
قریب هفت ماه از شروع به کار هیات نمایندگان 
دوره هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
همدان می گذرد. در اولین جلسه هیات نمایندگان 
این دوره، مهندس علی اصغر زبردست توسط اعضا 
به عنوان رییس انتخاب شد و سکان اداره پر سابقه 
ترین تشکل بخش خصوصی را در استان همدان بر 
عهده گرفت. وی که به دلیل تصدی پست های ارشد 
دولتی، تجارب فراوانی در اختیار دارد این بار در 
کسوت رییس اتاق همدان به صحنه آمده تا با اتکا به 
تجربیات پیشین و سازماندهی و همکاری دیگر فعاالن 
اقتصادی، گامی در جهت تسهیل شرایط کسب و 
کار در همدان بردارد. پارلمان بخش خصوصی نهادی 
مشورتی و غیر اجرایی است و خود اختیار دخل و 
تصرف در امور و حل مشکالت را ندارد اما سابقه 
اجرایی درخشان رییس اتاق و همراهی مدیریت ارشد 
استان در رفع موانع و مشکالت چشم اندازی امید 
بخش فراروی دیدگان فعاالن اقتصادی قرار داده که 
امید می رود همگام با بهبود فضای کسب و کار 
در سطح کشور و رفع تحریم ها و دیگر 
موانع منشا آثار مبارکی
 برای استان شود. 

عضو ساالری و ارتقای اتاق مهمترین اهداف 

تحـقق اهداف متعالی اتاق هـمدان 
نیازمند همکاری همه جانبه

اتاق در عصر 
پساتحریم

بر اســاس جدیدترین گــزارش بانک 
جهانی از ســهولت فضای کسب و کار 
در جهان، ایران با یک پله صعود نسبت 
به سال گذشته حایز رتبه 118 در میان 

189 کشور مورد بررسی شده است. 

مصائب تسری 
مشاغل سخت و 
زیان آور برای 
کارگر و کارفرما

اخیراً موضوعی که بصورت اپیدمی در 
استان ما درحال گسترش می باشد و 
هنوز بســیاری از کارفرمایان از کم و 

کیف آن اطالع چندانی ندارند...
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���در�انتخابات�دوره�هشتم�اتاق�همدان�فضای�رقابتی�کم�مانندی
�شکل�گرفت�و�نتایج�آن�منجر�به�تغییر�ترکیب�هیات�نمایندگان�شد.

تحلیل�جنابعالی�از�دالیل�این�تغییر�چیست؟
همانطــور که می دانید اتاق همدان تاریخچه بلنــد باالیی دارد و از بدو 
تاســیس یعنی اواخر عصر قاجار تا امروز حوادث بســیاری را از سر گذرانده 
و آنچه هست حاصل تالش پُر شــمار افرادی است که قدم در وادی تجارت 
گذاشته و به حفظ و صیانت از اتاق همچون ملجا و مامنی برای اعضا متعهد 
و وفــادار بوده اند. ما نیز میراث دار گذشــتگان هســتیم و باید ضمن حفظ 

دستاوردهای موجود خشتی بر خشت بیافزاییم و گامی به پیش بگذاریم.
انتخابات دوره هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان به 
تبع انتخابات اتاق های سراســر کشور اسفند ماه سال 1393 برگزار شد و از 

فروردین ماه هیات نمایندگان دوره جدید کار خود را آغاز کردند. 

ترکیب اعضا در این دوره تغییراتی با دوره گذشته نشان 
می دهد که کامال طبیعی است. معموال نتایج هر انتخاباتی 
متضمن ســطحی از تغییر است که می تواند دامنه و عمق 
متفاوتی داشته باشد. تغییرات دوره جدید اتاق را می توان 
تا حدودی متاثر از تحول در فضای سیاســی کشور و نگاه 
متفاوت دولتمردان به عرصه اقتصادی که ماحصل انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال 1392 و برآمدن دولت تدبیر و 
امید بــود ارزیابی کرد. در واقع امیــد به تغییر تا حدودی 
دامنه خود را بــه انتخابات "پارلمان بخش خصوصی" نیز 
کشــاند و موجب رقم خوردن ترکیــب جدیدی در هیات 
نمایندگان اتاق ها شــد. در عین حال گستره تغییرات در 
همه جا یکســان نبوده و ورود افــراد جدید را نیز نباید به 

معنای ناکارآمدی منتخبان قبلی دانســت. بلکه دمیدن خورشــید در افق 
تحــوالت اقتصادی و تجاری مقتضیات نوینــی را طلبیده و نتایجی را به 

بار آورده است.
همانطــور که می دانید در انتخابات دوره هشــتم اتــاق همدان، ائتالف 
"خواســتاران تحول" توفیق کسب اکثریت کرسی های هیات نمایندگان را 
به دســت آورد و در کنار تعدادی از دوستان هیات نمایندگان دوره هفتم که 
اعتمــاد رای دهندگان را جلب کرده و در این دوره نیز حضور دارند کار خود 
را آغاز کرد. شــعار و برنامه اصلی این ائتالف که سرفصل های متعددی دارد 
را شــاید بتوان مسامحتا در دو عنوان کلی خالصه کرد؛ اول "عضو ساالری" 
و دوم "ارتقا جایگاه همدان در اتاق ایران" تحقق این دو هدف البته مستلزم 
تمهید مقدمات و تدارک ملزومات کافی است که عنوان دیگر برنامه های اتاق 

در دوره جدید را شامل می شود.

عضو ساالری و ارتقای اتاق مهمترین اهداف 

تحـقق اهداف متعالی اتاق هـمدان 
نیازمند همکاری همه جانبه

قریب هفت ماه از شروع به کار هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان می گذرد. در اولین جلسه هیات نمایندگان این دوره، مهندس علی اصغر 
زبردست توسط اعضا به عنوان رییس انتخاب شد و سکان اداره پر سابقه ترین تشکل بخش خصوصی را در استان همدان بر عهده گرفت. وی که به دلیل تصدی پست های ارشد دولتی، 
تجارب فراوانی در اختیار دارد این بار در کســوت رییس اتاق همدان به صحنه آمده تا با اتکا به تجربیات پیشین و سازماندهی و همکاری دیگر فعاالن اقتصادی، گامی در جهت تسهیل 
شرایط کسب و کار در همدان بردارد. پارلمان بخش خصوصی نهادی مشورتی و غیر اجرایی است و خود اختیار دخل و تصرف در امور و حل مشکالت را ندارد اما سابقه اجرایی درخشان 
رییس اتاق و همراهی مدیریت ارشد استان در رفع موانع و مشکالت چشم اندازی امید بخش فراروی دیدگان فعاالن اقتصادی قرار داده که امید می رود همگام با بهبود فضای کسب و کار 

