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ایران  اتاق  رئیس  تقدیر 
با  از تعامل سازنده دولت 

بخش خصوصی در همدان
 غالمحسین شافعی در نشست بزرگ فعالین اقتصادی استان همدان 
که با حضور هیأت رییسه اتاق ایران، محمدناصر نیکبخت استاندار همدان، 
مســئولین اســتانی و فعالین اقتصادی اســتان همدان روز یکشنبه 17 
اردیبهشت ماه 1396 در سالن جلسات استانداری همدان برگزار شد، اظهار 
کرد تأمین اجتماعی در حوزه حسابرسی فعاالن اقتصادی ورود نمی کند و 

تنها وظیفه بازرسی را بر عهده دارد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه 
اگرچه اتاق بازرگانی همدان از نظر کمی گســترده نیســت اما از وزنه 
سنگینی برخوردار است اظهار کرد اتفاقاتی که در اتاق بازرگانی همدان 

رخ داده می تواند چراغ راهی برای آینده اتاق ایران باشد.
به گــزارش روابــط عمومی اتــاق همدان، وی افــزود بخش 
خصوصی در حــال حاضر نیازمند صدای رســا و یکپارچه اســت 
و پس از آن به شــراکت خصوصی و دولتی برای نقشــه راه آینده 

هستیم. نیازمند  کشور 
رئیس اتاق ایران با اشــاره به اینکه این ائتالف سازی در اتاق بازرگانی 
همدان مشاهده می شود تصریح کرد مشکل اساسی در تولید این است که 
در طول دهه گذشته، تولید نتوانسته از تولید جهانی پیروی کند اما مصرف 
به درســتی از مصرف جهانی پیروی کرد که باعث ایجاد شکاف عمیق در 

آینده در راه رقابت جهانی خواهد شد.
رتقای  ینکه علت این شــکاف تحریم و عدم ا شــافعی با بیان ا
مــروز کاالیی با  تکنولــوژی در داخــل بوده اســت اظهار کرد ا
و در  فزایش  ا تمام شــده  و قیمت  تولیــد  پایین تــر  تکنولــوژی 

نتیجــه در زمینه رقابت با چالش مواجه می شــویم.
وی خاطرنشــان ساخت بســیاری از تولیدات ما تا چند سال آینده از 
مصرف بازار داخل حذف خواهد شــد، از همین رو برای صرف منابع برای 
تولید این محصوالت باید اندیشه کرد زیرا در بازار داخل و خارج با چالش 
مواجه خواهیم شــد. رییس اتاق ایران با بیان اینکه سیاستگذاری باید به 
شــکلی باشد که در کاروان تکنولوژی و نوآوری بخش اقتصادی رو به جلو 
حرکت کند تصریح کرد در غیر این صورت امکان بقا وجود نخواهد داشت.
غالمحسین شافعی با اشــاره به اینکه شراکت بخش خصوصی باید 
در تدوین برنامه ها رخ دهد و نه اجرای آن ادامه داد وظیفه ما نیســت 
که مشکل ایجاد شود و ما آن را برطرف کنیم بلکه وظیفه ما خشکاندن 

سر منشأ مشکالت است.
وی تأکید کرد  رشد و توسعه دو مقوله جدا از هم هستند اما رشد هیچ 

وقت ضامن رسیدن به توسعه پایدار نیست.
شــافعی با اشاره به اینکه حرکت به سمت توســعه پایدار رشد ایجاد 
می کند اما هر رشــدی باعث توسعه پایدار نخواهد شد گفت توسعه پایدار 

الزامات ویژه خود را دارد که باید به آن توجه ویژه داشت.
رییــس اتــاق ایــران همچنین با بیــان اینکه بخــش خصوصی 
توقعاتی از قوای ســه گانه دارد اظهار کرد امروز دولت توجه ویژه ای 

دارد. به بخش خصوصی 
وی افــزود اعتماد قوای ســه گانه را جلب خواهیم کرد و با ایجاد 

این اعتماد حرکت خوبی شــکل خواهد گرفت.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران با بیان اینکه 
حدود یک ماه است که راه اندازی مرکز رتبه بندی اتاق بازرگانی در دست 
پیگیری اســت و این مرکز به ثبت رسیده تصریح کرد در اسفندماه سال 
گذشــته اقدامات قابل توجهی برای فعاالن اقتصادی به ویژه در سازمان 

امور مالیاتی و تأمین اجتماعی رخ داده است.
شــافعی با اعالم اینکه حسابرسی از تأمین اجتماعی حذف شده است 
ادامه داد تنها بازرســی وجود دارد که نه در 10 ســال بلکه در یک ســال 

انجام می شود.
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���رییس�اتاق�همدان:�عضویت�در
�۶۰�درصد�رشد�داشته�اتاق�همدان

است
بازرگانی،  اتــاق  رئیس  همچنین   
صنایع، معادن و کشاورزی همدان در 
ایــن همایش با بیان اینکه عضویت در 
اتاق همدان 60 درصد رشــد داشــته 
اســت گفت هدف ما در ســال جدید 
نفری است.  700 به عضویت  رسیدن 

علی اصغر زبردســت اظهار داشــت 
تعــداد اعضــای اتاق همدان رشــد 60 
درصدی داشــته و بر این اساس از 360 
عضــو امروزه به 585 نفــر عضو در اتاق 

بازرگانی استان رسیدیم.
وی با اشاره به اینکه به کسب هر 15 
کرسی سهم همدان در اتاق کشور امیدوار 
هســتیم گفت در استان همدان بیش از 
2000 فعــال اقتصــادی در بخش های 
مختلف صنعت، معدن و تجارت داریم که 
سهم به سزایی در ایجاد اشتغال و توسعه 

اقتصادی استان دارند.
عضــو اتاق ایــران تاکیــد کرد با 
و  بازرگانی  اتاق  دور هشــتم  شــروع 
هدف گذاری  و  مــدون  برنامه ریزی  با 
برجســته 5 محــور را در اتاق همدان 
رویکرد  بــا  و  کرده ایم  هدف گــذاری 
عضــو محوری به دنبال جذب بیش از 
900 نفر تا دوســال آینده به عضویت 

هستیم. استان  بازرگانی  اتاق 
زبردســت با تاکید بر اینکه با کمبود 
مکان و جای مناســب در اتاق بارزگانی 
مواجه ایــم عنوان کرد امروز ســاختمان 

جدیــد اتــاق همــدان واقــع در جاده 
همــدان به تهران کلنگ زنی شــد که با 
برنامه ریزی های صورت گرفته تا 16 ماه 

آینده قابل بهره برداری است.
���بازرگانی �اتاق �همدان: �استاندار

�شاخص�ترین �از �یکی �همدان
اتاق�های�کشور�است

ادامــه نشســت، محمدناصــر   در 
نیکبخت با بیان اینکه همدان با توجه به 
مدیریت اتاق بازرگانی و اعضای شایسته و 
توانمند می تواند جاده توسعه را به خوبی 
تســهیل کند اظهار کرد اتــاق بازرگانی 
همــدان یکی از شــاخص ترین اتاق های 

کشور است.
وی بــا بیان اینکه اگــر دولت نتواند 
از فرصــت اتاق بازرگانی اســتفاده کند، 
کوتاهی کرده اســت افــزود آرزوهای ما 
چون کشت فراسرزمینی، تجارت با آفریقا 
و اتفاقات مختلف در اتاق بازرگانی استان 

