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درگذشت همکار و دوست گرانقدر جناب آقای 

سید مرتضی بقایی 

یاد ِ دوست
علی"اصغر"زبردست*""

بهمن ماه امسال که می رسید، آشنایی و همکاری نزدیک 
من با مرحوم آقای بقایی ســه ساله می شد؛ دریغ که روزگار 
فرصت بیشــتری نداد و مقدر این بود که کهنه کارترین عضو 
اتاق بازرگانی همدان در واپسین روزهای تابستان امسال روی 

در نقاب خاک کشد و به دیدار حضرت حق بشتابد.
پیش از آنکه تجربه کار در بخش خصوصی را داشته باشم 
به ویژه قبل از عضویت و مســئولیت در اتاق بازرگانی همدان 
تا حدودی از چشــم انداز یک مدیر دولتی به عرصه خصوصی 
می نگریستم و ضوابط و معادالت و ترتیبات حاکم بر ادارات و 
مراکز عمومی و دولتی را مفید و کارگشا برای بخش خصوصی 
می دانســتم اما تجربه حضور و مشــارکت در هشتمین دوره 
انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی همدان از 
یک سو و همکاری با دوستان ارجمند عضو هیئت نمایندگان 
و هیئت رئیســه محترم این اتاق از ســوی دیگر، موجب آن 
شــد تا به صورت ملموس تری با بسیاری از تنگناهای پیش 
روی فعــاالن بخش خصوصی و موانعی که بر ســر راه ارتقای 
جایگاه اتاق وجود دارد آشنا شوم. در این میان البته آشنایی و 

همکاری با شادروان بقایی از جنس دیگری بود. 
ایشــان که قریب 45 ســال ســابقه عضویت در هیئت 
نمایندگان اتاق همدان و ایران و چندین ســال پیاپی ســابقه 
عضویت در هیئت رئیسه اتاق همدان را در کارنامه خود داشت 
جد و جهد فراوانی به کار می بست تا جایگاه بخش خصوصی 
و در راس آنها اتاق بازرگانی حفظ و حراســت شود و این نهاد 
به عنوان بازیگری تاثیرگذار در صحنه اقتصاد کشور باقی بماند 
و به فعالیت خود ادامه دهد. آن مرحوم که تجربه تالطم های 
هفته ها و مــاه های اول پس از پیروزی انقالب شــکوهمند 
اســالمی در قبال بخش خصوصی و اتاق هــای بازرگانی را از 
ســر گذرانده بود از متعهدترین شخصیت هایی به شمار می 
رفت که بی وقفه وقت و انژی و تالش خود را مصروف پیشبرد 
کارها و امــورات اتاق می کرد چنان که در ماه های آخر عمر 
خود به رغم بروز ناراحتی و ضعف ناشی از تشدید بیماری، در 
تمام جلسات هیئت نمایندگان اتاق همدان و ایران و جلسات 
دیگر کمیســیون های تخصصی ای که در آن عضویت داشت 
مشــتاقانه شرکت می کرد گویی که اتاق را نیز منزل و ماوای 
خود می دانست. افزون بر آن مرحوم بقایی خود را موظف می 
دانســت هر روز در کسوت خزانه دار و عضو هیئت رئیسه اتاق 
همدان در ساختمان اتاق حاضر باشد و وظایف خود را به انجام 
رساند. سه سال پیش در جریان انتخابات هشتمین دوره اتاق 
بازرگانی زمانی که فرصتی کوتاه دست داد تا گفتگویی با هم 
داشته باشیم تاکید کرد که هیچ خواستی جز افزایش و ارتقای 
آبرو و جایگاه و نفوذ اتاق همدان ندارد و البته همیشــه یادآور 
می شــد که احداث ساختمان اتاق و تکمیل و گشایش آن از 

آرزوهای چندین و چند ساله او بوده است.
بدون تردید فقدان ایشــان به عنوان شخصیتی متعهد و 
پرکار و موثق خســارتی جبران ناپذیر بــرای اتاق و مجموعه 
فعاالن اقتصادی استان است اما این امیدواری هم وجود دارد 
که نسل جوان با تاسی به شخصیت هایی همچون بقایی بتواند 
راه درســت مروت و مدارا با دوستان و رقیبان را پیدا کند. ما 
هم در اتاق بازرگانی متعهد هستیم تا با فضل و عنایت خداوند 
آرزوی دیرینه شادروان بقایی یعنی احداث و تجهیز و گشایش 

ساختمان اتاق را تا حصول نتیجه پیگیری کنیم. 
در خاتمــه مجددا مراتب تســلیت و تعزیت خــود را از 
درگذشت دوست و همکار گرانقدرم جناب آقای سیدمرتضی 
بقایی به خانواده و بســتگان و همکاران معزز ابالغ می کنم و 
از خداوند برای آن مرحــوم رحمت و برای بازماندگان صبر و 

شکیبایی مسالت می نمایم.
*"رییس"اتاق"همدان

را به خاندان محترم بقایی و دوستان و همکاران گرامی  تسلیت عرض نموده و از 
خداوند متعال علو درجات  برای آن فقید سعید و صبر و تحمل در این غم جانکاه 

برای بازماندگان خواستاریم.

هیأت نمایندگان اتاق همدان

 کمیسیون آموزش دیدار رئیس اتاق همدان و وزیرکشاورزی غنا

 بررسی مشکالت صنعت مبل و منبت مالیر با حضور رئیس اتاق همدان

 کمیسیون صنایع

 دومین نشست هیأت نمایندگان اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی منطقه غرب کشور

 دیدار روسای اتاق همدان و سازمان فنی و حرفه ای استان
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رییــس اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی همــدان روز 
چهارشــنبه 4 مردادماه 1396 در نشست با سرپرستان و مدیران مسئول 
روزنامه ها و خبرگزاری های اســتان در سالن جلسات اتاق همدان اظهار 
کرد "با ســپرده گذاری در بانک های خصوصی 60 درصد منابع از همدان 
خارج می شــود، چرا که بانک های خصوصی منابع خــود را به خارج از 

استان تخصیص می دهند."
علی اصغر زبردست در این نشست با بیان اینکه "فروش نفت خام ما 
را گرفتار کرده" یادآور شد "اگر درآمد حاصل از فروش نفت نبود همه  به 

بخش خصوصی بیشتر توجه می کردند."
وی با بیان اینکه "توجه به بخش خصوصی باعث چرخش بهتر اقتصاد 
می شــود" گفت "با نبود درآمد نفت، بخش دولتی بیشتر به این واقعیت 
نزدیک می شــد که مخارج کشــور باید از درآمد بخش خصوصی تامین 

شود."
رئیس اتاق همدان با اشــاره به اینکه "چون درآمد نفتی وجود دارد، 
ارزش بخــش خصوصی هم آن طور که باید و شــاید درک نمی شــود" 
خاطرنشان کرد "باید ارزش اتاق را هم پای مجلس شورای اسالمی تعریف 

کرد چرا که اتاق  پارلمان بخش خصوصی محسوب می شود."
عضو اتاق ایران خاطرنشــان کــرد "کارهایی در زمینه تقویت بخش 

خصوصی انجام شده اما هنوز جای کار بسیاری وجود دارد." 
وی همچنین افزود "در ابتدای فعالیت دوره هشــتم، اتاق اســتان 
همدان 400 نفر عضو داشت که در مدت مسولیت من بیش از 60 درصد 

افزایش را شاهد بودیم."
زبردست "رکود موجود در کشــور را عاملی دانست تا فعاالن بخش 
خصوصی رغبتی برای ورود به بازار نداشته باشند" و در ادامه اظهار داشت 
"تمام تالش خود را کرده ایم که ضمن ارتقای کارها، زمینه افزایش اعضای 

اتاق بازرگانی را مهیا کنیم."
دبیر شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در بخش دیگری از 
سخنانش "آموزش را یکی از اولویت های اتاق همدان" عنوان کرد و گفت 
"خوشــبختانه این مجموعه بیشترین آموزش در سطح کشور را به خود 
اختصاص داده به طوری که در ســال 94، 34 سمینار با یک هزار و 700 

نفر شرکت کننده با 30 هزار نفرساعت تحقق یافته است."

رئیس اتاق همدان با تأکید "بر لزوم اســتمرار آموزش ها، آن را نیاز 
واحدهای تولیدی" دانست.

وی ادامــه داد "دولت باید ســاالنه یک میلیون و 500 هزار شــغل 
ایجاد کند تا وضعیت بیکاری بهبود یابد که این مهم جز با تقویت بخش 

خصوصی محقق نخواهد شد."
زبردســت در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه "از 800 تا 
900 واحد بررسی شده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، کمتر از 
یک سوم مصوبات مربوط به آنها اجرایی شده" خاطرنشان کرد "معتقدم 
مشکل بسیاری از این واحدها پول نیست، چون اغلب آن واحدها تولیداتی 

دارند که روی دستشان مانده و بازاری برای فروش ندارند."
وی  همچنین با بیان اینکه "در کشــور به غیر از منابع بانکی منابع 
مالی دیگری برای تزریق در حوزه تولید وجود ندارد و برای حل مشکالت 
فعاالن اقتصادی نیز باید منابع بانکی به کار گرفته شود" افزود "بانک های 

دولتی دخل و خرج مشــخصی دارند و درآمد و سپرده مردم در آنها نیز 
مشخص اســت، اما متأســفانه بانک های خصوصی اطالعاتی از وضعیت 

سپرده مردم نمی دهند در صورتی که نباید چنین باشد."
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان با اعالم 
اینکه "مردم نیز برای کسب سود بیشتر در بانک ها سپرده گذاری می کنند 
در صورتی که باید پول در چرخه تولید به کار گرفته شــود" تأکید کرد 
"اگر بهره بانکی کم شــود دیگر مردم رغبتی به سپرده گذاری در بانک ها 

نخواهند داشت."
وی با بیان اینکه "با ســپرده گذاری مردم در بانک های خصوصی 
50 تا 60 درصد منابع از همدان خارج شــده و در ســایر استان ها به 
خصوص تهران ســرمایه گذاری می شــود" گفت "این در حالی است 
که این شیوه درست نیســت و باید بانک های خصوصی در این زمینه 