در سطح کشور و رفع تحریم ها و دیگر موانع منشا آثار مبارکی برای استان شود. به همین مناسبت گفتگویی با مهندس زبردست انجام داده ایم که در ادامه می آید.
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��مراد�از�عضو�ساالری�و�ملزومات�آن�چیست؟
منظور از عضو ســاالری این است که تمام اعضای اتاق و صاحبان کارت 
بازرگانی خود را در اداره و پیشــبرد اهداف اتاق سهیم بدانند. البته ذیل این 
هدف باید برنامه های مختلفی پیگیری و اجرا شود تا زمینه تحقق آن فراهم 

گردد.
 بــه عنوان مثال عضو ســاالری زمانی به طور کامــل و جامع به منصه 
ظهور می رســد که آگاهی اعضا برای مشارکت فعاالنه در امور مربوطه ارتقا 
یابد. برای همین منظور تشکیل کمیســیون ها، ایجاد تشکل ها و برگزاری 
دوره های آموزشــی و ارائه اطالعات الزم به خصوص در برخی حوزه ها نظیر 
حوزه های مالیاتی و بیمه و مسائل حقوقی و قراردادها و مسائل کار ضرورتی 
اجتناب ناپذیر اســت که خوشبختانه در دستور کار اتاق قرار گرفته و راه آن 

هموار شده است. 

��با�این�وصف�ارتقا�جایگاه�اتاق�از�مجرای�عضو�ساالری�می�گذرد
تا حدودی همینطور اســت. البته برای ارتقــای جایگاه اتاق همدان باید 
تدابیری اندیشــید و اقداماتی به کار بست تا چنین شرایطی مهیا شود. یقینا 
افزایش وزن اتاق همدان در مجموعه اتاق های سراسر کشور و سرریز آن در 
اتاق ایران بیش از همه منوط به بهبود فضای کسب و کار در کشور و به تبع 
آن در اســتان است تا جایی که فعاالن اقتصادی به عضویت در اتاق، گرفتن 
کارت بازرگانی و تشکیل و راه اندازی تشکل ها و انجمن های ملی و استانی 
و حضور فعاالنه در اتاق)یعنی همان عضو ســاالری( ترغیب شوند تا از طریق 
آن صدای اتاق همدان طنین بیشــتری پیدا کند. مجموعه مدیریت اتاق نیز 
وظیفه خود می دانــد حتی المقدور برای تحقق این اهداف تالش کرده و از 

هیچ کوششی دریغ نورزد. 
بدیهی است که گسترش حجم فعالیت ها امکانات و لوازم و منابع بسیاری 
می طلبد حال آنکه فعال اتاق همدان با همان امکانات قبل مشــغول فعالیت 
اســت تا شاید در آینده بتواند با جذب منابع و امکانات جدید تحرک هر چه 

بیشتری به مجموعه وارد کند. 

���چه�منابع�یا�امکاناتی�باید�فراهم�باشد�تا�این�تحرک�بیشتر�عملی
گردد؟

کمبود منابع هم به صورت ســخت افزاری و هــم به صورت نرم افزاری 
وجود دارد. به عنوان مثال مساله ساختمان اتاق همدان طی چند سال اخیر 
همواره مشکل آفرین بوده و هم اکنون نیز یک موضوع با فوریت باالست که 

باید حل و فصل شود. 
در حال حاضر ساختمان اتاق اســتیجاری است و به لحاظ طراحی غیر 
اداری آن فضای کافی برای فعالیت ندارد. اما خوشبختانه در اواسط مردادماه 
زمین بزرگ و مناســبی برای ساخت مجموعه ساختمان های اتاق خریداری 
گردیــده و امید می رود با تخصیص اعتبــارات الزم کار احداث آن در اواخر 

سال جاری آغاز شود. 
از آنجا که کمبود فضا به لحاظ ساختاری سایر فعالیت ها را تحت الشعاع 
قرار می دهد و حتی بر قابلیت های نرم افزاری هم تاثیر منفی به جای خواهد 
گذاشت مصمم هستیم تا بدین مشکل خاتمه دهیم. البته موقتا تدابیری برای 
حل مشــکل فضای اداری اتخاذ شده از جمله اینکه ساختمان جدیدی برای 
تشکل ها اجاره شده تا با گردآوری تشکل های وابسته به اتاق و تشکل هایی 
چون خانه صنعت، خانه کشــاورزی و خانه معدن سرعت و سهولت بیشتری 

در کارها صورت پذیرد.

���مجموع�فعالیت�های�اتاق�در�دوره�جدید�معطوف�به�چه�موارد�یا
سرفصل�هایی�بوده�است؟

در این دوره کمیســیون های تخصصی اتاق همدان با ساختاری جدید 
فعالیــت خود را آغاز کرده اند. همه هشــت کمیســیون مصــوب در هیات 
نمایندگان اتاق همدان تشکیل شــده و برخی از آنها کمیته هایی را در زیر 

مجموعــه خود راه انداخته اند. می دانید که خوراک فکری 
اتاق ها را کمیسیون های تخصصی فراهم می کنند.

 از آن فراتر این کمیسیون ها می توانند موتور محرکه 
اقتصاد کشور باشند چرا که بر طبق قانون، اتاق مشاور سه 
قوه اســت و به همین خاطر با اتکا به کمیسیون های خود 
می تواند، رفع مشکالت و موانع تولید و تجارت را در حیطه 
های مختلف قانونگذاری، اجرایی و قضایی پیگیری و دنبال 

کند. 
همچنین کمیســیون ها ملتقای تجارب عملی فعاالن 
و ایده پردازی و تئوری ســازی کارشناسان و صاحبنظران 
هستند و محصول آن ها تاثیری مثبت بر کل فضای کسب 
و کار بــه جا می گذارد. در واقع نهــادی چون "اتاق" اگر 
پشــتگرم و مستظهر به کمیسیون های تخصصی که محل 
اصلی "تصمیم سازی" و ارائه نظرات مشاوره و کارشناسی 
هستند باشــد، می تواند با حضور آگاهانه، فعال و سازنده 
در فضــای اقتصادی، مطالبات و نظرات بخش خصوصی را 
برای بهبود فضای کسب و کار و تولید به دست اندرکاران و 

تصمیم گیران انتقال دهد.
بخش تشــکل ها همانطور که از اســم آن بر می آید 
هدفی جز تاسیس و تقویت تشکل های تخصصی در حوزه 
های مختلف ندارد تا عقبه و وزن اتاق همدان را گســترش 
دهد. همچنین اتاق تقاضای انتشــار نشریه ای برای اطالع 
رســانی تحلیلی و ایجاد نگاهی نو به اقتصاد ملی از دریچه 
اقتصاد محلی و منطقه ای به هیات نظارت ارائه داده که در 
صف بررســی قرار گرفته و منتظر دریافت مجوزهای الزم 

است.
 افزون بر آن ســایت اتــاق همدان نیــز بازطراحی و 
رونمایی شــده و می تواند منعکس کننده خواســته ها و 
نظــرات فعاالن اقتصادی و اعضای اتاق باشــد. ضمن آنکه 
برای واحد تحقیقات و امور بین الملل اتاق نیز برنامه هایی 
در دست اجراست که متعاقبا اعالم می شود. گفتنی است 
در عرصه روابط برون مرزی تا کنون دو هیات از اتاق همدان 
عازم تاجیکستان و غنا شده تا مسیرهای افزایش مبادالت 
و همکاری ها را بســنجند و خوشبختانه این دو سفر منشا 
تصمیمات خوبی برای تسهیل حضور در بازارهای خارجی 

بوده که نتایج آن در میان مدت مشخص خواهد شد.