در حال پیگیری است.
استاندار همدان با اشاره به اینکه در 
ســال 84 که دولت نهم سکان کشور را 
بر عهده می گیرد رشــد اقتصادی کشور 
6 درصــد و تــورم 12 درصد بود تصریح 
کرد در سال 92، رشد اقتصادی 12 واحد 
نزول کرده و به منفی 6.7 درصد می رسد 

و تورم به 43 درصد می رسد.
نیکبخــت با بیان اینکــه وقتی این 
اتفاق افتاد کــه 750 میلیارد دالر پول 
نفت وارد کشــور شــد ادامه داد دولت 
یازدهــم 400 هزار میلیارد تومان طرح 
کلنگ زده بــه نصیب بــرد و خبری از 

میلیاردها دالر پول نفت نبود.
اســتاندار همدان با اشاره به اینکه 
گفتن برخــی از مــوارد معامله اخالق 
است خاطرنشــان کرد ســال 84، در 
هنگام تغییر دولت در عسلویه و پارس 
جنوبــی 200 هزار نفر اشــتغال وجود 
داشــت و برابر کشــور قطر از میادین 
گازی برداشــت می کردیم در حالی که 
در ســال 92، تعداد اشتغال به 5 هزار 
نفر رســید و برداشت کشور قطر به دو 

برابر ما می رسد.
وی تصریح کرد راه آهن همدان در 
سال 83 در ســفر مقام معظم رهبری 
به استان همدان، تصویب شد، اقدامات 
زیرساختی انجام شــد، اما دولت تغییر 
کــرد، در دولت 750 میلیــارد دالری 
طرح اجرای راه آهن همدان از اولویت 
افتاد در حالی که همه لوازم فراهم بود.
نیکبخت بــا بیان اینکــه در دولت 
یازدهــم ادامه زیرساخت ســازی راه آهن 
همــدان- تهران در اولویــت قرار گرفت 
اما با تحریم ها مواجه شد ادامه داد هدیه 
برجام برای اســتان همــدان این بود که 
از ایستگاه رباط شــورین تا خاک استان 

مرکزی ریل گذاری شد.
اســتاندار همدان با اشاره به اینکه 
راه آهن مالیر به نهاوند رســیده اســت 
خاطرنشــان کــرد از ایســتگاه ربــاط 
شــورین بــه عنــوان ایســتگاه موقت 
اســتفاده می شود تا ایســتگاه در شهر 

ساخته شود.
وی با بیان اینکه در اســتان همدان 

همه چیز بر روی ریل توسعه قرار گرفته 
است گفت در اســتان همدان بر اساس 
آمــار تأمین اجتماعــی 800 تا یک هزار 

شغل ایجاد می شود.
نیکبخت خطاب به فعاالن اقتصادی 
گفت هر مشکلی که در حوزه های مختلف 
وجود دارد در داخل استان و مرکز وظیفه 

استاندار است که رفع کند.
وی افزود افزایش رشــد اقتصادی با 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی حاصل 

می شود.
���همدان: �اتاق �رئیس �نائب

�حالل �بانکی �نظام �کنونی �سیستم
مشکالت�واحدهای�تولیدی�نیست

صنایع،  بازرگانی،  اتــاق  نایب رئیس 
معادن و کشــاورزی همــدان نیز در این 
نشست گفت سیستم کنونی نظام بانکی 
حالل مشکالت واحدهای تولیدی کشور 

نیست.
حمیدرضا رهبر اظهار داشــت همه 
کاندیداهــا یک نقطه مشــترک دارند و 
پاشنه آشیل مناظرات، مشکالت اقتصادی 
است و امیدواریم روزی راهکار اجرایی هم 

همراه بیان مشکالت ارائه شود.
رهبــر بیان کــرد حدود 9 ســال 
گذشــته بزرگترین قشری که در حوزه 
اقتصادی در کشــور آسیب دید فعاالن 
اقتصــادی و تولیدکننده هــا بودند که 
حداقــل پول برق و گاز واحدها ده برابر 

افزایش یافت.
با اشــاره  اتاق همدان  نایب رئیس 
بــه اینکه مردم امــروز به امیدهایی که 

برای آنها ایجاد شده زنده اند گفت قرار 
بــود 30 درصد از درآمــد هدفمندی 
یارانه ها به بخش تولید برســد که یک 
ریــال از آن نیز پرداخت نشــد و اگر 
افزایش  را  مردم  یارانه های  قرار شــد 
دهیم مشــکلی نیســت ولــی دوباره 
آوار را بــر ســر واحدهــای تولیدی و 

نیندازیم. تولیدکننده ها 
رییس ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت همدان تصریح کرد ما همچنان 
بــا نظام بانکی مشــکل داریم و آن قدر 
نظــام اقتصادی مشــکل دارد که مدام 
با امیــد زنده ایم و امیدواریم شــرایط 

متحول شود.
وی عنوان کرد درســت اســت که 
اعتقاد داریم نباید به گذشته برگشت اما 
باید بدانیم که مشکالت باقی است و نظام 
بانکی ما باید اصالح شــود و اکنون با وام 
22، 24 و 20 درصدی هیچ واحد تولیدی 

لطمه دیده ای آباد نمی شود.
رهبر با بیان اینکه مشکالت همچنان 
باقی اســت و راهکار آن در دستان بخش 
خصوصی اســت و نه کاندیدای ریاست 
جمهوری اظهار داشت باید به دولتمردان 
بگوییم که باید به بخش خصوصی اعتماد 

کرد و جایگاه واقعی را به آنها داد.
نایب رئیس اتاق همــدان بیان کرد 
آوار تحریم های ما به قدری ســنگین بود 
که هنوز آثار برجام دیده نشــده و همه 
منتظریم تــا برنامه های برجام ادامه پیدا 
کند و شــاهد شکوفایی اقتصاد در کشور 

باشیم.

�رییس�اتاق�همدان:

۶۰ درصد رشد داشته است عضویت در اتاق همدان 
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کلنگ زنی ساختمان اتاق بازرگانی، 
صنایع، معــادن و کشــاورزی همدان با 
حضور غالمحسین شــافعی رییس اتاق 
ایران، اعضای هیأت رییســه اتاق ایران و 
سایر مســئولین استانی روز یکشنبه 17 

اردیبهشت ماه 1396 انجام شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، 
رئیــس اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و 
کشــاورزی همدان در این مراسم با بیان 
اینکه ســاختمان اتاق همدان بر اساس 
پیش بینی های صــورت گرفته تا 16 ماه 
دیگر آماده بهره برداری خواهد بود اظهار 
داشــت هزینه ســاخت آن بالــغ بر 20 

میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
علی اصغر زبردســت مساحت زمین 
خریداری شده را 40 هزار متر مربع خواند 

و گفت این زمین با هزینه ای افزون بر 2 
میلیــارد و 900 میلیون تومان خریداری 

شده است.
وی زیربنای ساختمان را 10 هزار متر 
مربع عنوان کرد و با بیان اینکه یک هزار 
و 200 متر مربع برای ســالن کنفرانس 
در نظر گرفته شده اســت اظهار داشت 
متاسفانه تاکنون یک جای مناسب برای 
این اتاق ایجاد نشــده بود و در مکان های 

استیجاری کارها انجام می گرفت.
مراسم  در  نیز  غالمحسین شــافعی 
کلنگ زنی ســاختمان اتــاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان، 
گفــت نگاه عمیقی به مســائل آینده در 
همدان وجود دارد. رییس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی ایران با بیان 

اینکه در کشور کمتر شاهد چنین نگاهی 
در برخورد با مسائل هستیم گفت اقدامات 
اســتان همدان برای سرمایه گذاری قابل 

تقدیر است.
وی همدان را مرکز توســعه در غرب 
کشــور دانست و با اشــاره به اینکه اتاق 

بازرگانــی نگاه ویژه ای به غرب و شــرق 
کشــور دارد عنــوان کرد توســعه اتاق 
بازرگانی در هر استانی زمینه ساز رشد و 

توسعه و آبادانی آن منطقه است.
شافعی با تاکید بر اینکه هدف گذاری 
صورت گرفته در اســتان همدان باید به 

بهترین شــکل ممکن اجرایی شود افزود 
این اتفاق با همت همگان میســر خواهد 

بود.
گفتنی است محل زمین اتاق همدان 
نرسیده به میدان فرودگاه جنب اکباتان 

گاز می باشد.