باشند." پاسخگو 

رئيس اتاق همدان: 

عالج درد بیکاری، تقویت بخش خصوصی است

در ادامه ایجاد ظرفیت های بین المللی برای توســعه همکاری های 
اقتصادی در اســتان همدان علی اصغر زبردســت ریاست اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی همدان با آرتاشس تومانیان سفیر جمهوری 
ارمنســتان در سفارت این کشــور دردار کرد. روز سه شنبه 28 شهریور 

1396 انجام شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان در این دیدار که سه شنبه 28 
شهریورماه 1396 صورت گرفت حمیدرضا رهبر نایب رئیس اتاق همدان 

و رودیک یارانیان دبیرسوم سفارت ارمنستان نیز حضور داشتند.
در این نشســت عالوه بر معرفی "قابلیت هــای اقتصادی همدان و 
ارمنستان"، رئیس اتاق همدان از سفیر ارمنستان برای "سفر به همدان 
و بازدید از واحدهای اقتصادی استان و جلسه با فعاالن اقتصادی" دعوت  

به عمل آورد.
ســفیر جمهوری ارمنستان نیز ضمن "استقبال از این دعوت" اعالم 

آمادگی کرد تا در طی ماه های آینده به همدان سفر کند. 
تومانیان تعمیق روابط اقتصادی دو کشور را "نیازمند مطالعه و تبادل 
اطالعات و طی زمان الزم" دانست و تاکید کرد "جایگاه اتاق همدان در 

ارتباط با ارمنستان ممتاز و منحصر به فرد است."
زبردســت نیز عالوه بر معرفی اجمالی ظرفیت های اقتصادی استان 
 B2B  خاطرنشــان ساخت "اتاق همدان آمادگی دارد در قالب مذاکرات

و بازدیدهای متقابل، روابط اقتصادی خود را با ارمنستان توسعه بخشد."
همچنین حمیدرضا رهبر از "روند صنعتی شــدن اســتان همدان و 

استقبال صنعتکاران این استان از همکاری با فعاالن اقتصادی ارمنستان" 
خبر داد.

زبردست: 

را دارد ارمنستان  با  ارتباطات خود  آمادگی توسعه  اتاق همدان 



3
■   مهرماه 1396  ■  شماره 9
■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان

زبردست در نشست تشکل ها و فعاالن بخش کشاورزی خواستار شد: 

اتاق حضور پر رنگ فعاالن اقتصادی در 
نشست تشکل ها و فعاالن اقتصادی بخش کشاورزی با اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی همدان با حضور علی اصغر زبردست رییس 
اتاق همدان و منصور رضوانی جالل رییس ســازمان جهاد کشاورزی روز 
چهارشنبه 25 مردادماه 1396 در سالن جلسات جهاد کشاورزی برگزار 

شد.
علی اصغر زبردســت در این نشست با اشاره به "قدمت تأسیس اتاق 
در همدان" اظهار کرد "اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان 

در شهریور ماه سال جاری 80 ساله می شود."
دبیر شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه خاطرنشان 
ساخت "جایگاه اتاق هم ردیف مجلس و قوه مجریه است و در قانون، اتاق 

به عنوان مشاور سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه می باشد."
وی با گالیه از اینکه "در گذشته جایگاه و اهمیت اتاق شناخته نشده 
بود" اظهار کرد "پیشنهاد موضوعات مورد بحث در مجلس و دولت باید 

از طریق اتاق انجام شود."
زبردســت خواســتار"حضور پررنگ فعالین اقتصادی در اتاق" شد و 
تأکیــد کرد "این امــر می تواند در ارائه نظرات کارشناســانه به دولت و 

مجلس در تدوین قوانین و اساسنامه ها کمک کند."
رییس اتاق همدان افزود "تکیه بر درآمدهای نفتی در کشور ما علت 

غفلت و بی توجهی به بخش خصوصی شده است."
وی همچنین خواســتار "توجه و رسیدگی به امور فعالین اقتصادی 
در ادارات"  شــد و اظهار کرد "با این امر از اتالف وقت فعالین اقتصادی 
جلوگیری می شــود و آن ها مــی توانند انرژی خــود را صرف تولید و 

پیشرفت استان نمایند."
دبیر شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی همچنین با اشــاره 
به اینکه "اســتان همــدان به طور کلی دارای 4 نماینــده در اتاق ایران 
اســت" اعالم کرد "با افزایش اعضای اتاق، می شود 15 کرسی در هیئت 
نمایندگان اتاق ایران کســب کرد." وی در عین حال خواستار "افزایش 
عضویت فعالین اقتصادی در اتاق شــد برای رســیدن به هدف مورد نظر 

شد."
 زبردســت  افزود "با توجه به وجود117 هزار بهره بردار کشاورزی و 
1800 کارخانه در شهرک های صنعتی استان تعداد اعضای اتاق از بخش 

کشاورزی روی هم رفته کم است."
رئیس اتاق همــدان اظهار کرد "با توجه به اینکه بیشــترین تولید 
سیب زمینی در همدان انجام می شود حضور اعضا در انجمن ملی سیب 
زمینی بسیار کم رنگ بود که با پیگیری در حال حاضر تعدادی از فعالین 
کشــاورزی در این انجمن عضو هســتند و می توانند مسایل خود را در 
جلســاتی که با حضور معاونان وزیر و مســئولین وزارت جهاد کشاورزی 

برگزار می شود پیگیری کنند."

داوود شــعبانلو رئیس کمیسیون کشــاورزی اتاق همدان نیز در این 
نشست با بیان اینکه "اولین اولویت فعاالن بخش کشاورزی باید افزایش 
بهره وری باشــد" یادآور شــد "با یک درصد افزایــش بهره وری 2 هزار 

میلیارد درآمد بیشتر نصیب بخش کشاورزی می شود."
رئیس کمیســیون کشــاورزی اتاق همدان افزود "امروزه با قوانین 
تصویب شــده فضایی در اختیار تشــکل ها وجود دارد و ماده دو و ســه 
دولت را موظف کرده نظرات بخش خصوصی را در تدوین آیین نامه ها و 

اساسنامه ها تاثیر دهد و نظرخواهی کند."
وی خواســتار آن شد که "همه تشــکل ها بحث های خود را جمع 
بندی کنند تا در کمیسیون کشاورزی اتاق در 5 کمیته تخصصی پیگیری 

و در صورت لزوم بعضی مسائل به شورای گفتگو ارجاع داده شود."
شعبانلو همچنین خواستار " تشکیل کنسرسیوم و هلدینگ" شد و 

اظهار کرد "این امر می تواند باعث هم افزایی بین تشکل ها شود."
طاهره ایزدی مســئول تشکل های اتاق همدان نیز در این نشست با 
بیان اینکه "موافقت اصولی انجمن ســیر دو سال پیش اخذ شده است" 

خواستار"حضور کشاورزان جهت پیگیری و تاسیس انجمن سیر" شد.
وی اظهــار کرد "با توجه به اینکه کارت تعاون از فعالین اقتصادی 
در خارج از کشــور اعتبار ندارد و در مقابل کارت بازرگانی بین المللی 
است، طی مراوده با رییس سازمان جهاد کشاورزی مقرر شده است تا 
شــرکت های تعاونی به نام مدیرعامل اقدام به دریافت کارت بازرگانی 
نمایند و در صورت تغییر مدیرعامل، کارت هم به نام مدیرعامل جدید 

تغییر کند."

اتاق همدان  رییس  بازدید 
از شرکت زاگرس

در پی دعوت مالکین شرکت زاگرس از ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
همدان برای بازدید از این واحد تولیدی، علی اصغر زبردست از این شرکت بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در این دیدار که روز سه شنبه 21 شهریورماه 
1396 انجام گرفت، زبردســت، سالن ها و خط تولید شرکت زاگرس را مورد بازدید قرار 

داد.
حمیدی زاده مالک و مدیرعامل شرکت زاگرس هم در این دیدار ضمن "تشریح پیشینه 
و و سوابق این شرکت و انواع تولیدات آن" خواستار "هم افزایی و تعامل بیشتر میان اتاق ها 
و متولیــان بخــش خصوصی با شــرکت هــای تولیدی جهــت تقویت تــوان صادراتی 

افزایش تولید و اشتغال داخلی" شد.
در پایان رئیس اتاق همدان هم پیشنهادهایی برای تقویت صنایع به خصوص صنعت 
ساخت ابزار و ادوات برودتی" ارائه داد که در جلسات آتی بررسی و عملیاتی می شوند.
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دومین نشست رؤسا و هیأت نمایندگان اتاق های بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی منطقه شمال غرب کشــور )تبریز، اردبیل، ارومیه، 
زنجان و همدان( روز پنج شــنبه 5 مردادمــاه 1396 در دو نوبت صبح 
و بعدازظهر بــا حضور دکتر صالح آبادی، رییس بانک توســعه صادرات 
ایران و مهندس نیکبخت، استاندار همدان در سالن همایش دانشگاه علوم 

پزشکی همدان برگزار شد.
علی اصغر زبردســت در این نشست اظهار داشت "با توجه به اینکه 
تبریز در سال 2018 جایگاه جهانی پیدا می کند باید طوری برنامه ریزی 
و اقدام شود که گردشگران آلمان و فرانسه از طریق فرودگاه تبریز به پنج 

استان منطقه شمال غرب کشور وارد شوند. "
وی با بیان اینکه "نقش بانک در جابه جایی پول و ارز می تواند کارساز 
باشــد" افزود "در بخش خدمات فنی و مهندســی می توان در خارج از 

کشور فعالیت داشت اما این مهم اتفاق نیفتاده است."
زبردست در ادامه خاطرنشان کرد "این پنج استان هنوز در حلقه اول 
گردشگری کشور قرار ندارند که امیدواریم با هم افزایی این مهم انجام شود 
ضمن اینکه مشــترکات تاریخی، طبیعی و مسائل مربوط به گردشگری 