���یکی�از�مقتضیات�عضو�ساالری�را�فعالیت�های
�اقداماتی �چه �حوزه �این �در �کردید. �عنوان �آموزشی

انجام�گرفته�است؟
بله. همانطور که اشاره شد بخش آموزش در دوره جدید 
مــورد تاکید قرار گرفته و در عرض دو تا ســه ماه اخیر به 
رغم کمبود امکانات و مشــکالت متعدد چندین سمینار و 

دوره آموزشی برگزار شده است. نکته ای که مایل به تاکید مجدد آن هستم 
ضــرورت ارتقای آگاهی های الزم برای فعالیت موفق اقتصادی اســت و این 
واقعیت که دوره ها و ســمینارهای آموزشی نقش برجسته و کلیدی در این 
مهم ایفا می کنند. لذا فعاالن اقتصادی و صاحبان بنگاه ها و کسب و کار باید 
با اشــتیاق از این کالس ها که به صورت رایگان برگزار می شود بهره الزم را 
ببرند تا موانع ناشــی از نقص اطالعات و آگاهی ها را با یاری خداوند از ســر 

راه برداریم.

���استان، �اقتصادی �فعاالن �گیرهای �از �یکی �رسد �می �نظر �به
�مسائل�مالیاتی�باشد.�در�این�خصوص�اتاق�چه�خدمتی�می�تواند

ارائه�دهد؟
همینطور اســت. به همین خاطر جلسات متعددی با مسئوالن امر برای 
رفع موانع و مشــکالت برگزار شده و البته انتخاب اعضای جدید هیات های 
مالیاتــی و بدوی تامیــن اجتماعی  با این مطالبه که ایــن افراد باید با تمام 
تــوان از منافع بخش خصوصی دفاع کرده و مانع اجحاف احتمالی به حقوق 
حقه فعاالن فضای کســب و کار شوند دیگر اقدام اتاق در طی نیمه اول سال 
1394 بوده است. ضمن آنکه استخدام مشاورین زبده و مبرز در امور حقوقی 
و مالیاتی که می توانند گره گشای مسائل اعضا باشند نیز در این زمینه قابل 

ذکر است. 
مشــاوران مالیاتی و حقوقی اتاق در روزهای معین برای پاســخگویی به 
ســواالت مراجعان و ارائه نظــرات و راهنمایی های الزم در محل اتاق حضور 
دارند و پذیرای فعاالن اقتصادی استان هستند. باید به این نکته هم اشاره کنم 
که اتاق ها عمدتا بر صیانت از منافع بنگاه های اقتصادی کوچک و متوســط 
تمرکز بیشــتری دارند چرا که این بنگاه ها امکانات کمتری به نسبت بنگاه 
های بزرگ و نامی برای استیفای حقوق خود در اختیار دارند و اتاق را پناهگاه 
خود می دانند. بر همین اساس تالش می شود تا چنین وظیفه ای به بهترین 

شکل ممکن اجرایی شود.

���به�نظر�شما�فضای�کسب�و�کار�در�ایران�که�از�اواخر�دولت
�وارد �پایدار �توسعه �شرایط �به �تواند �می �شده �رکود �وارد �دهم

�شود؟
چشــم انداز پیش روی فعالیت های اقتصادی نوید بخش و امید آفرین 
اســت اما افزون بر اقدامات صورت گرفته که بدون تردید شایسته تقدیراند، 
اقدامات دیگری نیز باید انجام شود تا چرخ اقتصاد کشور بر ریل توسعه پایدار 

قرار گیرد. 
در این راســتا حل مساله هسته ای، بهبود مناسبات بین المللی و تزریق 
عقالنیت به اقتصاد و مهار تورم لجام گســیخته به جا مانده از عملکرد دولت 

قبل از اقدامات درخور تحسین دولت آقای دکتر روحانی است. 
در کنــار این اقدامات عزم جزم دولت برای مقابله با فســاد و برخورد با 
مفسدان اقتصادی نیز دلگرم کننده است که البته چنین وظیفه سنگینی به 
تنهایی از دولت ساخته نیست بلکه همراهی و همدلی سایر قوا و دستگاه ها 
را نیز می طلبــد. افزون بر اینها باید برای تدوین یک نظام مالیاتی کارآمد و 
مبتنی بر اطالعات موثق و روزآمد شــتاب بیشتری به خرج داد و جلوی فرار 
مالیاتــی برخی افراد حقیقی و حقوقی را گرفت تا مالیات به نســبت از همه 

ستانده شود.
 بیمــه های تامین اجتماعــی و بانک ها و قراردادهــای کار نیز محتاج 
بازنگری هســتند. به خصوص بانک ها که وظیفه تامین مالی پروژه ها را بر 
عهده دارند اما در چند ســال اخیر به ســمت بنگاه داری کشیده شده اند و 

ترجیح می دهند منابع خود را خود در اختیار گیرند.
 در این مورد گفتنی ها بســیار است که تفصیل آن به حوصله و مجالی 
بیشتر نیازمند است اما در یک جمع بندی نهایی باید گفت که کشور نیازمند 
"باز آرایی" و ســازماندهی مجدد برای ورود به دوره پساتحریم و استفاده از 

فرصت های بی بدیل آن است.

�جلسات�متعددی�با�مسئوالن�امر
�برای�رفع�موانع�و�مشکالت�برگزار
�شده�و�البته�انتخاب�اعضای�جدید
�هیات�های�مالیاتی�و�بدوی�تامین
��با�این�مطالبه�که�این�اجتماعی
�افراد�باید�با�تمام�توان�از�منافع

�بخش�خصوصی�دفاع�کرده�و�مانع
�اجحاف�احتمالی�به�حقوق�حقه
�فعاالن�فضای�کسب�و�کار�شوند
�دیگر�اقدام�اتاق�در�طی�نیمه�اول

1394�بوده�است�سال

ادامه�از�صفحه�قبل
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■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان

حمیدرضا رهبر "