بازرگانی،  اتاق  روزه  نمایشــگاه یک 
صنایع، معادن و کشــاورزی همدان روز 
یکشــنبه 31 اردیبهشــت ماه 1396 در 

اتاق ایران برگزار شد.
اتاق  روابــط عمومی  گــزارش  به 
همدان، در این نمایشــگاه که با همت 
و محوریت اتاق همدان برپا شد برخی 
از واحــد هــای خدماتــی و تولیدی 
همــدان همچون شــرکت ســیاحتی 
صادرکننــدگان  انجمــن  علیصــدر، 
مالیــر،  کشــمش  تولیدکننــدگان  و 
مجموعه هتل های باباطاهر، شــرکت 
خاکاب  ســفال  قندســتان،  آنادانــا- 
نیز  گنجنامه  گردشــگری  شــرکت  و 

داشتند. حضور 
ایــن نمایشــگاه در ادامه سلســله 

نمایشــگاه هــای ماهانه اتــاق ایران که 
با هدف تبییــن ظرفیت های اســتانی 
توسعه و سرمایه گذاری برگزار می شود 
با محوریت گردشگری و با هدف معرفی 
استان همدان برپا شد و هر یک از شرکت 
کنندگان به معرفی خدمات و محصوالت 

خود پرداختند.
گفتنــی اســت این نمایشــگاه که 
همزمــان با نشســت ماهیانــه هیئت 
ایــران و  اتــاق  محتــرم نماینــدگان 
اجالس ماهانه روســای اتاق ها برگزار 
شد مورد اســتقبال و توجه حاضران و 
بازدیدکننــدگان قرار گرفت و در طول 
مــدت برگــزاری، کلیــپ جاذبه های 
گردشگری و فرهنگی همدان در سالن 

البی اتاق ایران به نمایش درآمد.

ایران اتاق  اتاق همدان در  برگزاری میز 

ساختمان  زنی  کلنگ 
همدان بازرگانی  اتاق 

B2B مــا  ■ برگــزاری نشســت 
همدان  اســتان  اقتصادی  فعاالن  بین 
و فعــاالن اقتصــادی ســلیمانیه عراق 

)96/2/7(
نشست مشــترک فعالین اقتصادی 
اســتان همدان و اعضای هیئت رئیسه 
اتــاق بازرگانــی و صنایع ســلیمانیه 

)اقلیم کردســتان عراق( به همت اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
اردیبهشت   7 همدان روز پنج شــنبه 
باباطاهر همدان  1395 در هتــل  ماه 

شد. برگزار 
در این نشست رو در رو مقرر گردید 
به زودی دفتر اتاق همدان در ســلیمانیه 

بــرای پیگیری امــور بازرگانــی فعاالن 
اقتصادی استان تاسیس گردد. 

در  اقتصــادی  فعاالن  همچنیــن 
حوزه های کشــاورزی، صنایع غذایی، 
صنعت ســاختمان و ... با تجار همپای 
 B2B خــود در ســلیمانیه نشســت

داشتند

 B2B برگزاری نشست
ما بین فعاالن اقتصادی همدان و عراق
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برگزاری جلســاتی در خصوص   ■■
مشکل مطرح شــده توسط  اتاق اصناف 
مربــوط به صنــف مصنوعــات فلزی با 
میراث فرهنگی در خصوص راه دسترسی 
صنف مذکــور بــه خیابان اکباتــان با 
حضــور نمایندگان ادارات: اســتانداری- 
فرمانداری- شــهرداری-  اتاق اصناف - 

میراث فرهنگی .
■■ پیگیری مصوبات دهمین جلسه 
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
بــا حضور در اســتانداری - ادارات برق- 
گاز- و مکاتبــات مربوط در ســطح ملی 
و اســتانی و اخذ مشاوره جهت پیگیری 
دقیق تر موضوعات و مواد قانونی از مشاور 

حقوقی اتاق بازرگانی.
■■ اطالع رسانی در خصوص تغییر 
و انتخــاب بهتریــن و مناســب ترین 
تعرفــه برق بــا توجه به نــوع فعالیت 
با  تولیــد کنندگان  اقتصادی و  فعالین 
مشــاوره کارشناسان شرکت توزیع برق 
در راســتای اجرای مصوبــات دهمین 
جلسه شــورای گفتگوی دولت و بخش 

خصوصی استان همدان.
تولیدی  آمار صنوف  درخواست   ■■
کــه زیــر مجموعه اصناف هســتند به 
منظــور برقــراری ارتبــاط و برگزاری 
جلسات جهت بررسی مشکالت تولیدی 

های مذکور.
■■  مکاتبــه با تشــکل های موجود 
در استان و ارســال فرم مربوط به طرح 
مشــکالت این تشــکل ها جهــت درج 
مشکالت تشکل و ارســال به دبیر خانه 
شــورای گفتگو دولت و بخش خصوصی 
جهت  بررسی کارشناسی و پیگیری های 

بعدی در صورت لزوم.
■■ درخواست آمار واحدهای تولیدی 
فعال مســتقر در شــهرک هــا و نواحی 
صنعتی اســتان همدان به منظور ایجاد 
ارتباط بــا واحدهای فوق جهت برگزاری 
جلســاتی به منظور بررســی و کمک به 

تسهیل و رفع مشکالت طرح شده.
■■ برگزاری جلساتی با مدیران عامل 
شرکت های خدماتی شهرک ها و نواحی 
صنعتی به منظور بررســی مشکالت این 
شهرک ها اعم از مشکالت زیر ساختی و 

سایر مشکالت مرتبط.
■■ برگزاری جلســه بــا مدیر عامل 
شرکت شهرک ها و مدیران عامل شرکت 
های خدماتی اداره کننده شــهرک ها و 
ادارات و ســازمان های  مرتبط از جمله 
سازمان صنعت معدن و تجارت و سازمان 
بررســی  بــه منظور  جهاد کشــاورزی 

مشکالت شهرک ها.
■■ برگزاری جلسه با فرماندار بهار به 
منظور بررسی مشکل راه شهرک صنعتی 
بهاران و راه ناحیه صنعتی چشمه قصابان.
■■ پیگیری موضــوع اخذ تعهد نامه 
توســط تامین اجتماعــی از متقاضایان 
صدور و تمدیــد کارت بازرگانی و نادیده 
گرفتن تبصره 2 دســتور اداری شــماره 
 93/04/03 مــورخ   5020/93/2481

توسط شعب تامین اجتماعی.
■■ برگزاری جلســه با روسای اتاق 
هــای بازرگانی، اصنــاف، تعاون جهت 
تعامل و همکاری هر چه بهتر و بررسی 
مســائل و مشــکالت حاکم بر محیط 

کسب و کار.
■■ برگزاری جلسات مالیاتی با حضور 
روسای اتاق های بازرگانی، اصناف، تعاون 
و مدیر کل امور مالیاتی آقای دلشــادی 
جهت بررسی مشکالت مرتبط با مسائل 

مالیاتی اعضاء.
■■ برگــزاری جلســات ماهیانــه 
جهــت پیگیری مســائل و مشــکالت 
تامیــن اجتماعی با حضــور مدیر کل 
ســازمان  تامین اجتماعی اســتان و 
مشــاور محترم  تامین اجتماعی اتاق 

. بازرگانی 
■■ پیگیــری مســائل و مشــکالت 
شــرکت ها و تولید کننــدگان و فعالین 

اقتصادی در ارتباط با  حسابرســی دفاتر 
توسط سازمان تامین اجتماعی.