بین پنج استان شمال غرب کشور وجود دارد."
رئیس اتاق همدان اظهار داشــت "باید تقســیم کار در حوزه رونق 
صنعت گردشگری در این منطقه انجام شود ضمن اینکه میزبان نشست 
دوره ای بعدی اســتان که در اواخر شهریورماه است اتاق زنجان خواهد 

بود."
عضو اتاق ایران یادآور شــد "در حوزه گردشگری داخلی نیز موانعی 

وجود دارد که این موانع در بخش گردشگری خارجی هم وجود دارد."
دبیر شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اســتان تصریح کرد 
"پس از چند سال که مسیر گردشگری مشخصی در مرکز وجود داشت، 
مسیر گردشگری جدیدی نیز توسط استان های شمال غرب کشور تعریف 
شــده که دبیرخانه  آن با حضور نمایندگانی از پنج اســتان شمال غرب 

تشکیل می شود."
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ارومیه نیز در ادامه 
این نشست اظهار داشــت "تولید در تمام کشور مازاد بر مصرف است و 
این موضوع می تواند یک امتیاز باشــد و جهت افزایش توان صادراتی به 

کار آید."
حسن انتظار با اشاره به اینکه "دولت های گذشته ایران را یک کشور 
مصرفی بار آوردند" افزود "آنها خواســتند تولیدات ما را از دســت ما در 
آورند که در دولت تدبیر و امید از ورود کاال های بنجل چینی به کشــور 

جلوگیری شد."
وی تصریح کرد "امیدوارم شاهد ثبات در مدیریت های کالن اجرایی 
باشیم که بر این اســاس از اول مهرماه روند اقتصادی رو به توسعه ای را 
در کشــور خواهیم داشــت و پیش بینی من این است که امنیت و رونق 

اقتصادی بیشتر می شود."
گفتنی است در این نشست شیوه نامه نحوه برگزاری و اداره جلسات 
اتاق های منطقه شــمال غرب کشــور در یک مقدمه، هفت فصل، هفت 

ماده، پنجاه و پنج بند و چهار تبصره به تصویب رسید.
این نشست در راستای "مصوبه هیئت نمایندگان اتاق ایران مبنی بر 
منطقه بندی اســتان های کشور صورت گرفت و اولین نشست در تبریز 

برگزار شده بود."
در نشست همدان ســه موضوع در دستور کار قرار داشت که در دو 

نوبت کاری صبح و بعدازظهر به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
پس از ســخنان زبردســت، فالح دبیر اتاق های منطقه شمال غرب 
کشور به ارائه گزارشی از "جلسه قبل و دستور جلسه" این دوره پرداخت.

 بر اســاس اعالم قبلی اولین دستور جلسه تصویب »شیوه نامه نحوه 
برگزاری و اداره جلســات اتاق های منطقه شــمال غرب کشور« بود که 
پیش نویس آن توسط اتاق تبریز و با مشارکت اتاق های ارومیه، اردبیل، 
زنجان و همدان تهیه شــده و برای اظهار نظــر نهایی در اختیار هیئت 

نمایندگان اتاق ها قرار گرفته بود. 

سپس حسن زاده ریاست اتاق تبریز خواستار "تعامل هر چه بیشتر 
میان اتاق های سراسر کشور به خصوص اتاق های منطقه شمال غرب در 
راستای تعامل و هم افزایی میان اتاق ها و حل موانع و مشکالت کسب و 

کار و فعالیت های اقتصادی و بازرگانی" شد.
در ادامه حسن انتظار ریاست اتاق ارومیه بر "ضرورت توجه و تمرکز 
بر امر صادرات" تاکید کرد و با اشــاره به "مشــکالت اقتصادی ناشی از 

تحریم ها، از عملکرد دولت تدبیر و امید تجلیل" کرد.
 وی ابراز امیدواری کرد که "در دولت دوم جناب آقای روحانی، شاهد 
گشایش های بیشتری در عرصه اقتصاد باشیم و فعاالن بخش خصوصی از 

حمایت های بیشتری برخوردار شوند."
جمیلی ریاست اتاق زنجان سخنران بعدی بود که صحبت های خود 
را به "لزوم همکاری اتاق ها" معطوف کرد و خواســتار "استفاده از این 

ظرفیت برای طرح و پیگیری مباحث و مشکالت" شد.
در ادامه بیگناه عضو هیئت رئیســه اتاق اردبیل که در غیاب ریاست 
این اتاق ســخن می گفت "مشغله کاری را علت عدم حضور پیرموذن" 
عنوان کــرد و بر "لزوم همگرایی میان اتاق ها بــرای حمایت از فعاالن 

اقتصادی" تاکید نمود. 
همچنین شــاهی زارع عضو هیئت نمایندگان اتاق اردبیل خواستار 
"اصالح شــکلی جزئی در شــیوه نامه" شــد که مقرر گردیــد "بعد از 

حروفچینی مجدد این اصالح صورت گیرد."
دســتور جلسه دوم نشست صبح هیئت نمایندگان اتاق های منطقه 
شمال غرب کشور موضوع "صادرات، و بیان کاستی ها، موانع و مشکالت 

پیش روی صادرکنندگان" بود.
 به همین منظور از صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران 
و قره داغی رییس بانک توسعه صادرات شعبه همدان و همچنین یوسفی 
نــژاد نماینده صندوق ضمانت صادرات برای حضور در جلســه دعوت به 

عمل آمده بود.
جمیلی ریاســت اتاق زنجان نیز درباره "موضــوع صادرات، نکات و 

درخواست هایی را" مطرح نمود.
 بــه گفتــه جمیلــی "باوجودیکه بانک توســعه صــادرات بانک 
تخصصی حوزه صادرات اســت اما تسهیالت و حمایت های این بانک 
از صادرکننــدگان کمتر از حد انتظار بوده و توقع این اســت که بانک 
توســعه صادرات با انگیزه و توان بیشــتری بــه حمایت از صادرات و 

بپردازد." صادرکنندگان 
در ادامه برزگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریزبا اشــاره به "مشکل 
بیکاری و عدم اشــتغال جوانان و دانش آموختگان در کشور" ابراز عقیده 

کرد که "حل مشکل بیکاری راهکاری جز توسعه صادرات ندارد."

 بــه گفته برزگر "تمرکز بر صادرات می تواند باعث افزایش تولید در 
کشــور و به کارگیری نیروی کار بیشتر شود که در نهایت عالوه بر تولید 
ثروت و ایجاد ارزش افزوده و درآمد ارزی برای کشــور، ایجاد شغل برای 

جوانان را نیز به ارمغان می آورد."
همچنین ابراهیمی مدیرعامل شــرکت تراکتورسازی و نایب رئیس 
اتاق تبریز "عملکرد بانک توسعه صادرات را منحصر و محدود به ارائه وام 
و تسهیالت و فعالیت های انگشت شمار دیگر دانست که برای حمایت از 

صادرات کافی به نظر نمی رسد." 
سپس مجید موسوی عضو هیئت نمایندگان اتاق همدان به "فعالیت 
های صادراتی شــرکت خود در زمینه صادرات ماشین آالت فنی" اشاره 
کرد اما یادآور شد "به دلیل مشکالت و موانع پیش آمده در دوره تحریم 
ها این شرکت نتوانسته به موقع تعهدات مالی و دیون خود به بانک را ادا 
نماید و بانک توسعه صادرات هم بعدتر بیش از تعهدات خود دریافت کرده 

که موجب اخالل در صادرات این شرکت شده است."
مســعود توتونچیان دیگرعضو اتــاق بازرگانی، صنایــع و معادن و 
کشاورزی همدان و مدیرعامل شرکت صنایع غذایی سحر در ادامه با ابراز 
"تاســف از اینکه فرهنگ صادراتی در ایران شکل نگرفته و قوام نیافته" 
تأکید کرد "باید در دانشــگاه ها، نماز جماعات، آموزش و پرورش و دیگر 

مراکز فرهنگی بر روی فرهنگ صادراتی کار کرد."
توتونچیان از "عدم وجود اراده معطوف به صادرات در کشور" انتقاد 
کرد و خاطرنشــان نمود "بانک ها و ســازمان های ذیربط مشمول همین 
فقدان اراده می شــوند، چرا که برای برخی مهم نیست یک صادرکننده 
چه مشکالتی و موانعی دارد و چگونه باید با آنها دست و پنجه نرم کند."

آذرگون عضو هیئت نمایندگان اتاق زنجان دیگر سخنران این نشست 
بود تا مشــکالت و موانــع صادرکنندگان را با مدیرعامل بانک توســعه 

صادرات مطرح نماید.
وی با اشــاره به "اهمیت صادرات خدمات فنی و مهندسی" یادآور 
شــد "خیل عظیم جوانان تحصیل کرده و نیروی انسانی ماهر و کارآمد 
که بعضا از بیکاری رنج می برند باید جذب بازار کار شوند که یکی از این 
بازارها و شاید کم هزینه ترین و کارآمدترین آنها بازار صدور خدمات فنی 

و مهندسی است."
ســپس مومنعلی خزائی عضو هیئت نمایندگان اتاق همدان و مدیر 
عامل مجموعه کشت و صنعت خزل نهاوند با ابراز گالیه از "بانک توسعه 
صادرات که بر خالف وظیفه ذاتی خود در کنار و پشتیبان صادرکنندگان 
نبوده اســت بــه حمایت هــای بانک هــای دولتــی و غیرتخصصی از 
صادرکنندگان در همدان" اشــاره و "مشــخصا از بانــک ملی به خاطر 

حمایت های مداوم قدردانی نمود."