اخیراً موضوعــی که بصورت اپیدمی در 
اســتان ما درحال گسترش می باشد و هنوز 
بسیاری از کارفرمایان از کم و کیف آن اطالع 
چندانی ندارند، بحث سخت و زیان آور شدن 
بسیاری از مشــاغل در واحدهای تولیدی و 
خدماتی است. تبعات و عواقب سنگین این 
موضوع، این حقیر را که حدود 8 سال است 
به عنــوان نماینده کار فرمایــان در کمیته 
تجدیــد نظر تشــخیص مشــاغل موصوف 
فعالیت دارم، بر آن داشــت که گزارشــی از 
روند اخیر حاکم بر تشخیص اینگونه مشاغل که متأسفانه در سالهای اخیر در 
استان ما با شتاب فراوان و بصورت مسابقه ای سرعتی در حال شکل گرفتن 

است را جهت تنویر افکار عمومی کارفرمایان محترم باز گو نمایم.
این قانون از ســالهای پیش در تبصــره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی 
وجود داشت ولی نه کارگران عزیز و نه کارفرمایان رغبت چندانی به آن نشان 
نمی دادند چون راه دستیابی به آن بسیار سخت و عماًل امکان پذیر نبود ولی 
از زمانی که در ســال 1385 با تصویب آئین نامه اجرایی جدید توسط هیئت 
دولت وقت، راه دستیابی به مزایای این قانون به کمیته های استانی واگذار شد 
عماًل با تشــویق کارگران عزیز و همراهی کمیته های بدوی در استان بتدریج 
تقاضاهای درخواســت سخت و زیان آور شناخته شدن شغلهای مختلف رو به 
فزونی نهاد و متاســفانه بدلیل عدم آگاهــی کار فرمایان به عواقب آن نه تنها 
هیچگونه  اعتراضی به این روند از ســوی ایشــان صورت نمی پذیرد بلکه در 
بعضی موارد نیز کارفرمایان با تماس با نمایندگان خود در کمیته های بدوی و 
تجدید نظر در خواست مساعدت و همراهی این افراد در تسریع سخت و زیان 
آور شناخته شدن شغلهای واحد تولیدی خود را دارند که این مسئله ناشی از 
آن اســت که اکثر این واحدها بصورت دولتی و یا شبه دولتی اداره می شوند و 

مدیران اجرایی آنها نیز خود ذینفع در این امر هستند.
مزایای این قانون جهت کارگران عزیز به این ترتیب است: کارگران عزیز 

جهت اجرای این قانون هیچ هزینه ای از سوی خود پرداخت 
نخواهنــد نمود و کلیه هزینه ها ) که شــرح این هزینه ها 

بعداًخواهد آمد ( از جیب کارفرمایان پرداخت خواهد شد.
کارگران با میانگین سنی 40سال و با گذراندن 20 سال 
سابقه خدمت در هر یک از شغلهای سخت و زیان آور شناخته 
شــده با 30 روز حقوق کامل بازنشت می شوند و در بعضی 
موارد که ســنوات خدمت ایشــان حتی با احتساب خدمت 
سربازی به بیســت و دو و یا بیست و پنج سال برسد حقوق 
و مزایای دریافتی ماهانه ایشــان به سی پنج روز حقوق می 
رسد. با توجه به میانگین سنی 40 سال برای افراد بازنشسته 
امکان بکارگیری و فعالیت در واحدهای دیگر جهت این افراد 
مهیا می باشــد که اکثراً حدود 90درصد این عزیزان پس از 
بازنشستگی از طریق این قانون در شغلهای دیگری مشغول 
بکار هستند و از آنجا که کارفرمایان دیگر بکار گیری این افراد 
را کم هزینه تر می دانند اصوالً کمتر کسی بیکار خواهد ماند.

با توجه به مزایــای فوق کلیه کارگران از این موضوع و 
همچنین از همراهی کمیته های استانی و سهل گرفتن در 
این کمیته ها مطلع شده و سیل تقاضاها به سمت اداره کل 

کار، تعاون و امور اجتماعی استان سرازیر شده است.
حال مسائل و مشــکالت ناشی از اجرای احساسی این 
قانون و همچنین روند تساهل و تسامح بکار گرفته شده از 
سوی اداره مربوطه در استان همدان را بشرح ذیل معروض 
می دارم. بر اســاس مــاده یک آئین نامــه قانون موصوف 

کارهای سخت و زیان آور به شرح زیر تعریف می گردد.
»کارهای ســخت وزیان آور کارهایی اســت که در آن 
عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی محیط کار 
غیر اســتاندارد بوده و در اثر اشــتغال بیمه شده تنشی به 
مراتب باالتر از ظرفیت های طبیعی ) جسمی و روانی ( در 
وی ایجاد می شــود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض 

ناشی از آن باشد.«

مصائب�تسری�مشاغل�سخت�و�زیان�آور�برای�کارگر�و�کارفرما
همانگونه که مالحظه می گردد در قانون به درستی اشاره شده است که شرط 
سخت و زیان آور شدن هر شغلی به چند عامل بستگی دارد که باید همه یکجا و 
بطور جمع حاصل گردد یعنی همه عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی 
محیط کار با هم غیر استاندارد باشد و از طرفی اشتغال در این شغلها به ایجاد تنش 
با مراتب باالتر از ظرفیت های طبیعی جسمی و روانی برای کارگر شده باشد که 

این تنشها منجر به بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن شده باشد.
حال به عملکرد کمیته های بدوی که بر اســاس ماده 8 آئین نامه قانون 
مذکور متشکل از 1- معاون روابط کار سازمان کار و امور اجتماعی استان 2- 
معاون امور بیمه ای اداره کل تأمین اجتماعی اســتان 3- کارشناس مسئول 
بهداشت حرفه معاونت بهداشتی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی 4- نماینده 

کارگران 5- نماینده کارفرمایان می باشند می پردازیم.
اوالً نمایندگان معاونت بهداشــتی و نمایندگان کارگران همواره بدالیل 
احساسی با کلیه شــغلهای مورد تقاضا نظر موافق می دهند. نماینده تأمین 
اجتماعی با توجه به اخذ هزینه های سرســام آور از کارفرما برای هر یک از 
شغلهایی که سخت وزیان آور می شوند انگیزه ای جهت مخالفت با این موارد 
ندارند و در این اواخر که صندوق تأمین اجتماعی علی رغم اخذ هزینه های 
چند برابری موضوع قانون فوق با مشکل مواجه شده اند بعضاً به عنوان مخالف 
اقدام به صدور رأی می نمایند و نماینده کارفرمایان همواره به عنوان مخالف 
این رویه اقدام به صدور رأی مخالف می نموده اند که در عموم شرایط کلیه 
تقاضا ها با یک رأی مخالف ) نماینده کارفرمایان( و چهار رأی موافق به عنوان 

شغل سخت وزیان آور مورد موافقت قرار می گیرد.
در مواردی هم که رأی نماینده تأمین اجتماعی مخالف باشد رأی تعیین 
کننده اداره کار همیشه به نفع سخت و زیان آور شناخته شدن تقاضا ها صادر 
می گردد. این در حالی اســت که اگر اعتــراض به رأی صادره کمیته بدوی 
توســط کارفرما صورت بگیرد موضوع به کمیته تجدید نظر استانی احاله می 
گردد که عموم کارفرمایان بعلت عدم آگاهی از اعتراض به این رأی ها باز می 
مانند و در موارد نادر هــم ،چنین عدم توازن در رأی های صادره در کمیته 