■■ برگزاری جلسه با معدود فعالین 
صنعت چرم اســتان و بررسی مسائل و 

مشکالت صنعت مذکور.
برگزاری کمیتــه صنایع غذایی   ■■
کمیســیون صنایع به منظور تشــکیل 

انجمن و تشکل صنایع غذایی استان.

برگزاری جلســاتی در خصوص   ■■
پیگیری مصوبات کمیسیون ها از جمله 
تشــکیل صندوق vc  و بررسی راه کار 

اجرایی کردن صندوق فوق.
■■ پایش اعضاء کمیســیون ها که 
در اتاق بازرگانــی عضو نبوده و دعوت 
از اعضــاء فوق جهــت عضویت در اتاق 

بازرگانی.

■■ مکاتبه با آقای سالح ورزی نایب 
رییس اتاق ایران و اداره کل امور اقتصادی 
و دارایی استان در خصوص اخذ قوانین و 
مقررات اصالح شده و حذف شده مربوط 
به محیط کسب و کار جهت اطالع رسانی 

به فعالین اقتصادی استان.
■■ همکاری با اتــاق ایران در طرح 

پایش محیط کسب و کار.

انجام شده  اقدامات 
در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

بازدید سرمایه گذار ایرانی تبار ایتالیایی از 
توانمندی های تولید کنندگان در صنعت پوشاک

■ بازدید سرمایه گذار ایرانی تبار ایتالیایی از پتانسیل ها و توانمندی های تولید کنندگان در سطح خرد در 
صنعت پوشاک )96/3/10(

ســرمایه گذار ایرانی مقیم ایتالیا که به اتاق بازرگانی همدان مراجعه کرده است طی بازدید ازمراکز تولید 
پوشاک در سطح خرد در روستاهای همدان  اظهار امیدواری کرد که بتواند در زمینه پوشاک با سرمایه گذاری 
و نیز مدیریت این دسته از تجار و ارتباط با اتاق بازرگانی کشور ایتالیا صنعت پوشاک را در این نواحی به نحو 

مطلوبی ارتقا دهد.
 الزم به ذکر اســت که بنا بر اظهارات ایشــان نمایشگاهی در همین ارتباط مقرر است در شهریور 
مــاه در ایتالیا برگزار گردد که حضور این تجار در آن نمایشــگاه میتواند زمینه تجاری مناســبی را 

سازد.  فراهم 

اعزام هیأت  کارهای مقدماتی جهت  انجام 
به کشورهای خارجی تجاری 

■ انجام کارهای مقدماتی جهت اعزام هیأت تجاری متشکل از فعاالن تجاری در حوزه معدن و تشکل طال 
و جواهر به کشور غنا )96/3/25(

جهت اعزام 8 نفر از تجار و فعالین اقتصادی در حوزه معدن و طال و جواهر اقدامات مقدماتی و اخذ ویزا و 
سایر هماهنگی ها صورت گرفته است و اعزام این هیأت در اواسط تیرماه انجام خواهد شد.  

■  انجام امور مربوط به عضویت تجار و تولید کنندگان در حوزه کشمش در اتاق بازرگانی تازه تأسیس و  
مشترک ایران- اوکراین )96/3/26(

با توجه به آنکه شــورای بازرگانی ایران و اوکراین پیش از این تشکیل شده است و اخیراً اتاق مشترک ایران و 
اوکراین در حال شکل گیری می باشد و همچنین با در نظر داشتن آنکه تجار استان همدان باالترین مراودات تجاری را 
در سال گذشته با کشور اوکراین داشته اند تصمیم بر این شد که با مدیریت امور بین الملل اتاق بازرگانی استان همدان 

فعالین اقتصادی در حوزه تولید کشمش به عضویت این اتاق در آیند که این کار صورت گرفته است. 
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2- هماهنگــی بــرای حضور هیأت 
رئیســه اتاق بازرگانی سلیمانیه عراق در 
شهرستان و  برنامه ریزی بازدید از شهرک 
صنعتی مبل و منبــت مالیر و مذاکره با 
جمعی از فعاالن در زمینه مبل و منبت و 
بررسی راه کارهای ایجاد نمایشگاه دائمی 
در ســلیمانیه عراق، بازدید از یک واحد 
بسته بندی کشمش، بازدید از یک واحد 
تولید آجر و مذاکــره پیرامون چگونگی 
صدور آجر از مالیر به ســلیمانیه عراق و 

دیگر شهرهائی که نیاز دارند. 
3- برگزاری جلســات بعد از بازدید 
هیأت رئیسه اتاق سلیمانیه از شهرک مبل 
و منبت جهت حضور و ایجاد نمایشــگاه 
دائمی مبل و منبت در ســلیمانیه عراق 
با هیأت مدیره شــهرک مبل و منبت و 

فروشندگان مبل و منبت مالیر.
4- برگزاری جلســه بــا هیأت امناء 
شهرک های صنعتی شهرستان و بررسی 
مســائل و مشکالت شــهرک ها و جمع 
بندی آنها و طرح در جلســه متشکله در 
اتاق بازرگانی همدان که با حضور ریاست 

اتاق اســتان و مدیرکل شــرکت شهرک 
های صنعتی استان برگزار شد.

5- پیگیری و اطالع رســانی جهت 
عضویت صادرکنندگان شهرستان در اتاق 
مشترک ایران و اوکراین و تکمیل فرم ها 
و مــدارک مربوط و ارائه به اتاق بازرگانی 

همدان.
6- برگــزاری دو نشســت با حضور 
اقتصادی شهرســتان،  از فعاالن  جمعی 
دانشــگاهیان و دانشــجویان در دانشگاه 
مالیر و هماهنگی برای ادامه این نشست 

ها.
7- هماهنگی نشســت بــا فرماندار 
شهرستان مالیر که باحضور دبیر اجرائی 
اتاق بازرگانی همدان،  دبیر کمیســیون 
های اتاق و نماینده اتاق همدان در مالیر 

برگزار گردید. 
8- برگزاری چند جلسه با واحدهای 
مواد غذائی ) کشــمش ( شهرســتان با 
شــرکت های طــراح و مجــری احداث 
تصفیه خانه فاضالب برای انعقاد قرارداد 
و ایجاد تصفیه خانه برای حل مشــکالت 

محیط زیســت که تعدادی عقد قرارداد 
کرده و جمعی نیز پیگیر هستند. 