ریيس اتاق همدان: 

پنج استان منطقه شمال غرب 
با هم افزایی در حلقه اول گردشگری کشور قرار گیرند
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سپس شریف زاده رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز و نایب 
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران خواستار "بررسی موضوع حذف سود 
مرکب و جرائم پلکانی برای واحدهایی که از سال 1388 همزمان با اعمال 
تحریم ها و هدفمندشدن یارانه ها، تغییر قیمت انرژی و تغییر نرخ ارزی 
و سیاست های پولی و مالی دچار مشکل گردیده اند در نشست مشترک 

استانداران و روسای اتاق های بازرگانی سراسر کشور" شد.
 به گفته شــریف زاده طبق "بخشــنامه 184847/94 فقط از تاریخ 
7/7/94 به بعد به بخشــودگی اشــاره دارد" که اســتاندار همدان گفت 
"موضــوع با حضور معاون اول رئیس جمهور و کمیجانی از بانک مرکزی 
برای سال های قبل از 94 نیز مصوب شده و هیچ بانکی حق دریافت سود 
مرکب و جرائم پلکانی و نرخ های وجه التزام تاخیر تادیه دین را ندارد."

در پایان نشســت صبح یوســفی نژاد نماینده صندوق ضمانت نیز در 
سخنانی خاطر نشان کرد "در این صندوق به خاطر نیاز صادرکنندگان بیمه 
نامه ای طراحی شده و مصوباتش هم تصویب شده و آخرین مصوبه مربوط 

به نرخ پوشش است که توسط جهانگیری اردیبهشت امسال اعالم شد."
 به گفته یوســفی نژاد "درحال حاضر نوسانات بیمه ارز صادراتی از 
فاصله 3 تا 35 درصد به صورت یک ماه، دو ماه، سه ماه تا شش ماه تغییر 

یافته است."
 نماینده صندوق ضمانت همچنین یادرآور شــد "در جلسه کارگروه 
شــورای عالی صادرات غیرنفتی با حضور خسرو تاج در خصوص ضمانت 
نامه بانکی که براســاس مصوبه شــورای عالی صادرات غیرنفتی در آخر 
فروردین 96 مصوب شــده اســت تصمیم گرفتیم صندوق ضمانت مبلغ 
250 میلیون یورو در بانک های عامل سپرده گذاری کند تا در کشورهایی 
که ضمانت نامه را قبول ندارند ســرمایه گــذاران بتوانند فعالیت کنند و 

خسرو تاج قول پیگیری را داده اند."
نشست بعد از ظهر اجالس اعضای هیئت نمایندگان اتاق های شمال 
غرب کشور راس ســاعت 16 در سالن جلسات دانشــگاه علوم پزشکی 

همدان آغاز به کار کرد. 

موضوع نشست بعد از ظهر گردشگری بود و به همین مناسبت رئیس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان، و نمایندگانی 
از شهرداری همدان و تبریز و همچنین روسای کمیسیون های گردشگری 

اتاق ایران و اتاق های منطقه شمال غرب در جلسه حضور داشتند.
خاطر نشــان می شود "نشست تخصصی روسای گردشگری اتاق ها 
همزمان با نشســت صبح در هتل باباطاهر برگزار شــد و تفاهم نامه ای 

منعقد شد که در نشست عصر قرائت گردید."
بهنام افتخاریان نایب رییس کمیســیون گردشــگری اتاق همدان 
مصوبه جلســه صبح روسای کمیســیون های گردشگری ایران و 5 اتاق 

شمال غرب را قرائت کرد.
 در این مصوبه تشکیل دبیرخانه دایمی و مشترک استان های شمال 

غرب و استقرار آن در کمیسیون گردشگری اتاق همدان پیشنهاد شد.
 همچنین پیشنهاد تشکیل کمیته سیاستگذاری و استفاده از ظرفیت 
های شــهرداری استان های شمال غرب کشــور از محورهای عمده این 

مصوبه بود.
در ادامه خلیلی مدیرعامل سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز 
گزارشــی از "اقدامات صورت گرفته برای تقویت بخش گردشگری تبریز 
و آماده ســازی این شهر برای پایتختی گردشگری جهان اسالم در سال 

2018 را به اطالع حاضرین" رساند.
ســپس شــریف نژاد رئیس دبیرخانه تبریز 2018 گزارشی از "روند 

شکل گیری این دبیرخانه 2018" ارائه داد. 
در ادامه خانم قنبرپور نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ارومیه 
با ذکر خاطره ای گفت "به طور اتفاقی به حوزه گردشــگری وارد شده و 

قبال در کمیسیون بازرگانی فعال بوده است."
 به گفته قنبرپور "با وجود پتانســیل های گردشگری فراوانی که در 
اختیار داریم باید هم افزایی در این زمینه شکل بگیرد و بحث کنسرسیوم 
گردشــگری را در دســتور کار قرار دهیم تا از حمایت های مختلفی هم 

برخوردار شویم."

مجیدی معاون مالی و اداری شــهرداری همدان سخنران بعدی این 
نشســت بود خاطرنشان کرد "شــهرداری همدان با قدمتی یکصد ساله 
ارتباطات خوبی با شهرداری تبریز دارد و امیدواریم این ارتباط با زنجان و 

ارومیه و اردبیل نیز برقرار شود."
 معاون اداری مالی شــهرداری همدان با بیان اینکه "سند چشم انداز 
شــهرداری همدان گردشگری اســت" یادآور شــد "همدان به عنوان 

نخستین »شهر سبز پایدار« مشخص شده است." 
ســپس مالمیر مدیرکل ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشــگری استان همدان با "قدردانی از اقدامات آقای زبردست" تاکید 
کرد "ایشان حدود 20 سال است که دغدغه حوزه گردشگری همدان را 
دارند."  به گفته مالمیر اســتان همــدان "اولین پایتخت ایران با 1800 
جاذبه متعدد تاریخی و طبیعی و با توزیع مناسب تاریخی در ادوار مختلف 

است."
 مدیرکل ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان همدان یادآور شــد "در دنیایی که 10 درصد تولید ناخالص به 
گردشــگری بازمی گردد، گردشگری در ایران به عنوان یکی از 10 کشور 
دارای جاذبه های گردشگری باید در تولید ناخالص و شغل سهم بیشتری 

داشته باشد."
وی اطمینــان داد "اداره کل میراث فرهنگی اســتان برای هرگونه 

مشارکت برای رونق صنعت گردشگری آمادگی دارد."
 او همچنین تاکید کرد "ســفالگری، مبل و منبت، چرمســازی و ... 

از دیگر جاذبه های همدان در حوزه گردشگری و صنایع دستی است."
در خاتمه مهندس زبردســت ریاســت اتاق همدان یادآور شد "باید 

مشکالت را دلسوزانه حل کنیم و کشور را از خودمان بدانیم."
شــایان ذکر است پس از اتمام جلسه بازدیدی از گنج نامه و آرامگاه 
بوعلی ســینا تدارک دیده شــده بود و پس از آن بــا حضور رییس اتاق 
همدان و میهمانان، دفتر فروش کاشــی تبریز واقع در بلوار مدنی همدان 

افتتاح شد.

بررسی مشکالت 
شهرک صنعتی ویان با 

حضور رییس اتاق همدان
در دیدار علی اصغر زبردســت رییس اتــاق همدان از 
شــهرک صنعتی ویان مشکالت و مسائل بزرگترین شهرک 

صنعتی استان مورد بررسی قرار گرفت.
بــه گزارش روابــط عمومی اتاق همــدان، صبح روز 
چهارشنبه 22 شهریورماه 1396 رییس اتاق همدان پس 
از بازدیــد از ســه واحد تولیدی شــهرک صنعتی ویان و 
گفتگو بــا مدیران این واحدهای تولیــدی، از نزدیک در 
جریان موانع و مشــکالت تولیدکنندگان مســتقر در این 

شهرک قرار گرفت.
زبردســت رییس اتاق همــدان به ترتیــب از واحد 
تولیــدی پویان طب به مدیریت رحیمیان، شــرکت چرم 

ناب به مدیریت اســالمی و شرکت شیمی معدنی همدان به مدیریت 
ســفیدابی بازدید کرد و با ســالن ها و خطوط تولید این شرکت ها، 
ماشین آالت و تکنولوژی مورد استفاده و نیروی انسانی فعال در این 

واحدها آشنا شد.
در جریــان این دیدار کــه نزاکت مآب قائم مقــام دبیر اجرایی 
اتــاق همدان، اکبر فالح رییس کمیســیون صنایع و مشــاور تامین 
اجتماعی رییس اتاق و نجفی دبیر کمیسیون های تخصصی اتاق نیز 
حضور داشــتند، مسائلی از جمله "عدم تخصیص بودجه جهت اداره 

امور شــهرک صنعتی، فقدان و ضعف زیرساخت های الزم و مشکل 
خشکســالی و ناتوانی از تامین آب واحدهــای صنعتی فعال در این 
مجموعه به عنوان مشــکالت اصلی صنعتکاران مســتقر در شهرک 

صنعتی" مطرح شد. 
در عین حال مشــکالت تولید از جمله "کمبود تقاضا و فشارهای 
مالیاتی و بانکی" نیز مجددا مورد اشاره قرار گرفتند و همچنین "مشکل 
فقدان نیروی انســانی ماهر برای کار در واحدهای تولیدی" مجددا 
مطرح شــد. در پایان این دیدار مقرر شــد "مسائل و مشکالت مورد 
نظــر پس از جمع بندی در کمیته ها و کمیســیون های 
تخصصی در جلسات صبحانه کاری با مسئولین مربوطه و یا 
شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی" طرح و پیگیری 

شوند.
شــایان ذکر اســت "در حال حاضر از حدود 44 واحد 
راه اندازی شــده موجود در شهرک صنعتی ویان 33 واحد 
مشــغول به کار هستند که اغلب آنها هم با حداقل ظرفیت 

فعالیت می کنند."
شهرک صنعتی ویان بزرگترین شهرک صنعتی استان 
در فاصلــه 40 کیلومتری همدان جایابی و از ســال 1369 

رسما فعالیت خود را آغاز کرده است.
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■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان

همایش ســرمایه های انسانی و فرصت های 
اقتصادی روز پنج شــنبه به همت تشکل سمپاد 
و با محوریــت اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و 

کشاورزی همدان برگزار شد. 
در این گردهمایی یــک روزه عصر روز پنج 
شــنبه 2 شهریور ماه 1396 با حضور آقایان علی 
اصغر زبردست رییس اتاق همدان، پدرام سلطانی 
نایب رییس اتاق ایران، رضا قیاســی معاون امور 
اقتصادی و منابع انسانی استانداری همدان، فرید 
ادریسیان مدیرعامل شرکت بین المللی کارانوبین، 
سید مهدی برکچیان عضو تیم مشاوران اقتصادی 
رییــس جمهمور و مدیــران دولتــی و فعالین 
اقتصادی و اعضای تشکل در سالن همایش های 

استانداری برگزار شد.
علی اصغر زبردست اظهار کرد "بحث اشتغال 
در کشــور موضوع جدیدی نیست و بار جمعیتی 
اوایل دهه 60 در حال حاضر به ســن کار رسیده 

است."
رییس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و 
کشــاورزی همــدان اعالم کرد "ایران در ســال 
2016 به لحاظ شــاخص توسعه انسانی رتبه 69 
در میان 169 کشور جهان را کسب کرده است."