تجدید نظر نیز حاکم خواهد بود.
و امــا تبعات و عواقب ناشــی از اجرای این قانون بــرای کارفرمایان چه 

مواردی می باشد؟

اتاق�در�عصر�پساتحریم
علی ثابتیان "

بر اســاس جدیدترین گزارش بانک 
جهانی از ســهولت فضای کسب و کار در 
جهان، ایران با یک پله صعود نســبت به 
ســال گذشــته حایز رتبه 118 در میان 
189 کشــور مورد بررسی شده است. بر 
این اســاس ایران از نظــر آزادی فضای 
کسب و کار فاصله زیادی تا میانه جدول 
دارد و کارهای زیــادی باید انجام گیرد 
تا روند بهبود جایگاه کشــور با شتاب و 

آهنگی بیشتر تداوم یابد.
سنجش سهولت فضای کســب و کار توسط بانک جهانی با ارجاع به 
10 معیار یا شاخص انجام می گیرد که برخی از آنها شامل "قدرت انجام 
قراردادها، مجوزهای ســاخت و ســاز، زمان الزم برای ثبت شرکت ها و 
وضعیت تجارت بین المللی" اســت. در واقع از ترکیب و تجمیع نمرات به 
دست آمده هر کشور از هر 10 معیار است که جایگاه نهایی آن تعیین می 
شود. این مساله از آن جهت اهمیت دارد که نمره ایران از معیار "تجارت 
بین المللی" بدترین نمره دریافتی در میان کشورهای مختلف بوده و ایران 

از این نظر در جایگاه 162 قرار می گیرد.
 البته با توجه به اعمال تحریم های بین المللی بر اقتصاد و مبادالت 

بازرگانــی و بانکی ایران و وجود برخی مقررات دســت و 
پاگیر کســب این رتبه ی ضعیــف چندان موجب تعجب 
نیست اما با توجه به چشم انداز رفع تحریم ها که احتمال 
می رود - به گفته ریاســت محترم جمهوری اسالمی- تا 
پایــان ســال 2015 یعنی کمتر از دو مــاه دیگر صورت 
پذیرد می بایست نسبت به نقش اتاق در افزایش مبادالت 
خارجی و تجــارت جهانی بازاندیشــی و از ظرفیت های 

"پارلمان بخش خصوصی" استفاه کرد.
چنــدی پیش وزیر امور خارجه کــه در همایش روز 
ملی صادرات سخن می گفت با بیان ضرورت فعال سازی 
"دیپلماســی اقتصادی و تجاری" خاطر نشــان کرد در 
بیش از 37 ســالی که از پیروزی انقالب و اســتقرار نظام 
جمهوری اسالمی می گذرد همواره سایه شرایط "سیاسی 
و امنیتی" بر دســتگاه دیپلماســی کشور به دلیل عناد و 
خصومت و اقدامات دشــمنان سنگینی می کرده و این به 
نوبه خود باعث آن شده که رویکرد و توانمندی اصلی این 
دســتگاه معطوف این مقوالت شود و از مباحث تجاری و 
اقتصادی فاصله بگیرد. با این مقدمه نقش برجســته اتاق 
های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در 
دوره پســاتحریم و به ویژه در ارتباط با زمینه سازی جهت 

گسترش تجارت را بهتر می توان تببین کرد.
 از آنجا که فعاالن اقتصــادی به خصوص بازرگانان به 
خاطر انجام مبادالت تجاری به نوعی کارشناســان مذاکره 
محســوب می شــوند و به تعبیر دیگر "دیپلمات تجاری" 
هستند می توانند در این زمینه کمک حال دولت و دستگاه 

دیپلماسی رسمی باشند.
 از آنجــا که آموزش و آماده ســازی دیپلمات هایی با 
رویکرد اقتصادی نیازمند صرف منابع مادی و زمان اســت 

استفاده از توان کارشناســی موجود در اتاق می تواند در تسهیل کار موثر 
باشد. اما این به نوبه خود مستلزم تقویت جایگاه اتاق در منظومه اقتصادی 
و تصمیم گیری کشور است. برای این هدف باید احساس مسئولیت جمعی 
و هم افزایی میان فعاالن اقتصادی و اعضای اتاق را ارتقا داد. در این صورت 
ظرفیت و نفوذ شکل گرفته در داخل اتاق های سراسر کشور غیر قابل چشم 
پوشی اســت و خود می تواند تصمیم گیران را نسبت به اعطای اختیارات 

قانونی بیشتر به این نهاد دیرپای بخش خصوصی مجاب کند.
 در واقع ایده عضو ساالری از همین ضرورت نشأت گرفته و بر این هدف 
چشــم دوخته که با تقویت احساس مسئولیت جمعی جایگاه اتاق در نظام 

تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصادی کشور برجسته تر از گذشته شود.
با التفات بــه همین موضوعات بود که قبل از برگزاری هشــتمین دوره 
انتخابات اتاق های سراســر کشور در یادداشتی نوشتم که "دالیل زیادی برای 
عطف توجه طیف پرشماری از مردم اعم از صاحبان کسب و کار که صاحبان 
اصلی اتاق هستند و شهروندان عادی -که شاید نفع مستقیمی در این رقابت و 
کارزار برای آنها وجود نداشته باشد- به انتخابات می توان برشمرد اما به رغم من 
اصلی ترین دلیل را باید در عطف توجه بزرگان و دولتمردان به "بخش خصوصی" 
و اهمیت آن در "اقتصاد مقاومتی"  از یک سوء و شکوفایی و رونق اقتصادی از 
سوی دیگر دانست که به نوبه خود موجب دلگرمی بیش از پیش فعاالن بخش 

خصوصی )کارآفرینان و سرمایه گذاران و مدیران و صاحبان فکر( شده است." 
ناگفته پیداســت در ســایه همین امید به یاری و حمایت مســئوالن 
بوده که فعاالن اقتصادی انتخابات دوره جدید اتاق را با شــور و اشــتیاقی 
مثال زدنی برگــزار کردند تا بتوانند ظرفیت های خــود را برای به حرکت 
درآوردن چرخ اقتصاد کشــور و تولید ثروت و کار و ارتقای رفاه عمومی در 
همــه زمینه ها از قوه به فعل درآورنــد و اگر تا پیش از انتخابات و ماه های 
ابتدایی پس از آن فعاالن اقتصادی و اعضای اتاق صرفا دل در گرو احتمال 
گشایش فضا داشتند اکنون و پس از تصویب سند "برجام" از سوی مراجع 
عالی تصمیم گیری کشــور و آغاز اجرایی شده آن چشم انداز تغییر هر روز 

وضوحی بیشتر می یابد.
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سایت خبری اتاق همدان�به�آدرس

www.hccim.com
�آماده�انتشار�دیدگاه�هاو�تحلیل�های�اعضای�محترم�اتاق

و�صاحبنظران�درخصوص�مسائل�اقتصادی�است.