9- پیگیــری رفــع نیازهای گمرک 
مالیر و بررسی آن در جلسه ای باحضور 
نماینده شهرســتان کاظمــی، مدیرکل 
گمــرک مالیــر، معاونت امــور عمرانی 
فرمانداری شهرســتان مالیر در دفتر کار 
آقای کاظمی. ) تصویب چارت سازمانی، 
تهیــه محل مناســب بــرای گمرک و 

استخدام نیروی مورد نیاز (
10- حضــور در جلســات مختلف 

شهرستان از جمله: 
■ جلسه اقتصاد مقاومتی

■ شورای فرهنگ عمومی شهرستان  
■ کارگروه شورای آرد و نان شهرستان 

■ کمیسیون نظارت شهرستان
■ تسهیالت اشتغالزائی
■ کارگروه تنظیم بازار

■ جلسه طرح راه اندازی مهارت آموزشی 
فنی و حرفه ای مالیر

■ کارگروه اشــتغال و ســرمایه گذاری 
شهرستان

■ جلسه اتحادیه های صنفی شهرستان
■ جلســه با هیأت مدیره انجمن تولید و 

صادرکنندگان کشمش مالیر
■ جلسه بمناسبت روز معمار در دانشگاه 

سماء مالیر 
11- پیگیری و جمع بندی نیازهای 
آموزشــی واحدهای تولیدی - صنعتی و 
اعضاء اتاق بازرگانی در شهرســتان برای 
ســال 1396 و ارائه آن به اتاق بازرگانی 

همدان.
12- شــرکت در جلســه متشکله 
در معاونــت غذا و داروی دانشــگاه علوم 
پزشــکی همدان که پیرامون اخذ مجوز 
بهداشــتی واحدهای کشمش شهرستان 
تشــکیل و ارائه راهکارها و پیشــنهادات 

برای جلوگیری از صدور کشمش. 
13- حضور در جلسه توجیهی طرح 
راه اندازی مرکز خدمات تخصصی مبل و 
منبت که توسط جهاد دانشگاهی همدان 
و اتاق بازرگانی همدان مشــترکاً در حال 

پیگیری است. 
14- برگزاری کمیته صنعت، معدن 

و سرمایه گذاری در نمایندگی اتاق مالیر. 
15- برگــزاری کمیتــه صــادرات، 
واردات، بازرگانــی و حمــل و نقــل در 

نمایندگی اتاق مالیر.
16- هماهنگی برگزاری جلسه کانون 
زنان بازرگان اســتان در نمایندگی اتاق 

مالیر. 
اداره  بــا  17- هماهنگی مســتمر 
امور مالیاتی شهرســتان برای برگزاری 
جلســات هیأت حل اختــالف مالیاتی 
و حضور نمایندگان اتــاق بازرگانی در 

جلسات فوق. 
18- حضور در جلســه ای با حضور 
فرماندار شهرســتان، جمعی از مسئولین 
ادارات و  شرکت های مجری برای سرمایه 
گذاری در امر مســائل فاضالب شهری و 
صنعتی برگــزار و هماهنگی بازدید چند 
واحد و ارائه مســائل و مشــکالت بخش 

خصوصی در زمینه فوق. 
19- مالقات با ریاســت دادگستری 
شهرســتان و طرح مســائل و مشکالت 

بخش خصوصی شهرستان.

اتاق مالیر عملکرد  گزارش 
 1- صدور گواهی مبدأ جهت کاالهای صادراتی از شهرستان:

 

عنوان محصوالتمقصد صدورارزش دالریمقدار وزنی )کیلوگرم(تعداد گواهی مبدأ

کشورهای لهستان، اوکراین، رومانی، امارات متحده 35953/5771/418/998 فقره
کشمش، مواد لبنی و ...عربی، بالروس، عراق، روسیه، سنگاپور، بلغارستان و ...

ایران- عراق اتاق مشترک  بازرگانی همدان در  اتاق  عضویت 
باتوجه به اینکه اتاق بازرگانی اســتان 
همدان قصــد دارد دفتــر نمایندگی در 
ســلیمانیه کردستان عراق دایر نماید اتاق 
بازرگانی اســتان همدان به منظور حضور 
بیشــتر در امر تصمیم گیری و نیز ارتباط 
بیشــتر تجار این استان با همپایان عراقی 
خود تصمیم به عضویت در اتاق بازرگانی 

مشترک ایران-عراق گرفت. 
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گـزارش  تصـویری■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان

کمیسیون گردشگری 18 خرداد 96

دیدار نوروزی رییس اتاق همدان با رییس اتاق اصناف و رییس جهادکشاورزی همدان- 24 فروردین 96

کمیسیون معدن 3 خرداد 96

کمیسیون آموزش 29 فروردین 96 کمیسیون کشاورزی 3 خرداد 96

کمیسیون خدمات فنی و مهندسی- 10 خرداد 96

کمیسیون سرمایه گذاری 27 فروردین ماه 1396

بررسی مشکالت شهرک های صنعتی استان با حضور  رییس اتاق همدان- 18 خرداد 96

دوره آموزشی پیش از دریافت کارت- 21 اردیبهشت 96
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■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان گـزارش  تصـویری

نشست اعضای هیأت نمایندگان حل اختالف اتاق همدان با آقای کمیته صادرات- نمایندگی اتاق همدان در مالیر- 8 خرداد 96
مهندس زبردست- 17 خرداد 96

جلسه هیات نمایندگان اتاق همدان 26 اردیبهشت 96

کمیسیون آموزش 29 فروردین 96

نشست آقای مهندس زبردست با معدن کاران استان درخصوص اعزام هیأت دیدار نوروزی هیئت رییسه اتاق همدان با استاندار همدان 30 فروردین 96 
به غنا- 19 اردیبهشت 96

کمیسیون خدمات فنی و مهندسی- 10 خرداد 96

بررسی مشکالت شهرک های صنعتی استان با حضور  رییس اتاق همدان- 18 خرداد 96

کمیسیون تشکل ها- 26 اردیبهشت 96دوره آموزشی پیش از دریافت کارت- 21 اردیبهشت 96

کمیسیون تجارت- 6 اردیبهشت 96

جلسه هیات نمایندگان اتاق همدان 30 فروردین 96
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■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان

139۶��سال��مشخصات�دوره�ها�و�سمینارهای�آموزشی�فروردین-�1�جدول�شماره-
طول دوره به ساعتتاریخ دورهتعداد شرکت کنندهنام استادعنوان دورهردیف

بازآموزی روشهای میکروبیولژیکی 1
251/246خانم نوروزیدر صنایع غذایی و فرآورده های آرایشی و بهداشتی

139۶��سال��مشخصات�دوره�ها�و�سمینارهای�آموزشی�اردیبهشت-�2�جدول�شماره-
طول دوره به ساعتتاریخ دورهتعداد شرکت کنندهنام استادعنوان دورهردیف

آشنایی با سازمان تجارت جهانی )wto  ( ) با همکاری اتاق ایران، شرکت 1
532/128دکتر زاهدطلبانشهرک های صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی (

هفت ابزار کنترل کیفیت در کارحانجات صنعتی 2
342/148مهندس اسکندری) با همکاری شرکت بهبود سامان الوند (

152/218مهندس پناهیکنترل کیفیت در تولید چینی بهداشتی 3

اساتید ادارات مرتبط و پیش دریافت کارت بازرگانی و عضویت4
222/218کارشناسان اتاق

31---124--------جمع

139۶��سال��صنعتی�و�بازدید�از�واحدهای�صنعتی�استان�اردیبهشت–��مشخصات�تورهای�آموزشی-3�جدول�شماره-
�با�همکاری�و�مشارکت�دانشگاه�صنعتی،�سازمان�صنعت،�معدن�و�تجارت�و�شرکت�شهرکهای�صنعتی�استان