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
استان همدان خاطرنشــان ساخت "منظور از سرمایه فقط سرمایه مالی 

نیست بلکه مهمتر از آن سرمایه انسانی است."
وی تأکید کرد "سرعت تحوالت تکنولوژیک در دنیا به قدری است که 
اگر فعاالن اقتصادی از آن غافل شوند کسب و کار آنها آسیب می بیند."

رئیس اتاق همدان با بیان اینکه "اتاق همدان وظیفه خود را حمایت 
از ایده ها و نوآوری ها می داند و در این مسیر اقداماتی انجام شده" اظهار 
کرد "هدف اتاق، انحصار شــکنی و افزایش اعضا و دفاع از منافع آنهاست 
و به همین دلیل اعضای اتاق در دوره هشتم افزایش 90 درصدی داشته 

است."
زبردست با اشاره به اینکه "اتاق همدان به سمت ایجاد یک اکوسیستم 
کارآفرینی حرکت می کند" یادآور شــد "ارتقــای علمی کارآفرینان در 

دستور کار اتاق قرار دارد."
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی استان همدان با 

تاکید بر اینکه "بررســی اوضاع سه ماه نخست سال 96 نشان می دهد 
که مانده تســهیالت بانک های دولتی زیاد است" عنوان کرد "از 117 
میلیارد تومان تسهیالت بانک های دولتی، فقط 62 درصد جذب شده 

و این درحالی اســت که اصفهان 120 درصد جذب داشته است."
زبردســت با بیان اینکه "شرایط موجود نشــان می دهد که کمبود 
نقدینگی وجود ندارد ولی بانک  ها 45 درصد تسهیالت مانده دارند" افزود 
"اگر تسهیالت مانده بانک ها در اســتان همدان جذب نشود استان های 

دیگر این تسهیالت را جذب می کنند."
نایــب رییس اتاق ایران نیز در این همایش با اشــاره به اینکه "ایده 
تاســیس اتاق جوانان سال 1381 شکل گرفت تا جوانان بتوانند در کنار 
اتاق های بازرگانی، به تجربه اندوزی بپردازند و فرایند جانشین سازی در 
بخش خصوصی نظام مند شــود" اظهار کرد "در 120 کشــور دنیا اتاق 

جوانان وجود دارد."

پدرام سلطانی افزود "منابع انسانی و ظرفیت 
های خوبی برای ایجاد استارتاپ ها وجود دارد که 
نیازمند هم افزایی و ایجاد ترتیبات نهادی مناسب 

است."
وی خاطرنشــان ســاخت "تمام کســب و 
کارهای فعلی چه به لحاظ پایان زمان آن کسب و 
کار و صنعت و چه به لحاظ مغلوب شدن توسط 
ایده های نــو و ابتکارات جدید در معرض تهدید 

هستند."
سلطانی گفت "یک اتاق بازرگانی هوشمند، 
بین فعاالن اقتصادی پیوند ایجاد کرده و صاحبان 

ایده و کسب و کار را به هم مرتبط می کند."
نایب رییس اتاق ایران اظهار کرد "نقش دیگر 
اتاق های بازرگانی دفع تزاحم از پیش روی کسب 

و کارهای جدید است."
وی با بیان اینکه "اتــاق همدان در حمایت 
از نوآوری و نوآفرینی پیشــگام است" اظهار کرد 
"ایده شهر استارتاپی برای همدان دور از دسترس 

نیست و نیاز به تمرکز و تالش دارد."
ســلطانی افــزود "تفاوت کســب و کارهای 
اســتارتاپی با کســب و کارهای قدیم کم شدن 
پیچیدگی های غیر ضروری و ســرعت بخشیدن 

به کارهاست."
نایب رییس اتاق ایران تأکید کرد "این همایش ها مجال تعاطی افکار 

را فراهم می کند و راه حل های جدیدی پیش روی ما قرار می دهد." 
وی در این همایش با اشاره به "اهمیت نقش نیروی انسانی با تجربه 
و متخصص در توســعه اقتصادی" گفت: "اتــاق بازرگانی ایران همکاری 
خود را با جوانان تحصیل کرده فعال در شــرکت های نوپا و دانش بنیان 

آغاز کرده است." 
ســلطانی افزود "اتاق ایران ظرفیت تلفیــق و ایجاد هماهنگی بین 

سرمایه های انسانی و  منابع موجود اقتصادی در کشور را دارد."
شایان ذکر است در این همایش رونمایی از تمبر 30 سالگی سمپاد با 
حضور آقایان دکتر سلطانی، مهندس زبردست، مهندس قیاسی و سرکار 

خانم دکتر شریفی انجام شد.
همچنین در پایان مراسم از پیشکسوتان سمپاد و دست اندرکاران و 

حامیان همایش تجلیل به عمل آمد.

زبردست در همایش سرمایه های انسانی و فرصت های اقتصادی: 

حمایت اتاق همدان از کسب و کارهای جدید
■"نایب"رییس"اتاق"ایران:"کسب"و"کارهای"رایج"در"معرض"خطر"هستند
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جمع"کل"سایر""جمع"عضویت"عضویت"حقیقی"تمدیدعضویت"حقیقی"صدورجمع"کارت"بازرگانی""بازرگانی"تمدیدبازرگانی"صدور"کل"کارتسه"ماهه"
10513395230134310105بهار 96

7411294028432274تابستان 96
17924689258177512179جمع 

��تعداد�کارت�عضویت�و�بازرگانی:
سال94":"345""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""سال"95:"500""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""سال"96:"544""""""""""""""""""""""""""""""""""""

گواهی"مبداء"سه"ماهه"تابستان"100"فقره"به"ارزش"دالری""3368154"و"وزن"2839060"کیلو"گرم"

فعالیت"روابط"عمومی
■ انتشار ماهنامه سراسری پیشه و تجارت

■ انتشــار خبرنامه داخلی اتاق در پایــان هر فصل )گزارش عملکرد 
اتاق همدان(

■ انتشار کتاب تاریخ اقتصادی همدان
■ به روز رسانی سایت اتاق همدان

■ پوشش خبری و تصویری جلسات اتاق همدان
■ تکمیل آرشیو عکس و فایل صوتی 

■ اطالع رسانی در کانال تلگرامی اتاق همدان
■ پیگیری امور اجرایی و روزمره

■ تهیه اینفوگرافی فرصت های اقتصادی همدان

گزارش"عملکرد"امور"بین"الملل"
در"تابستان"96

■ اعزام هیات بلند پایه سیاسی و تجاری استان همدان به کشور عراق 
■ برگــزاری دیدار ونشســت فعالین حوزه کشــاوزی و رایزنی ریاســت اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان با وزیر کشاورزی کشور غنا در تهران

■ حضور در جلســات امور بیــن الملل اتاق ایران در خصوص نشســت 
مشــترک مدیران امور بین الملل در رابطه با کشورهای معین و نیز جلسه 

چگونگی یافتن شریک تجاری در حوزه فعالین اقتصادی 
■ جمع آوری و ارسال اطالعات اقتصادی استان همدان برای اتاق ایران جهت 

درج در بروشور بین المللی با همکاری واحد روابط عمومی اتاق همدان
■ حضور در جلسه چگونگی پیاده سازی و ایده پردازی جهت راه اندازی 

اســتارت آپ ها در حوزه کشــاورزی و محیط زیســت و گردشگری با 
what a venture حضور شرکت اتریشی

■ پذیرش هیات تجاری با موضوع سرمایه گذاری در زمینه تولید برق از 
انرژی خورشیدی 

■ دیدار با ســفیر و رایزن اقتصادی کشــور ارمنســتان در محل ســفارت 
ارمنستان در تهران

■ مکاتبه با ســفارت ها و نیز اتاقهای مشــترک کشــورهای قزاقســتان، 
آذربایجان و گرجستان جهت انجام مالقات های رو در رو 

■ پذیرش هیات  تجاری از کشور غنا و برنامه ریزی بازدید ایشان از یکی 
از کارخانه های تولید خودرو 

■ برنامه ریزی جلســه آشنایی با پتانســیلهای اقتصادی کشور عمان  برای 
اعضای اتاق همدان.