برای دریافت آخرین اخبار اتاق همدان عالوه بر سایت 
می توانید عضو کانال تلگرام اتاق همدان به آدرس زیر شوید:

telegram.me/hccim 

بر اســاس ماده 14 این قانون کارفرما مکلف اســت پس از احراز شرایط 
بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه وی 4درصد میزان مستمری بر قراری 
بیمه شــده نسبت به سنوات اشتغال او در مشــاغل سخت و زیان آور را که 
توســط تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه می گردد به طور یکجا به سازمان 

یاد شده پرداخت نماید.
حال تأمین اجتماعی با تفسیر به رأی و خاص و به نفع خود از این ماده 
نحوه محاســبات خود را طوری انجام     می دهد که این درصد در ســالهای 
اخیر به روایات حتی مســئولین محترم تأمیــن اجتماعی به دو برابر و حتی 
بعضاً به بیش از آن رســیده اســت. یعنی اگر کارگری 20 سال در شغلی که 
ســخت و زیان آور شناخته شده اســت با مستمری ماهانه حدود دو میلیون 
تومان بازنشست شود که این میزان برای کارگرانی که 20 سال دارای تجربه 
و تخصص و سابقه می باشد با احتساب اضافه کاریها و سایر مزایای مشمول 
بیمــه تأمین اجتماعی بدور از انتظار نیســت، کارفرمای محترم باید حداقل 
23 میلیون تومان یکجا به ســازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید حال که 
سازمان تأمین اجتماعی با اســتفاده از فرمولهای دیگر این رقم را به دو و یا 
حتی بیشتر تبدیل نموده است و متأسفانه هم هیچ مرجعی به خاطر تخلف 
آشــکار این سازمان هیچ اقدامی نمی نماید این رقم برای هر کارگر به حدود 
حداقل 50 تا 60 میلیون تومان خواهد رسید و اگر فرض نمائیم یک کارگاه با 
سابقه تأسیس حدود 20 سال و در صورت داشتن حداقل 10 الی 15 نفر در 
این نوع مشاغل باید هنگام بازنشستگی این افراد مبلغی بالغ بر 750 میلیون 
تومان یکجا به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد و حال اگر این روند ادامه یابد 
کارگران دارای ســابقه کمتر از 20 ســال پس از رسیدن به سنوات 20 سال 
خدمت مشــمول این قانون خواهند بود و به هر تعداد در هر ماه یا سال این 

از این رو بدون درنگ باید دست به کار استفاده از فرصت های پیشرو برای 
بیشینه سازی منافع ملی شد. تاکید بر لزوم شتاب بخشیدن به "دیپلماسی تجاری 
و اقتصادی" بر همین پیش فرض استوار است. در دنیای شتابناک کنونی که گاه 
فاصله تبدیل "فرصت به تهدید" یا مبدل کردن "تهدید به فرصت" به چشم برهم 
زدنی بند است و بازیگران اقتصادی منتظر و مترصدند که از دست دست کردن ها 
و تعلل ها برای کسب سود بیشتر و تحمیل ضرر به دیگران استفاده کنند نباید 
وقت را به سادگی از کف داد. اگر در دیپلماسی متعارف از یک دیپلمات انتظار 
می رود که روابط میان بازیگران ملی را ارتقاء بخشد و مانع تحمیل هزینه های 
ناشی از خشونت و جنگ جهت حصول منافع گردد در دیپلماسی اقتصادی نیز 
این توقع وجــود دارد که یک دیپلمات ماهر ظرفیت مبادالت اقتصادی میان 
طرفین را توسعه دهد به این معنی که از یک طرف قابلیت های اقتصادی کشور 
خود را برای صاحبان ســرمایه و فعاالن اقتصادی کشور محل ماموریت تبیین 
نماید و از طرف دیگر با شناسایی ظرفیت های اقتصادی کشور هدف اطالعات 

مبالغ هنگفت باید از ســوی کارفرمایان به تأمین اجتماعی 
پرداخته شود.

موارد دیگری از قانون مشــاغل سخت و زیان آور است 
کــه چون هم مســئولین وزارت کار و هم تأمین اجتماعی 
می دانند که اجــرای این موارد عماًل به تعطیلی این واحد 
ها خواهد انجامید فعاًل از فشــار بر واحدها خودداری    می 
نماینــد از قبیل ممنوعیت دادن اضافه کاری به این افراد و 

رعایت حداکثر سقف ساعت کار6 ساعت و ....
بر اساس ماده 3 قانون مذکور کار فرمایان مکلفند ظرف 
مدت 2 سال از تاریخ ابالغ این تصمیم ) یعنی سخت و زیان 
آور شــدن هر شغل( نسبت به ایمن سازی عوامل و شرایط 
محیط کار اقدام وضعیت ســخت و زیان آوری بند الف این 
شــغل ها را حذف نمایند و در صورتیکه این عمل در موعد 
مقرر انجام نشود هزینه های وارده به تأمین اجتماعی ناشی 

از این قانون از کارفرمایان وصول خواهد شد.
یعنی اگر روزی این اقدام یعنی حذف شــرایط سخت 
وزیان آور اتفاق نیافتد که بخاطر همه گیر شــدن مشاغل 
در اکثر کارگاهها ی اســتان نخواهد افتاد تأمین اجتماعی 
می تواند هزینه مســتمری مازادی که به خاطر این قانون 
به کارگر بازنشسته می پردازد را از کارفرمایان وصول نماید.
منبعد هر کارگری که پس از گذشت حدود 15 تا 20 
سال در هر کارگاهی به تجربه کافی و تخصص دست    می 
یابد با اجرای این قانون از کاررها می شــود و کار فرمایان 
هیچگاه از توان افراد با تجربه کافی بر خوردارد نخواهند بود.
هر چنــد در این مجال فرصت بررســی آثار و عواقب 
منفی این قانون و بد اجرا شــدن آن در استان کافی نیست 
امــا به اجمال بــه بعضی از این تبعات منفی در اســتان و 

خصوصاً جهت استحضار مدیریت ارشد استان اشاره می شود.
با آگاهی کارفرمایان از تبعات ناشــی از این قانون بزودی کلیه کارگاهها، 
کارگران باسابقه 15 سال سابقه در اینگونه مشاغل را به بهانه های مختلف از 
سیســتم کار حذف خواهند کرد و کارفرمایان دیگر هم از بکارگیری اینگونه 
افراد دارای ســابقه کار در مشاغل سخت وزیان آور خودداری خواهند نمود و 