طول دوره به ساعتتاریخ دورهتعداد شرکت کنندهنام استادعنوان دورهردیف
282/26 دکتر قادری و  پور عبدلیبازدید از کارخانه ذوب ریزان ) ویژه آقایان (1
282/76دکتر قادری و  پور عبدلیبازدید از کارخانه ذوب ریزان ) ویژه خواهران (2
282/136دکتر حیدرپور و قاسمیبازدید از کارخانه فوالد ویان 3
282/296 دکتر اسدی زاده و دهقانیبازدید از کارخانه بتن بریس ) ویژه خواهران (4

24---112--------جمع

139۶��مشخصات�دوره�ها�و�سمینارهای�آموزشی�خرداد�سال-�4�جدول�شماره-
طول دوره به ساعتتاریخ دورهتعداد شرکت کنندهنام استادعنوان دورهردیف

233/14خورشیدیآشنایی با بانکداری نوین و قوانین و مقررات بانکی مورد نیاز فعاالن اقتصادی1
63/113دکتر جعفریآشنایی با مزایای داوری سازمانی2
253/188نجفیقانون کار و تامین اجتماعی3
153/215جعفری نسبکارگاه تدوین اظهارنامه مالیاتی4
153/225جعفری نسبکارگاه تدوین اظهارنامه مالیاتی5
433/234دکتر آرامکارگاه آموزشی همفکر با موضوع جوانان و کارآفرینی6

29---127--------جمع

عملکرد سه ماهه اول سال 139۶ بخش آموزش

]سمینار]آموزشی]آشنایی]با]بانکداری]نوین]و]قوانین]و]مقررات]بانکی]مورخ]1]خرداد]1396]]]سمینار]آموزشی]آشنایی]با]قانون]کار]و]تامین]اجتماعی]مورخ]18]خرداد]1396]]
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مسعود توتونچیان به عنوان کارآفرین 
برتر ملي در سال 95 در بخش کشاورزی 

انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، 
در یازدهمین جشــنواره کارآفرینان برتر 
ملی ســال 1395 با حضور رئیس دفتر 
رئیــس جمهور، وزیــر کار، رفاه و تامین 
اجتماعی و غالمحســین شافعی رئیس 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

ایران روز سه شــنبه 2 خردادماه 1396 
در سالن همایش هاي وزارت تعاون کار 
و رفاه اجتماعي از مســعود توتونچیان 
عضو هیئــت نمایندگان اتاق همدان به 
عنوان کارآفرین نمونه کشــوری تجلیل 

شد.
گفتنی است در این جشنواره از 10 
کارآفرین برتر کشور در 3 حوزه صنعت، 
خدمات و کشاورزي تجلیل به عمل آمد.

شایان ذکر است مسعود توتونچیان از 
استان همدان مدیر عامل شرکت صنایع 
غذایي ســحر  و عضو هیأت نمایندگان 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
همدان به عنوان کارآفرین برتر کشوري 
در حوزه کشــاورزي و تولید مواد غذایي 
یکي از 10 کارآفرین برگزیده ســال 95 
تجلیل شــد و پرچم پرافتخار استان در 

حوزه کارآفریني را برافراشته نمود.

دومین جلســه کانون بانوان بازرگان 
روز چهارشــنبه 3 خرداد ماه 1396 در 
ســالن جلســات اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، 
این جلسه با حضور اعضاي هیئت مدیره و 
چند تن از اعضاي کانون  تشکیل گردید.

در ابتدا ي جلســه گزارشي از جلسه 
ي اول و نیز برنامه هاي در دســت اقدام 

ارائه شد.
 ســپس کار گروه هــاي تخصصي 
بــا عناویــن زیر تشــکیل و اعضا طبق 
تخصص و انتخاب خــود در گروه هاي 

مختلف عضو شدند:
1- کمیته اقتصاد بازرگانی

2- کمیته گردشگری
3- کمیته فرهنگی

4- کمیته فنی مهندسی
5- کمیته علمی پژوهشی

همچنین مقرر شــد روز دوشــنبه 
8 خــرداد ماه  جلســه اي در اتاق مالیر  
تشکیل شــود و کارگروه هاي تخصصي 

اعضاي مالیري هم تعیین شود.
گفتنی اســت کارگروه ها از روز 16 
خرداد فعالیت رسمي خود را آغاز خواهند 

کرد.

 جلسه بررسی مســائل و مشکالت 
شهرک های صنعتی استان روز پنج شنبه 
18 خرداد ماه 1396 در ســالن جلسات 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

همدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، 
مشــکالت شــهرک ها و نواحی صنعتی 
اســتان همدان بــا حضور علــی اصغر 
زبردســت رییس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی همدان و کیوان گردان 

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی 
اســتان همدان  و مدیران عامل شرکت 
های خدماتی و فعالین در شــهرک ها  و 

نواحی صنعتی تشکیل شد.
گفتنی اســت در این جلسه فعالین 

و مدیران عامل شرکت های خدماتی به 
بیان مشکالت کلی شهرک ها اعم از نبود 
راه دسترسی مناسب کمبود آب" ناقص 
بودن اساسنامه و منابع مالی شرکت های 
خدماتی و اخذ مالیــات بر ارزش افزوده 

از این شرکتها مشکالت در خصوص اخذ 
تســهیالت نبود تصفیه خانه در برخی از 
شــهرک ها محسوب شدن معابر شهرک 
ها به عنوان شــارع عام و جانمایی محلی 

برای زباله های صنعتی پرداختند.
گردان مدیر عامل شــرکت شــهرک 
ها ضمــن ارائه گزارشــی از فعالیت های 
چند ســال اخیر توضیحاتی در خصوص 
مشــکالت بیان کرد. در پایان علی اصغر 
زبردست رهنمون هایی جهت مطرح شدن 
برخی از موضوعات که حساسیت بیشتری 
دارند از جمله راه دسترسی شهرک بهاران 
در نظر گرفتن معابر عمومی شــهرک ها 
به عنوان شــارع عام و برگزاری جلساتی 
در ســایر مباحث با ادارات و دستگاه های 
مربوطه از جمله محیط زیست جهت رفع 
مشــکالت شــهرک ها و نواحی صنعتی 

استان همدان ارائه نمود.

ملی  برتر  کارآفرین  توتونچیان  مسعود 
در بخش کشاورزی

برگزاری دومین جلسه کانون بانوان بازرگان

و مشکالت شهرک های صنعتی همدان بررسی مسائل 



10
■   مردادماه 1396  ■  شماره 8

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

و  ایران  اتــاق  جهت عضویــت در 
المان با توجه به مفاد اساســنامه و نیز 
با در نظر داشــتن ارتباط با کشورهای 
هدف و به منظور استفاده بهتر و بیشتر 
از خدمات، اتاق بازرگانی استان همدان 
اقدام به عضویت در اتاق ایران و آلمان 

نمود. 