گزارش"عملکرد"هیئت"نمایندگان"حل"اختالف"اتاق"همدان
کلتعدادجلسات در شهریور ماهتعدادجلسات درمرداد ماهتعداد جلسات در تیرماهنام ونام خانوادگی نمایندهردیف

18-513باختری1
78722کریمی پویا2
19-712احمدی3
34613حمیدرضا المعی4
710623جالل ذوالحواریه5

■ بررسی تعرفه برق و شــرایط اختصاصی مربوط به مصارف کشاورزی، 
صنعــت و معدن و  مکاتبه با کمیته ماده 12 در خصوص مســتندات و 

استداللهای مرتبط با موضوع افزایش بهای برق مصرفی صنعت و تولید.
■ بازدید از شهرکها و واحدهای صنعتی 

■ برگزاری صبحانه کاری با عنوان بررســی مســائل بانکی )کمیســیون 
حمایت ازسرمایه گذاری و تامین مالی اتاق همدان(

■ پیگیری مشکل آسفالت و زیرگذر  شهرک های بهاران و چشمه قصابان 
از طریق معاونت عمرانی استانداری و شهرداری بهار

■ بازنگری فرمهــای در گردش مربوط به دبیرخانه کمیســیونهای اتاق 
همدان 

■ همکاری در طرح نیازســنجی واحدهای اقتصادی و بازرگانی اســتان 
همدان با تأکید بر نیازهای آموزشی و پژوهشی و با هدف شناسایی آسیب 

های موجود و ارائه راهکارهای اجرایی
■  پیگیری بهسازی راه های دوربرگردان منتهی به شهرکهای صنعتی از 

سازمان راه و شهرسازی.
■  تشکیل جلسه در دفتر نمایندگی مالیر با موضوع بررسی مسائل بانکی 

با حضور مشاور بانکی اتاق همدان 
■ برگزاری جلسه بررسی مشکالت ساماندهی بازار سنتی عرضه فرآورده 

های لبنی.
■  برگزاری جلسه صبحانه کاری با موضوع بررسی مشکالت شهرک ها و 

نواحی صنعتی استان همدان و پیگیری مصوبات آن
■  بررسی مشــکالت تأمین اجتماعی مطرح شــده از طرف کمیسیون 
کشاورزی با حضور رئیس کمیســیون کشاورزی و صنایع و جناب آقای 

عسگری در محل دفتر مدیر کل سازمان تأمین اجتماعی
■  برگزاری جلســه با موضوع بررسی مشکالت تولید مبل و منبت مالیر 

با حضور جناب آقای مهندس زبردست و هیئت مدیره بازار مبل مالیر 
■  برگزاری هفتگی جلسات هیئت رئیسه کمیسیون صنایع 

■  برگزاری جلسات کمیته های نمایندگی اتاق همدان در مالیر 
■ برگزاری جلســه کمیســیون معادن با حضور آقای شریفی رئیس بانک 
صنعت و معدن با موضوع پذیرفتن پروانه معادن به عنوان وثیقه در بانک ها.

■  جلســه هیئت رئیسه کمیسیون گردشــگری با ریاست اتاق همدان با 
موضوع بررسی طرح جامع گردشگری استان 

■ هماهنگی برای حضور رؤســای کمیســیون ها در جلسات کمیسیون 
های اتاق ایران 

■ تشکیل کارگروه اعزام و پذیرش هیئت های تجاری با واحد بین الملل و  
سازمان صمت و شرکت شهرک ها و انجام پیگیری های الزم.

■  بررســی مشکل ثبت شــرکت ها و پیگیری آنها با سازمان ثبت اسناد 
استان همدان.

■  بررسی مشکالت مربوط به اجرای قانون اصالح الگوی مصرف انرژی 
■  پیگیــری دریافت و تجزیه و تحلیل آمار واحدهای تولیدی اســتان از 

مراجع ذیربط 
■  برگزاری جلسه صبحانه کاری کمیسیون کشاورزی

■ طرح موضوعات در جلســه پیگیری از قاچاق کاال و ارز در  دادگستری 
استان همدان

■ طرح موضوعات در جلســه راهکارهای توســعه صادرات در اداره امور 
اقتصادی و دارائی 

■ بازدید از شهرک صنعتی ویان به همراهی ریاست محترم اتاق همدان
■  شرکت در همایش خوشه برتر در مالیر

■ بررسی مشکل پسماند های صنعتی و دفن زباله های صنعتی با حضور 
هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معاون ارزیابی و پاالیش سازمان محیط 

زیست 
■ بررسی کارشناسی نامه های ارجاعی 

■  حضور در جلسات ستاد تسهیل، اقتصاد مقاومتی و سایر نشست های 
کارشناسی

گزارش"سه"ماهه"دوم"دبیر"خانه"شورای"گفتگو"و"دبیر"خانه"کمیسیون"های"تخصصی"اتاق"بازرگانی"– صنایع"معادن"و"کشاورزی

تعداد مصوبات کمیتهتعداد دستور کار کمیتهتعداد جلسه کمیتهتعداد جلسه سه ماهه دوم سال 1396مصوباتدستور کارکمیسیونردیف
---532معدن1
592111آموزش2
693111214کشاورزی3
---1362تجارت4
---393حمایت از سرمایه گذاری و تامین مالی5
---22خدمات فنی6
---431تشکلها7
832صنایع8
---331گردشگری9
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بررسی مسائل بانکی موضوع جلسه صبحانه کاری اتاق همدان بود 
که با حضور علی اصغر زبردســت رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی همدان، حمیدرضا متین رییس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان، قیاسی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
انسانی استانداری، محمد طوماســی سرپرست امور شعب بانک ملی، 
اعضای هیات نمایندگان اتاق همدان، روســای کمیســیون های اتاق، 
مدیران بانک ها و فعالین اقتصادی اســتان روز پنج شنبه 2 مردادماه 
1396 در ســالن جلســات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

همدان برگزار شد.
در ابتدای این جلســه علی اصغر زبردســت با بیان اینکه "جلسات 
صبحانه کاری به دلیل مشکالت فعالین اقتصادی و قبل از ارجاع مسائل 
به شــورای گفتگو برگزار می شود" اظهار کرد "با توجه به اینکه بخشی 
از منابع مالی در اختیار بانک های خصوصی اســت، این جلسه با حضور 

مدیران این بانک ها برگزار شده است."
رییس اتاق همدان خاطرنشــان ســاخت "گزارش ســه ماهه 
اول بانــک های دولتی نشــان دهنده مانده تســهیالت این بانک 

" است. ها 
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اعالم کرد "در بررسی 
های انجام شده 70 تا 80 درصد تسهیالت جهت به روزرسانی تسهیالت 
قبلی و اســتمهال بدهی های قبلی بوده و وارد چرخه ی صنعت نشــده 

است."
وی افزود "مدیران استان به درک باالیی در جهت حل مسائل رسیده 
اند اما درخصوص همکاری کارشناســان باید جلســاتی در این خصوص 

برگزار شود."
هادی خورشــیدی در ادامه گفت "این جلسه با دستور ریاست اتاق 

همدان با هدف حل مشکالت اقتصادی استان در بخش بانک ها تشکیل 
شده است."

رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی همچنین اظهار کرد 
"با توجه به اینکه نقش بانک در سرمایه گذاری های بزرگ مشخص می 
گــردد و حمایت بانک ها در حال حاضر از بنگاه های اقتصادی کوچک و 

متوسط است، توجه به بنگاه های بزرگ هم الزامی است."
مشاور امور بانکی اتاق اعالم کرد "در حال حاضر 80درصد اقتصاد در 
دســت دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی و 20درصد در دست بخش 

خصوصی است و این نسبت باید تغییر کند."
وی ادامه داد "در حال حاضر ســهم کمی از سرمایه گذاری خارجی 
در استان وجود دارد و باید 1800 تا 2000 میلیارد دالر سرمایه خارجی 

در کل کشور جذب شود."
خورشیدی اظهار کرد "با فعالیت مثبت دولت یازدهم در این زمینه، 
اقداماتی صورت پذیرفته ولی قیمت تمام شــده کاالی ما باالتر از ســایر 

نقاط دنیا می باشد."
رییس کمیسیون ســرمایه گذاری و تامین مالی خاطرنشان ساخت 
"در ســال 96 منابع استان افزایش یافته و با احتساب منابع تکلیفی که 
اضافه شــود امســال آمادگی پرداخت 20 هزار میلیارد تومان تسهیالت 

وجود دارد."
وی افزود "در اعطای تســهیالت 5 شــاخص: شــخصیت، ظرفیت، 

سرمایه، شرایط و وثیقه باید مد نظر قرار گیرد."
در ادامه محمد طوماسی با بیان اینکه "باید واقعیت های موجود بیان 
شود" اظهار کرد "در استان تمامی طرح هایی که در اختیار مدیران بانک 
های اســتان بوده انجام شده اما طرح هایی که به مرکز ارجاع داده شده 

است تاییدیه دریافت نکرده است."

سرپرست امور شعب بانک ملی خواستار حضور "ادارات و ارگان های 
نظارتی در جلسات" شد  تا از نطدیک در جریان مشکالت قرار گیرند.

طوماسی اظهار کرد "مدیران متولی سرمایه گذاری و ادارات، حساب 
های خود را بر اساس سود پرداختی به بانک های پرسودده قرار میدهند."

دبیر شــورای هماهنگی بانک های اســتان با بیان اینکه "با افزایش 
اختیارات مدیران اســتان، وضعیت بهتر می شــود"  خاطرنشان ساخت 
"بانک مرکزی نظارت مناســبی بر تخلفات ندارد و برخورد الزم را انجام 

نمی دهد."
قیاسی در ادامه تاکید کرد "مسائل مربوط به بانک ها باید به صورت 

کشوری بررسی شوند."
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع انسانی استانداری با 
بیان اینکه " حضور بانک ها در جلســات نباید تلقی بر بازخواست شود" 
خاطرنشان ساخت "از وضعیت بانک ها رضایت وجود ندارد و این مشکل 

کشوری است."
وی اعالم کرد "مرکز آمار ایران همدان را به رتبه ســوم اشــتغال ی 
اعالم نموده اســت و این حاصل تالش جمعــی مجموعه دولت و بخش 

خصوصی استان است."
قیاسی افزود "بانک مرکزی به عنوان نماینده ی دولت باید وارد عمل 

شود و نظارت بیشتری داشته باشد."
وی اظهار کرد "امیدواریم در این نشســت ها مشکالت عمده ناشی 
از ســاختار تامین مالی و بانکی شناسایی شده و در سطح استان و کشور 

مورد رسیدگی قرار گیرند."
گفتنی است در این صبحانه کاری مقرر شد "جلسه فوق العاده ای با 
حضور آقای قیاسی و مدیران بانکها برای جمعبندی و پیگیری مشکالت 

برگزار شود."

