بخشی �احیاءوتعادل �طرح

�بودن�وضعیت�چاههای�دستی�وروند�تغییر�پروانه�چاهها
- طرح احیاءوتعادل بخشــی آب شامل انســداد چاهها ،مبهم بودن 
منظور  بــه  کــه  وضعیت چاههای دستی وروند تغییر پروانه چاهها  
بررسی موضوع نمایندگان خانه کشاورز حتما" در جلسات مربوط درسطح 

استان وشهرستانها دعوت شده و شرکت نمایند.

��مشکل�دریافت�حق�بیمه�از�بن�کارگری
- مشــکل دریافت حق بیمه از بن کارگــری و عدم دریافت معوقات 
بدهی و جرایم دیرکرد ناشــی از اجرای بخشنامه مذکور در سال 93  که 
طی مکاتبه ای با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و درخواست بررسی و 
بازنگری در بخشــنامه دریافت حق بیمه از بن کارگری با توجه به سوابق 

موضوع در سال 93 پیگیری گردید .

��نحوه�محاسبه�حق�بیمه�در�مشاغل�سخت�وزیان�آور
- موضوع نحوه محاســبه حق بیمه در مشــاغل ســخت و زیان آور 
بخشــنامه شماره 49/5 مستمریها و اجزاء 4و6 بند )ب( تبصره 2  قانون 
تأمیــن اجتماعی الحاقــی ماده 76 از طریق مکاتبه بــا معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری ضمن استعالم تفسیر بخشنامه و نحوه ی محاسبه حق 

بیمه اقدام گردید . 

���چگونگی�محاسبه�میزان�مصرف�آب�از�چاههای�واحد�های
صنعتی�ونرخ�حق�النظاره

- مشکل  محاسبه حق آب مصرفی چاههای واحدهای صنعتی 
 کــه مقرر گردید واحدهای صنعتی دارای چاه تا پایان شــهریور فرصت 
نصب کنتور داشته باشند.و تا پایان فرصت نصب کنتور چاهها از 50درصد 

ظرفیت اسمی پروانه چاهها حق آب گرفته شود

���پیشنهاد�خرید�تولیدات�استان�توسط�دستگاههای�اجرایی
�داخل�استان

- پیشنهاد خرید کاالهای داخلی استان توسط دستگاههای اجرا یی 
که در این راستا بر بخشنامه های قبلی و مصوبه کارگروه اشتغال در این 
رابطه تاکید گردید و خرید کاالهای اســتانی به شــرط کیفیت با یک تا 
دو درصد اختالف قیمت در اولویت قرار گرفت .پیگیری بخشــنامه های 
مورخه 93/7/7 امور اقتصادی ودارایی اســتان و تصویب و تأکید مجدد 
آن به ذیحساب دستگاهها در جهت خرید از استان واجرای بازرسی های 

موردی بخشنامه مذکور انجام گرفت .

���پیشنهاد�اولویت�واگذاری�پیمانها�به�پیمانکاران�فعال�داخل
استان

- پیشــنهاد واگذاری پیمان ها به پیمانکاران بومی استا ن که مقرر 
گردیــد با در نظر گرفتن امتیاز ویــژه و فنی در ارزیابی پیمانکاران بومی 
اســتان در برگزاری مناقصات از طرف کلیه دســتگاههای اجرائی استان 

اقدام گردد. 

��سایرموضوعات�خارج�از�دستور
کــه  -چگونگی تقسیط مالیات بر ارزش افزوده واحدهای مشمول 

مقرر گردید مبلغ قابل تقسیط از پنج میلیون تومان جهت شمول تعداد 
بیشــتری از مؤدیان کاهش یابد ودرصد نقــدی دریافتی نیز به25درصد 
کاهش یابد وافزایش تعداد تقسیط تا 8 قسط  توسط سازمان امور مالیاتی 

انجام پذیرد . 
- رفع مشکل راه اندازی گاوداری 4000راسی کبودر آهنگ با بانک 
ملی که مقرر گردید با بانک کشاورزی جهت دریافت تسهیالت سرمایه 
در گــردش وثابت جهت  راه اندازی و خرید دام واحد دامداری مذاکره 
صورت پذیرد و با بانک ملی جهت حل مشکل واحد دامداری و واگذاری 
ســهم بانک با نظارت آقای طوماسی دبیر شــورای عالی بانکها مذاکره 

صورت پذیرد . 
- توجیه بدنه کارشناسی دستگاههای اجرائی و بانک ها با سیاستهای 
استانداری وبرگزاری جلســه های توجیهی جهت کارشناسان بانک ها و 
ســایر دســتگاههای اجرائی و اداری بطور جداگانهتوسط معاونت برنامه 

ریزی استانداریصورت پذیرد.



و کشاورزی همدان بازرگانی، صنایع، معادن  اتاق  نشریه داخلی  
تاق همدان ا به سفارش 
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