���بازرگانی، �اتاق �رئیس �دیدار
�صنایع،�معادن�و�کشاورزی�همدان�با
�هیأت�رئیسه�اتاق�بازرگانی�سلیمانیه

)9۶/2/۶(��)کردستان�عراق(
در ایــن دیدار رئیس اتــاق بازرگانی 
همدان و نیز نائــب رئیس اتاق بازرگانی 
معرفی  به  عراق  ســلیمانیه کردســتان 
پتانســیل ها و توانمندی هــای تجاری 
و اقتصادی و گردشــگری هر دو اســتان 
پرداختنــد. همچنین نائــب رئیس اتاق 
بازرگانی سلیمانیه اهم موارد و مشکالتی 
و موانعی کــه موجب کاهش تجارت این 
اســتان با بازرگانان ایرانی شــده است را 
بیان کرد و مقرر گردید که "با رایزنی های 
رئیــس اتاق بازرگانی همدان این موانع و 

مشکالت بر طرف گردند."
���اتاق �رئیسه �هیأت �بازدید

�های �کارخانه �از �همدان �بازرگانی
�توانمندی�های �با �آشنایی �و �تولیدی
�استان �اقتصادی �فعالین �تولیدی

)9۶/2/۶(�همدان
 در این دیدارها از شــرکت شیشــه 
همدان، شرکت ســنگ پارس و شرکت 
صنایع غذایی ســحر و همچنین شرکت 
های تولیدی کشــمش و ...صورت گرفت 
هیأت رئیسه اتاق بازرگانی سلیمانیه عراق 
با پتانسیل ها و توانمدی های تولیدی و 
نیز کیفیت محصــوالت تولیدی فعالین 
اقتصادی این استان از نزدیک آشنا شدند. 

���اتاق �بین �ما �نامه �تفاهم �انعقاد
�اتاق �و �همدان �استان �بازرگانی
)9۶/2/7(�بازرگانی�سلیمانیه�عراق

این تفاهم نامه که مشتمل بر وجود 
تبصره و بندهایی مبنی بر انجام و تسهیل 

مــراودات تجاری و نیز لزوم نظارت مرکز 
داوری بر قراردادهای منعقده مابین تجار 

بوده اســت  توسط اتاق بازرگانی همدان 
تنظیم گردید و با موافقت هیأت رئیســه 

اتاق بازرگانی سلیمانیه مورد موافقت قرار 
گرفته و امضا گردید.

■ هماهنگــی بــه منظــور برگزاری 
کارگاه آموزشی آشنایی با سازمان تجارت 
جهانــی )WTO(، چالش ها و فرصت ها 
با امــور امــوزش اتاق بازرگانی اســتان 

همدان)96/2/12(
سمینار آموزشــی آشنایی با سازمان 
تجــارت جهانــی ) WTO ( روز ســه 
شــنبه 12 اردیبهشــت 1396 در محل 
سالن جهاد دانشــگاه همدان و با حضور 
فعاالن اقتصــادی، اعضای اتاق و مدیران 
و کارشناسان ادارات دولتی استان برگزار 

شد.
علی زاهــد طلبان عضو هیات علمی 
موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 
و مدیر گروه مطالعاتی موافقت نامه های 
کاالیی ســازمان جهانی تجــارت در این 
ســمینار به موارد متعددی در خصوص 
موضوع مورد نظر از جمله محورهای زیر 

پرداخت:

1- مروری بر روند تحوالت تجاری جهان
2- معرفــی موضوعــات اساســی تحت 

پوشش سازمان جهانی تجارت
3- معرفــی اصول اساســی و ســاختار 
تشــکیالتی و نحوه تصمیــم گیری در 

سازمان جهانی تجارت
4- مروری بر چگونگی و شرایط عضویت 

در سازمان
5- اهمیت دسترسی به بازار در سازمان و 

پیامدهای آن برای ایران
6- اثــرات و پیامدهای الحاق بر اقتصاد و 

تجارت و فضای کسب و کار
7- تبعات و اهمیت بنیــادی الحاق برای 
بخش خصوصی و فعاالن حوزه کسب و کار 
8- فرصت هــا و چالش های اصلی برای 

الحاق به سازمان 
 9- وظایف و مســئولیت هــای دولت و 
بخش خصوصی بــرای الحاق هدفمند و 

سودمند در سازمان

■ شــرکت در سمینار اتاق بازرگانی 
ایران با موضوع آموزش بازاریابی و فروش 
در سازمانهای غیر دولتی   )96/02/27(
در ایــن ســمینار که بــا همکاری 
موسســه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران 

تشکیل شد، محمدرضا کرباسی معاون 
امور بین الملل اتــاق ایران ضمن تأکید 
بر ضرورت آشــنایی کارکنان اتاق های 
بازرگانی با اصول بازاریابی و جذب اعضا، 
اهمیــت دانش افزایی و ظرفیت ســازی 

کارشناســی در این حوزه را مورد توجه 
قــرار داد. وی همچنیــن با اشــاره به 
اقتضائات بازاریابی در سطح جهانی تولید 
محصول رقابتی را مقدمه امر صادرات و 

بازاریابی معرفی کرد.

عضویت اتاق همدان در اتاق مشترک ایران-آلمان

بازرگانی سلیمانیه اتاق  رئیسه  با هیأت  اتاق همدان  رئیس  دیدار 

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با سازمان 
)WTO( تجارت جهانی

ایران بازرگانی  اتاق  شرکت در سمینار 
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* بازنویسی، ویرایش، جرح و تعدیل و 
اصالح مستند جمع آوری شده همایش 
نقش رونق اقتصادی در پیشــگیری از 

آسیب های اجتماعی
* مشــخص کردن مقوالت هفت گانه 
تحت عنوان محورهای جدید که مورد 
مطالعه قرار گرفت و واحد پژوهش اتاق 
همدان تحت عنــوان علل عدم جذب 
اســتان  در  ســرمایه گذاری خارجی 
متناســب با ظرفیت هــای موجود را 

جهت بررسی آن برگزید.
* اهتمــام بــه مطالعــات میدانی در 
زیرگروه های هدف که در چند دسته با 

عناوین زیر مشخص شده است:
■ فعالین اقتصــادی همدانی فعال در 

سایر مناطق کشور
■ فعالین اقتصــادی همدانی فعال در 

سایر کشورها
■ نماینده ســازمان هــای دخیل در 

فعالیت اقتصادی
■ پژوهشگران فعال و مرتبط استان اعم 

از اعضای هیأت های علمی و ...

■ زیرگروه های مشــمول و مرتبط از 
جمله مســئوالن نظام )دولتی و ...( در 

زمان حال و گذشته استان
■ صاحــب نظران و صاحبان کرســی 
تخصصی در این رابطه، شخصیت های 

ذی نفوذ و ...
■ جمع بندی، نتیجــه گیری، تحلیل 
تطبیقی، ترســیم نمودارها و مقایسه 

اطالعات به دست آمده
■ دیــدار و مطالعه در برخی گروه های 

هدف من جمله:
■ ریاســت ستاد سرمایه گذاری استان 
)معاونت برنامه ریزی استاندار همدان(

■ دبیر ستاد سرمایه گذاری استان
■ رییس سازمان اقتصاد و دارایی استان
■ مدیر پژوهش اقتصاد و دارایی استان

■ دیــدار و گفتگو با چند شــرکت در 
استان )روغن نگین نهاوند، سحر و ...(

■ گفتگو و مذاکره با واحد پژوهش اتاق 
اصفهان جهــت الگوگیری از مطالعات 
آن واحد جهت نیازسنجی پژوهشی در 

واحدهای اقتصادی و تولیدی

■ کل آمــار صــدور و تمدید کارت 
بازرگانی و عضویت درسه ماهه اول سال 
) فروردین،اردیبهشت،خرداد( 107فقره 
شامل55فقره  کارت بازرگانی و 52فقره 

کارت عضویت
■ آمار گواهی مبدا در سه ماهه فوق
■ تعــداد گواهــی مبــداء صادره 
وبــه  37011547دالر  ارزش  بــه 

وزن54099522کیلو
از نظر مقایســه صدور کارت های 

عضویت و بازرگانی با زمان مشابه سال 
قبل:

1- کل تعداد صدور و تمدید کارت 
بازرگانی درســه ماهه ماهه اول ســال 

)96/1/1 تا 96/03/31( 107فقره
2- کل تعداد صدور وتمدید کارت 
های بازرگانی درمدت مشابه سال قبل 

91فقره
■ تعداد کارتهای بازرگانی  و عضویت  
نســبت  به مدت زمان مشابه سال قبل 

15درصد رشد را نشان می دهد
3- تعــداد کارت هــای بازرگانی و 

عضویت معتبر 565 فقره.
■ برگزاری دوره آموزش پیش ثبت 

نام کارت بازرگانی.
به شهرســتان های  4- عزیمــت 
نهاوند، تویســرکان، فامنین واســداباد 
وبررســی پرونده هــای کارت بازرگانی 
وبرنامه ریزی بــرای اجرای برنامه های 

آموزشی.