ریيس اتاق همدان در جلسه صبحانه کاری: 

تسهیالت بانکی وارد چرخه تولید نشده اند
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]الف-]برگزاری]سمینارها]]و]]]تورهای]]آموزشی]]]
1- تعداد 23 سمینار و کارگاه آموزشی با 1120 نفر شرکت کننده و 

جمعاً در 214 ساعت و 239/680 نفر ساعت
]ب-سایر]فعالیتهای]بخش]آموزش:]]

1- شــروع طرح طرح نیازســنجی واحدهای اقتصــادی و بازرگانی 
استان همدان با تاکید بر نیازهای آموزشی و پژوهشی با هدف شناسایی 
آســیب های موجود و ارائه راهکارهای اجرایــی  از طریق جذب و آموزش 
تیم اجرایی و شــروع عملیات میدانی با مراجع و تکمیل پرسشــنامه در 
واحدهای صنعتی و از طریق جلسات متعدد با فعاالن اقتصادی و اعضای 

اتاق و تشکلها و کمیسیونهای مختلف اتاق 
2-پیگیری ایجاد مرکز تجاری ســازی در جهاد دانشگاهی با دستور 
ریاست اتاق در راســتای مصوبات همایش تعامل صنعت و دانشگاه اتاق 
ایران در خرم آباد و ادامه پیگیری ایجاد این مرکز و اخذ مجوز اولیه جهت 
مرکز تجاری سازی و کانون خالقیت مبلمان در شهرستان مالیر و کانون 

خالقیت عمومی در استان
3- پیگیــری ایجاد دفاتر ارتباط با صنعت در دانشــگاههای بوعلی، 
جهاددانشــگاهی و پیام نور اســتان با همکاری اتــاق و پیگیری ایجاد 
تشکل و انجمن ارتباط با صنعت در دانشگاهها به منظور انتقال تجربیات 

کارآفرینان به نسل جوان
4- برنامه ریزی به منظور کاربردی کردن پایان نامه های دانشجویی 
در راســتای نیاز فعاالن اقتصادی، کاربردی کردن کارورزی و کارآموزی 
دانشــجویی، اســتفاده از تجربه مدیران کارخانه در دانشگاهها به عنوان 
مدرس، و مهمتر از همه پیگیری به منظور اجرایی کردن طی دو الی سه 
ترم تحصیلی دانشجویان در کارخانه ها، که با اخذ نتایج مطالعات میدانی 

و اعالم نیاز به دانشگاهها این موارد اجرایی خواهد شد.
5- بررســی، تدوین و ارائه پروپوزال طرح نیازســنجی آموزشــی- 

پژوهشی به منظور استفاده از کمکهای مالی اتاق ایران برای انجام کامل 
طرح در پوشــش استانی با هدف تشویق بخشهای صنعتی و اقتصادی و 
بازرگانی برای شناخت و عضویت در اتاق و تالش در جهت اجرایی نمودن 
و کمک مالی اتاق ایران که احتماال در دســتور کار جلســه آتی شورای 

پژوهشی اتاق ایران میباشد.
6- پیگیــری و عقــد تفاهم نامه همکاری مشــترک و ســه جانبه 
با دانشــگاه صنعتی به منظور همکاری در طرح شــتابدهنده و پیگیری 
برنامه های آموزشــی و رویدادهای مرکز شتابدهی همپیوند و حضور در 
جلســات متعدد اتاق فکر و با مسئولین این مرکز به منظور برنامه ریزی 
شــروع و ادامه فعالیت آن با همکاری سماوات و بهرامی نمایندگان مرکز 
بــا هماهنگی و همفکری با جالل نزاکت ماب قائم مقام دبیر اتاق همدان 

در این زمینه
7- پیگیری به منظور اجرایی کردن تفاهم نامه با سازمان فنی حرفه 

ای، دانشگاه صنعتی و جهاددانشگاهی 
8- تالش در جهت خوداتکایی بخــش آموزش و درآمدزایی در این 
بخش و برگزاری دوره های اخیر آموزشــی با دریافت هزینه از شــرکت 

کنندگان
9- تشکیل و برگزاری هفتمین و هشتمین جلسه کمیسیون آموزش 
و 15 جلســه کمیتــه تخصصی آموزش با محوریــت تعیین برنامه های 
اجرایی و شــروع طرح نیاز ســنجی و گزارش طرح نیازسنجی و تدوین 
کلیات الزم از حوزه آموزش جهت طرح در شورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی و هماهنگی سمینارهای آموزشی مشترک با اعضای کمیسیون

10- حضور در جلساتســتاد اجرایی طرح کارورزی که با هدف ایجاد 
زمینه اشتغال حدود 5000 نفر فارغ التحصیل در کارخانجات استان ابالغ 
شده و تاکید بر جایگاه و نقش ممتاز اتاق بازرگانی استان جهت تشویق و 
اطالع رسانی به فعاالن اقتصادی بمنظور همکاری و استفاده از مزایای این 

طرح و حضور در جلسات کارگروه اشتغال شهرستانهای همدان و نهاوند 
به جهت تبیین طرح آموزش و اشتغال توامان پیشنهادی از طرف ریاست 

اتاق برای اتحادیه تولیدکنندگان طال و جواهر و سایر تشکلهای اتاق
11- پیگیری طرح تشکیل انجمنهای صادرکنندگان در شهرستانهای 
رزن و نهاوند با همکاری واحد تشکلهای اتاق و تشکیل جلسات توجیهی 
و آموزشــی متعدد در این زمینه و حضور در جلســات شــورای اداری و 
کارگروههــای تخصصــی این دو شهرســتان به منظــور جلب حمایت 

مسئولین این شهرستانها و اطالع گسترده در این رابطه
12- پیگیری تشکیل انجمن مبلمان در شهرستان مالیر از طریق 
جلســات متعدد از جمله با حضور ریاســت محترم اتاق و تعدادی از 
منبت کاران با ســابقه شهرســتان، هماهنگی حضور ریاست اتاق در 
جمع منبت کاران شهرســتان مالیر و پیگیری همه جانبه با همکاری 
واحد تشــکلهای اتاق و برگزاری همایش آموزشــی با حضور بســیار 
گســترده و پرشور منبت کاران که نهایتاً به عضو گیری و تشکیل این 

انجمن منتهی گردید.
13- تــالش در جهت اجرایی و کاربردی کــردن آموزش با رویکرد 
اشتغال محور و پیگیری و عقد تفاهم نامه همکاری مشترک و چهار جانبه 
آموزش و اشــتغال فراگیر با همکاری صندوق کارآفرینی امید، ســازمان 
فنی حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، که با دستور 
ریاست محترم اتاق و به منظور بسترسازی جهت حمایتهای همه جانبه 

از تشکلهای و اعضای اتاق در حال پیگیری میباشد.
14- تالش در جهت ارتباط مفید و موثر جوانان و نوجوانان با اتاق با 
رویکرد ارتباط کارافرینان با نسل آتی و جدید کارآفرین و ارائه طرحهای 
متعدد در این زمینه که اخیراً طرح مدرســه کسب و کار و با مساعدت و 
همراهی تیمی از دانشــگاه بوعلی پیشنهاد و در دست مطالعه و بررسی 

کارشناسی میباشد.

جدول"شماره"1"-"مشخصات"دوره"ها"و"سمینارهای"آموزشی"تیرماه""سال"1396
طول دوره به ساعتتاریخ دورهتعداد شرکت کنندهنام استادعنوان سمینار و کارگاه آموزشیردیف

154/154دکتر جعفری )داوری اتاق (داوری مقدماتی ویژه اعضای اتاق ) مالیر (1
144/115عبدالملکی- اخضری- باقرزادهپیش دریافت کارت بازرگانی و عضویت2
154/125دکتر سیاریزبان بدن3
254/186مهندس علیزادهمدیریت تغییر در کارخانجات4
454/2212دکتر تدیناصول ترمیم بتن5
104/245عبدالملکی-  باقرزادهپیش دریافت کات بازرگانی و عضویت6
164/255دکتر وفایی بصیربازار یابی دیجیتال7
164/265دکتر وفایی بصیربازار یابی دیجیتال8
154/254المعی ) مشاور اتاق (آشنایی با قوانین مالیات و نکات کاربردی آن9
10DBA 80پنجشنبه و جمعه هر هفته75اساتید مربوطه و در طول ماهبرگزاری سه دوره دکترای حرفه ای

131در طول ماه246--------جمع

جدول"شماره"2-"مشخصات"دوره"ها"و"سمینارهای"آموزشی"مرداد"ماه"سال"1396
طول دوره به ساعتتاریخ دورهتعداد شرکت کنندهنام استادعنوان سمینار و کارگاه آموزشیردیف

355/108خانم مهندس مالیریآشنایی با مدیریت پروژه 1 ثبت در استاندارد فنی حرفه ای1
465/118دکتر مردادی- سیمره - حیدریبرندینگ گردشگری- تولید و اشتغال سه نفر از اساتید اتاق ایران2
705/158استاد بیدار مغز اصول تشریفات و آداب پذیرایی اتاق ایران3
1055/236اساتید مرکز افکارسنجی جهاددانشگاهینظرسنجی و روابط عمومی برتر با همکاری جهاددانشگاهی4

30---378--------جمع

جدول"شماره"3-"مشخصات"دوره"ها"و"سمینارهای"آموزشی"شهریور"ماه"سال"1396
طول دوره به ساعتتاریخ دورهتعداد شرکت کنندهنام استادعنوان سمینار و کارگاه آموزشیردیف

آموزش معماری و اسکیس1 126/55اساتید پارک علم و فناوری 
256/66مسئولین اتاق-  اساتید بازرگانی، مالیات و گمرکپیش دریافت کارت بازرگانی و عضویت اتاق ایران2
856/78مهندس علی خویه طراحی صنعتی و ثبت طرح صنعتی و برند3
406/98دکتر غیاثوندافزودنیها در بتن 4
1106/123عبدالملکی- پیرایشسمینار آموزشی آشنایی با خدمات اتاق بازرگانی در شهرستان رزن5
126/133بهرامی- عبدالملکیگروه استارتاپی همفکر6
1806/134خانم ایزدی- عبدالملکی    و خانم شمس خدمات اتاق بازرگانی و نحوه ارتباط و تعامل با مشتری ویژه منبت کاران مالیر 7
206/168مهندس ثقه ایداده کاوی در کارخانجات صنعتی8
306/308مهندس نصرآبادیسنگدانه های بتن و بن آماده9

53---496--------جمع

عملکرد بخش آموزش سه ماهه دوم سال 1396
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■   مهرماه 1396  ■  شماره 9

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

���صدور�گواهی�مبدأ�جهت�کاالهای�صادراتی�از�شهرستان:
 

تعداد 
گواهی مبدأ

مقدار وزنی
عنوان مقصد صدورارزش دالری ) کیلوگرم ( 

محصوالت

972/517/1163/338/254 فقره

کشورهای 
لهستان، 
اوکراین،  
بالروس، 

رومانی، امارات 
متحده عربی، 
عراق، روسیه، 

قزاقستان، 
افغانستان و ...