این روند بیکاری را در جامعه افزایش خواهد داد. 
با توجه به اینکه اکثراً ) حدود 90درصد ( این افراد پس از بازنشســتگی 
مجــدداً به کار و فعالیــت خواهند پرداخت و در نتیجه نفــع کارفرمایان در 
بکارگیری این افراد بازنشسته که بدون پرداخت بیمه و با هر دستمزدتوافقی 
خواهــد بود، فرصتهای شــغلی جهت افراد جویــای کار و فارغ التحصیالن 
دانشــگاهها از بین خواهد رفت و نرخ بیکاری در دراز مدت رشد خواهد کرد 
و همینطور منابع در آمدی سازمان تأمین اجتماعی هم کاهش خواهد یافت 
با این روند رو به سرعت و رشد در استان بر روی صندوق تأمین اجتماعی 

با خط ورشکستگی و کسر بودجه روبرو خواهد بود.
افزایش شغلهای سخت وزیان آور از نظر روحی و روانی اثر منفی زیادی 
در بین جوانان شاغل خواهد داشت بطوری که در صورت  تطبیق تعریف این 
شــغلها اکثر کارگران نگران از ایــن خواهند بود که بزودی به عنوان بیماران 
شغلی با آنها برخورد خواهد شد. در خاتمه الزم به یاد آوری است که استان 
همدان متأســفانه در بین کل کشور مقام سوم را در تعداد سخت و زیان آور 
نمودن مشاغل کارگاهها کسب نموده است و با این روند تا ماه جاری حداقل 
حدود 2000 شــغل در بیش از 540 واحد تولیدی، خدماتی  استان سخت 
و زیان آور شــناخته شــده اند و این روند ادامه دارد. لذا بیداری و هوشیاری 
کارفرمایان و اعتراض بموقع آنان می تواند از این روند ســرعتی که منجر به 

نابودی صنعت و تولید و نهایتاً اقتصاد استان خواهد شد را ممانعت نمایند.
نایب رییس اتاق همدان و نماینده کارفرمایان در کمیته تجدید نظر تشخیص  "

مشاغل سخت و زیان آور استان

مفید و موثری در اختیار فعاالن اقتصادی کشور قرار دهد تا با 
آگاهی و قدرت بیشتر در بازارهای خارجی حضور پیدا کنند.

با این وصف بهتر می توان نقش اتاق ها در عصر پسا تحریم 
را باز تعریف کرد چراکه تمامی بازرگانان عضو اتاق این ظرفیت 
را در اختیار دارند که با اتکا به تجارب و پیشینه فعالیت های 
اقتصادی و تجــاری خود در قامت یک "دیپلمات اقتصادی" 
ایفای نقش کنند دالیل متعددی بر اثبات این ادعا می شــود 
اقامه کرد اما به دلیل پرهیز اطاله کالم به دو دلیل مهمتر اکتفا 
می شــود: اول آنکه فعاالن اقتصادی به ویژه اعضای اتاق های 
سراسر کشور به سبب مراودات و مبادالت گسترده تجاری با 
طرف های خارجی ارتباطات وسیعی با بازرگانان بین المللی و 
صاحبان بنگاه های اقتصادی و تجاری در کشورهای مختلف 
جهان دارند و با  زبان مذاکره و مبادله به خوبی آشنا هستند  
و می دانند برای حداکثرسازی منافع خود به نحوی که طرف 
مقابــل را وادار به ترک میــز مذاکره نکنند یا به عبارت بهتر 

تحقق آنچه بازی "برد برد" خوانده می شود چه باید بگویند و چه نگویند. دلیل 
دوم هم اینکه اصل شایسته ســاالری حکم می کند که "کار را باید به کاردان 
سپرد" از این رو اقتضای یک دیپلماسی تجاری فعاالنه و مبتکرانه این است که 

کارشناسان فن وارد میدان شده و ریش و قیچی را به دست گیرند.
 این البته منافاتی با نقش آفرینی و نظارت عالیه دســتگاه دیپلماســی و 
مراجع عالی در این خصوص ندارد. مسلم اینکه بحث سیاست خارجی موضوعی 
حاکمیتی است و نباید در پیشبرد تاکتیک ها از اصول راهبردی و بلند مدت 
غفلت ورزید. پس بهتر است ابتدا شاکله و کلیت و راهبردها در درون نهادهای 
حاکمیتی معین شوند و سپس در مقام اجرا توان اجرایی و کارشناسی اتاق ها به 
خدمت گرفته شود. بدن تردید الزامات اصل پساتحریم چنین شالوده ای را تجویز 
می کند اما بهره گیری از آن هم به تحرک و جدیت بخش خصوصی وابسته است 
و هم اراده قوای حکومتی را می طلبد تا در سال "همدلی و همزبانی" و با قدرت 

انباشته دولت و ملت مسیر رشد و توسعه کمترین مانع پیموده شود. 
عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان و ایران و رییس کمیسیون سرمایه گذاری و  "

تأمین مالی اتاق همدان

اتاق�در�عصر�پساتحریم

مصائب�تسری�مشاغل�سخت
�و�زیان�آور�برای�کارگر�و�کارفرما

ادامه�از�صفحه�قبل

ادامه�از�صفحه�قبل
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حمید ساغریچیان "
شرکت دانش بنیان به شرکتی گفته می 
شــود که محصوالت و یا اطالعات علمی آن 
حاصل اختراع، ایــده، فناوری، علم و تجربه 

خود شرکت است.
بیش از دو سال است که معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری مسئولیت ارزیابی 
این شرکت ها با همکاری پارک های علم و 
فناوری اســتان ها به عهده گرفته است، در 
حــال حاضر بیش از 1600 شــرکت دانش 
بنیان ارزیابی شــده و در سایت شرکت های 

دانش بنیان به ثبت رسیده اند.
چندی پیش نیز خانم ایزدی مســئول امور تشکل های اتاق همدان خبر 
داد که اولین تشکل دانش بنیان استان که در ذیل مجمع تشکل های دانش 
بنیان ایران قرار می گیرد با حضور آقای کالمی، رئیس مجمع و آقای مهاجر 
دبیر مجمع به زودی آغاز به کار خواهد کرد. به گفته ایشــان "این تشکل با 
همت 30 شرکت دانش بنیان و دکتر کزازی ریاست پارک علم و فن آوری و 
پیگیری های مهندس فراهانچی تشــکیل شد و به تدوین اساسنامه پرداخت 
و ماه آینده جهت برگزاری مجمع عمومی مؤسســین و انتخاب هیئت مدیره 

اقدام می نماید."
شــایان توجه است که این شــرکت ها را می توان در سه سطح مختلف 

ارزیابی نمود:
■ شرکت های دانش بنیان نوپا

■ شرکت های دانش بنیان تولیدی
■ شرکت های دانش بنیان صنعتی

در اســتان همدان طبــق آخرین آمار معاونت مالــی و فناوری پارک 
همدان 27 شــرکت دانش بنیان ارزیابی و در ســایت شرکت های دانش 