■ پیگیری انجمن ملی کشــمش و 
اخذ موافقت 5 اســتان شــمال و غرب 

کشور
■  پیگیری انجمن ملی بتن و اخذ 

موافقت 5 استان شمال و غرب کشور
■ پیگیــری انجمن صنایع غذایی و 

برگزاری 2 جلسه با اعضا
■ پیگیری انجمن صنایع آلومینیوم 

و برگزاری 1 جلسه با اعضا
■ پیگیــری انجمن شــرکت های 
کالیبراسیون و همکار آزمون و برگزاری 

2 جلسه با اعضا
■ کسب چهار سکو در هیئت مدیره 

انجمن ملی طال و جواهر از همدان
■ نشســت کانون زنان بازرگان در 

همدان و مالیر 
■ کسب موافقت ریاست محترم اتاق 
جهت حضور زنان، جوانان و تشکل های 

تخصصی اتاق
■ حضور در کمیته عالئم تجاری و 
برندسازی توســط کارشناس تشکل ها 

فریبرز پیرایش با بررسی 30 پرونده

■ حضور در جلسات واگذاری پروژه 
ها به بخش خصوصی 

■ حضــور در اتاق ایــران معاونت 
تشــکل ها جهت پیگیــری مجوز های 

قانونی
■ دریافــت پروانــه فعالیت تمامی 

تشکل های تحت پوشش 
■ صدور کارت عضویت برای 40 نفر 

در سه ماه اول
■ تمدید کارت عضویت 30 نفر در 

سه ماه اول

���پرونده�های�داوری

1-بــا عنایت بــه اقدامات ســابق و 
آموزش ها و دوره هــای مختلف برگزار 
شــده در میان فعــاالن اتــاق بازرگانی 
همــدان مبنی بر درج شــرط داوری در 
کلیــه قراردادهــا و مبــادالت تجاری و 
بازرگانی مرتبط از فروردین سال 1396 
برخی از اعضای اتــاق برای حل و فصل 
اختالفات مرتبط با قراردادها به این مرکز 

مراجعه نموده اند. 
2-طی جلســات متعدد با ریاســت 
آقای  اســتان همدان  دادگســتری کل 
مترقب و معاونت امور اجتماعی پیشگیری 
از جرم  دادگســتری کل استان همدان 
)آقای گلســتانی ( مجددا بــر ضرورت 
ارشــاد مراجعه کنندگان به دادگستری 

که از اعضای اتاق بازرگانی بوده و موضوع 
اختالف آن ها نیز مرتبط با فعالیت های 
تجاری و بازرگانی می باشد، به استفاده از 
ظرفیت داوری این مرکز از جانب روسای 
محترم شــعب حقوقی )بدوی و تجدید 

نظر (تأکید گردید.

���آموزشی �های �دوره �برگزاری
�داوری

1-حســب درخواست رئیس کانون 
وکالی دادگستری استان همدان مبنی 
آموزشــی  برگزاری دوره مشــترک  بر 
داوری مقدماتی بــا این مرکز در اواخر 
مکاتبات  بالفاصلــه   1396 فروردیــن 
مرتبــط با معرفی مدرس از طرف مرکز 
داوری اتاق ایران و نحوه ثبت نام و اجرا 

بــه عمل آمده تا اینکــه با حضور دکتر 
اصالنی )قائم مقام دبیرکل مرکز داوری 
اتاق ایــران (در تاریخ چهــارم خرداد 
مــاه 1396 در محل ســالن اجتماعات 
کانون وکالی دادگستری با حضور کلیه 
اعضای هیــات مدیره کانــون و حدود 
60 نفــر از شــرکت کننــدگان برگزار 
شــده و بالفاصله ظرف مدت یک هفته 
گواهینامه های مربوطه نیز به شــرکت 

کنندگان اعطا گردید . 

���عمومی �های �دوره �برگزاری
�آشنائی�با�داوری�سازمانی�و�مزایای

آن:

چون یکی از اهداف راهبردی و بلند 
مــدت این مرکز توســعه دانش عمومی 

فعاالن و اعضای اتــاق بازرگانی همدان 
برای آشنائی با مزایای داوری سازمانی و 
ترغیب به استفاده از این ظرفیت قانونی 
در حل و فصل مســالمت آمیز اختالفات 
حقوقی و تجاری و بازرگانی است در این 
راستا ضمن دسته بندی اعضای اتاق در 
گروه های 50 نفره از اولین گروه در تاریخ 
1396/3/11 روز پنجشنبه ساعت 10 الی 
12 دعوت به عمل آمده و هماهنگی الزم 
بــرای حضور فعاالن صــورت گرفته، اما 
متاسفانه بدلیل عدم استقبال مناسب از 
جانب اعضــا این دوره صرفابا حضور عده 

کمی از دعوت شدگان برگزار شد. 

���قویت�سایت�مرکز�داوری

بــا توجه بــه آغــاز همــکاری با 
کارشــناس مرکز داوری اتــاق همدان 
از اول خــرداد 1396 و بــا توجــه به 
پیشــنهادهای قبلی مرتبــط با به روز 
رســانی سایت مرکز داوری به تدریج از 
خردادمــاه 1396 اطالعات و داده های 
مرتبط با سایت مرکز داوری درحال به 

روز رسانی می باشد. 

���با �مرتبط �جلسات �در �شرکت
داوری

در طول سه ماه اول سال 1396 برای 
ســاماندهی کلیه فعالیت های مرتبط با 
داوری در سطح استان در جلسات متعدد 
منعقده در دادگســتری اســتان همدان 
یا در اتــاق بازرگانی در قالب جلســات 
کمیسیون ها و تشــکل ها حضور یافته 
و نســبت به معرفی ظرفیت مرکز داوری 
در کمک به تســریع مبــادالت تجاری 
توضیحات مبسوط و پیشنهادهای مرتبط 

ارائه شده است.

���انجام�مشاوره�های�تخصصی�و
�موردی

با توجه به اینکه روزهای پنج شــنبه 
در ایــن مرکز امــکان مراجعه حضوری 
اعضاء و فعاالن اتــاق بازرگانی برای اخذ 
مشاوره های مرتبط با داوری وجود دارد 
در طول ســه ماه اول ســال 1396 نیز 
موارد متعددی بالغ بر 20 مورد مشــاوره 
به اعضاء و فعاالن مراجعه کننده صورت 

گرفته است.

اهم فعالیت های بخش داوری در بهار 9۶

گزارش واحد پژوهش 
9۶ بهار 

بازرگانی  خدمات  واحد  عملکرد 
در فصل بهار

تشکل های در دست اقدام 
و فعالیت های واحد تشکل ها



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

)08 1 (   382160 0 1 -4 تلفن تماس: 
روابط عمومی واحد 
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