کشمش، 
گل گوگرد 

و ...

����پیگیری�تمدید�و�صدور�کارت�بازرگانی�و�عضویت�به�طور
�10�پرونده�و�ارسال�به�اتاق�بازرگانی،�صنایع،�مستمر�و�تکمیل

معادن�و�کشاورزی�همدان.

����حضور�در�جلسات�شهرستانی
3-1- شــرکت در جلســه بررسی چشم انداز توســعه روستائی که 
با حضور معاونت توســعه روســتائی مناطق محروم کشور در فرمانداری 

شهرستان مالیر برگزار گردید .
3-2- شــرکت در جلسه بررسی مسائل و مشــکالت مبل و منبت 
شهرستان با حضور ریاست اتاق همدان ، فرماندار مالیر و هیئت مدیره و 

جمعی از صنف مبل و منبت مالیر 
3-3- شــرکت در جلســه ای بمنظور بررسی مســائل و مشکالت 
نمایشگاه داران مبل و منبت مالیر با ادارات امور مالیاتی، شهرداری، بیمه، 

اوقاف و ... در فرمانداری مالیر
3-4- شرکت در دومین جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی در اداره امور 

مالیاتی مالیر
3-5- شــرکت در جلسه ای با حضور نمایندگان مردم شهرستان در 
مجلس شــورای اسالمی و شــرکت تعاونی باغداران شهرستان در جهاد 

کشاورزی شهرستان
3-6- شرکت در جلسه کمیسیون نظارت شهرستان

3-7- شرکت در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان  
3-8- شــرکت در جلســه ای که بمناســبت هفته دولت با حضور 
استاندار محترم همدان بهمراه جمعی از اعضاء اتاق بازرگانی در شهرستان  

3-9- شرکت در جلسه شورای اداری شهرستان
3-10- شرکت در کارگاه هم اندیشی خوشه برتر در دانشگاه مالیر

3-11- شرکت در افتتاحیه جشنواره مبل و منبت مالیر
3-12- شرکت در جلسه امور مالیاتی برای تعیین ضرایب مالیاتی

����برگزاری�جلسات
4-1- برگزاری کمیته صنعت، معدن و سرمایه گذاری

4-2- برگزاری کمیته تشکل ها، گردشگری و خدمات بازرگانی
4-3- برگزاری کمیته کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست

4-4- برگزاری کمیته صادرات، واردات، بازرگانی و حمل و نقل
4-5- برگزاری نشســت مشــترک با دانشــگاه و کمیته صادرات و 

هماهنگی برای برگزاری بازدید از اصفهان 
4-6- برگزاری چند جلســه با حضور مشــاورین، شــرکت شهرک 

هــای صنعتی و محیط زیســت برای ارائــه راهکارهای فنی و 
اجرائی جهت واحدهائی که آالیندگی دارند در شهرک 

های صنعتی و خارج از شــهرک های صنعتی 
شهرستان

4-7- برگزاری نشســتی با جمعی از 
فعاالن اقتصادی شهرســتان با حضور 
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق 
همدان و مشاور امور بانکی اتاق جهت 
بررسی مســائل و مشکالت و ارائه راه 

حل های اجرائی به فعاالن اقتصادی 
4-8- انجــام اقدامات الزم برای 
برگزاری برنامه های آموزشی ) حقوق 

داوری، امور مالیاتی و ... (
فرمانداری  بــا  هماهنگــی   -9-4

شهرســتان مالیر و اتــاق بازرگانی همدان 
برای برگزاری ســمینار آموزشــی ارتباط با 

مشتریان که بمناسبت برگزاری جشنواره ملی مبل و منبت در شهرستان 
برگزار گردید با حضور جمعی از فعاالن مبل و منبت مالیر. 

����بازدیدها�و�پیگیری�های�انجام�شده
5-1- بازدید به اتفاق مســئول فنی شــرکت شهرک های صنعتی 
استان و مســئول امور کمیســیون های اتاق همدان از شهرک صنعتی 
شوشاب و شهرک صنعتی سهند مالیر و بررسی مسائل و مشکالت آنها 

5-2- بازدیــد از شــرکت تعاونی چندمنظوره توســعه و عمران به 
اتفاق نمایندگان فرمانداری و گمرک همدان و مالیر جهت بررسی برای 

واگذاری محل به گمرک مالیر 
5-3- بازدید از چند واحد تولیدی و صنعتی در شهرستان 

5-4- پیگیری از طریق ادارات مختلف، نمایندگان مردم شهرستان 
در مجلس شورای اسالمی، اتاق بازرگانی همدان، دادگستری شهرستان و 
... برای تعیین تکلیف شرکت تعاونی چندمنظوره مالیر و ارائه راه کارهای 

مختلف به جای تخریب این مجموعه 
5-5- پیگیــری لغو دریافت وجه توســط پیمانــکار انتخابی جهاد 
کشــاورزی از صادرکنندگان کشــمش شهرســتان برای صدور گواهی 

قرنطینه بهداشتی
5-6- تهیه، تکمیل و ارسال مدارک و اطالعات مربوط به انجمن 
تولید و صادرکنندگان کشــمش مالیر به اتاق همدان 

جهت ارسال به اتاق ایران 
5-7- انجام امورات مختلف، اطالع رسانی 
برنامه ها، برگزاری نمایشگاههای داخلی و 
خارجی   همایشــها و نامه های ارسالی 
کــه مرتبط بــا اعضاء اتــاق و فعاالن 
اقتصادی بوده از طرق مختلف به آنان 
5-8- اطالع رســانی برنامه های 
آموزشــی که اتاق همدان برگزار می 

کند 
پرســش  تکمیل  پیگیری   -9-5
نامه های تهیه شده توسط اتاق همدان 
در خصوص نظرســنجی مدیران دولتی 
و مســئولین واحدهای بخــش خصو.صی 

پیرامون نیازهای آموزشی 

���عملکرد�مرکز�داوری�اتاق�بازرگانی
1- برگزاری جلســه مقدماتی کمیته حمایت 
قضایی از ســرمایه گذاری استان در معاونت 
پیشــگیری از جرم دادگســتری کل استان 

همدان.
2- برگزاری سمینار آشنایی با مزایای داوری 
در سالن جلســات نمایندگی اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی همدان در مالیر 

روز پنج شنبه 15 تیرماه 1396 
3- حضور رییس مرکز داوری اتاق همدان در 
بیست و یکمین جلسه کمیسیون تجارت اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان 
روز چهارشــنبه 25 مردادمــاه 1396 جهت 

معرفی نهاد داوری به اعضای کمیسیون.
4- داوری تعدادی از پرونده های مطروحه در 

مرکز داوری اتاق بازرگانی همدان 
5- ایجاد فایل مربوط به بانک اطالعاتی کارشناسان رسمی دادگستری 

در حــوزه های مختلــف تخصصی برای 
ارجاع امر کارشناسی پرونده های داوری 
ارجاع شده به مرکز داوری اتاق بازرگانی 

همدان.
6-حضور رئیس مرکز داوری در پنجمین 
نشست مشترک روسای دفاتر مرکز داوری 
اتاق ایران در شهریور ماه 1396 در ارومیه.

7- برگزاری جلسات متعدد با دادگستری 
کل اســتان همدان )معاونــت اجتماعی( 
برای تهیه مقدمات برگزاری دوره آموزش 
تخصصــی داوری )اجرا و ابطال رای داور( 
ویژه کلیه قضات حقوقی اســتان همدان 

)در حدود 160 نفر(.
8- برگزاری جلســات متعــدد با مرکز 
داوری اتــاق ایران به منظــور معرفی و 
هماهنگی با مدرســین مجرب داوری برای تدریس دوره داوری ویژه 

قضات.

���عملکرد�بخش�حقوقی�اتاق�بازرگانی
1- ارائــه بیش از پنجاه مورد مشــاوره های تخصصــی مربوط به امور 
بازرگانی و مشــکالت عدیده حقوقی پیش آمده برای فعاالن اقتصادی 

و بازرگانان در حوزه های مختلف.
2- پیگیری مشــکالت فعاالن اقتصادی در ســازمانهای مختلف و ارائه 
راهکارهای حقوقی برای به نتیجه رسیدن پرونده های مطروحه ی آنان.

3- ایجاد بانک اطالعاتی مشــاوره های انجام شده برای پیشبرد اهداف 
و تبیین چشم انداز برنامه های آتی و همچنین رصد مشکالت مبتالبه 

مراجعه کنندگان.
4- شناسایی تخلف های صورت گرفته توسط برخی از دارندگان کارت 

بازرگانی و پیگیری این تخلفات در مراجع ذیربط قضایی استان
5- اعالم نظر و ارائه راهکار نســبت به موضوعات و مشــکالت حقوقی 
پیــش آمده برای تولیــد کنندگان و فعاالن اقتصــادی در زمینه های 
مختلــف در مواجهه بــا اخذ عوارض های اضافی و تحمیلی از ســوی 

سازمانهای مختلف از جمله آب، برق، دارایی، شهرداری و ...
6- تعدیل مبلغ عوارض نوســازی قابل پرداخت زمین اتاق بازرگانی و 

انجام امور ثبتی و استعالمی مربوطه.

گزارش عملکرد مرکز داوری و بخش حقوقی اتاق بازرگانی همدان در تابستان 1396

گزارش عملکرد نمایندگی اتاق همدان در مالیر
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■   مهرماه 1396  ■  شماره 9
■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان



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