طاهره ایزدی "
در قانون اساســی اقتصاد به سه بخش 
خصوصی، دولتی و تعاونی تقسیم و در عمل 
مبنای قانونی برای ورود به عرصه بنگاه داری 

ایجاد شده است.
ســالیان طوالنی اقتصاد ما دولت محور 
بود اما با ابالغ سیاســت های کلی اصل 44 
عرصه حضور دولت کمتر شد و شاید بتوان 
گفت "دولت از عرصه مداخله جدید برحذر 
شــد" زیرا دولت دیگر نمی تواند ســرمایه 
گذاری جدیدی انجام دهد بلکه باید بســتر 

مناسب برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد کند.”
بدیــن ترتیب حمایت های قانونــی از حضور بخش خصوصی در اقتصاد 
کشــور پر رنگ تر شد و قدرت مانور بیشتری یافت در حالیکه ساختار منظم 
و سازماندهی شــده نداشت فلذا اتاق ایران متولی نهادسازی اقتصادی شد و 
صراحتا مسئولیت ساماندهی تشکلهای اقتصادی و بسترسازی برای اموری را 

بعهده گرفت.
در همین راستا ماده 5 قانون بهبود مستمر کسب و کار مورخ 90/11/16 
اتاق را موظف به تمهید شرایط ایجاد، ثبت و ساماندهی، ادغام، شبکه سازی 
و انسجام تشــکلهای اقتصادی دانسته تا ضمن حفظ حقوق و منافع مشروع 
قانونی اعضا به ســاماندهی فعالیت و بهبود وضعیــت اقتصادی آنها بپردازد. 

بنیان به ثبت رسیده است.
این شرکتها در زمینه های برق، الکترونیک، کامپیوتر، 
ساختمان، نانو، دارو، کشاورزی و صنعت، معدن و تجهیزات 

پزشکی فعالیت دارند.
ارزیابی شــرکتهای دیگر توســط پارک علم و فناوری 
همدان ادامه دارد و هر ماه به لیســت شــرکت های دانش 

بنیان اضافه می شوند.
حمایتهایی که از شــرکت های دانش بنیان انجام می 

شود به شرح ذیل می باشد:
■ معافیت از مالیاِت محصول دانش بنیان

■ بهره گیری از تســهیالت با سود کم توسط صندوق 
شــکوفائی و نوآوری که وابسته به معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری است.
■ فروش محصوالت دانش بنیان به ارگانها و ســازمان 

های دولتی بدون برگزاری مناقصه
■ بهره گیری از معافیت گمرکی

■ شــرکت در نمایشگاه داخلی و بین المللی و معاف از 
بخشی از هزینه های این نمایشگاه ها و 

■ اســتفاده از طرح لیزینگ صندوق معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری که این حمایتها در جهت پیشبرد 

اقتصاد مقاومتی صورت می گیرد.
در راســتای اهداف شــرکت های دانــش بنیان لزوم 
تشکلی که بتواند این شرکتها را دور هم جمع آوری کند و 
مشکالت و مسائل این شرکتها را با هم در میان گذاشته و 
بتواند با مقامات و مسئولین و نمایندگان ارتباط داشته باشد 
و همچنین در جهت بهره مند شــدن از امکانات و معافیت 

های ایجاد شده در این شرکت ها احساس می شد.

بــه موجب این قانــون اعضای حقیقــی و حقوقی از بین 
کشــاورزان، بازرگانان، خدمات، صاحبان کســب و پیشه، 
حرفه و تجارت، به فراخور حوزه کاری اقدام به ایجاد تشکل 

اقتصادی کنند.
یقینا تشــکل ها بعنوان محــل تمرکز و اجماع فعاالن 
اقتصادی می توانند نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کشور 

بعهده بگیرند.
تشــکل ها برای موفقیــت نیاز دارند کــه از حرکت 
انحصارگرایانه و برخوردهای ســلیقه ای دور شوند و کامال 
از یک فرآیند آزاد داوطلبانه بــا انتخابات آزاد پیش بروند 
و قوی شــوند تا بتوانند با اقتدار از دولت و مجلس ســهم 
خواهی کنند و در تصمیم گیری و تصمیم سازی ها نقشی 

واقعی داشته باشند.
تشــکلهای اقتصادی ضمن هماهنگی و همکاری بین 
خود می توانند در تصویب قوانین در حوزه کسب و کار خود 
و نظارت صحیح برای اجرایی شدن ظرفیت باالیی در حوزه 
کسب بازارهای جدید شناسایی و نسبت به توسعه بازار در 

حرکت گردی اقدام نمایند.
برگزاری نمایشگاه ها و همایش های تخصصی در حوزه 
و ایجاد ظرفیتها برای ارتباط با اتاق ســایر کشورها را بطور 
جدی دنبال کننــد و آمار اطالعات دقیقی از حوزه صنفی 

خوشــبختانه در خردادماه امسال با همکاری مسئولین اتاق و پارک علم 
و فناوری و دعوت از شــرکت های دانش بنیان جهت شــکل گیری تشکل 
شــرکتهای دانش بنیان همدان صورت گرفت و بعد از جلسات متعدد که در 
محل اتاق همدان صورت گرفت، اساس نامه این تشکل تنظیم و برای تصویب 
نهایی به اتاق تهران ارسال و بعد از مدتی به تصویب نهایی اتاق تهران رسید.

در همبن راســتا به تمامی شرکتها اعالم شد که کارت عضویت اتاق که 
شــرط اولیه شکل گیری این تشکل اســت را اخذ نمایند که هزینه عضویت 
450 هزار تومان اســت که اتاق همدان برای حمایت این شرکت ها برای هر 

عضویت مبلغ 200 هزار تومان را برعهده گرفته است.
در حال حاضر 18 شرکت کارت عضویت خود را از اتاق همدان اخذ نموده 
اند و بقیه در مرحله تکمیل مدارک هستند. با شکل گیری این تشکل مدیران 
این شــرکتها با برگزاری جلسات و نشست ها راه کارهایی برای فروش بیشتر 
و راه یابی به بازار داخلی و خارجی، مالقات با مســئولین اســتانی و کشوری 
و نماینــدگان محترم و ســفرا جهت صدور محصوالت دانــش بنیان انجام 
می گیرد، همچنین دســت اندرکاران این شرکت ها می توانند مشکالت 
و مســائل خود را مطرح و با همکاری یکدیگر این مشــکالت را از ســر راه 
بردارند و اهداف خود را در جهت پیشــبرد سیاستهای کالن اقتصادی کشور 

پیش ببرند.
متأسفانه عاملی که تا به حال کمتر به آن فکر شده فروش ایده و اطالعات 
اســت. از آنجا که در حال حاضر در دنیا شــرکت هایی هستند که با این کار 
ارزش افزوده زیادی کســب می نمایند می توان امیدوار بود که در کشور نیز 

شاهد چنین جریانی باشیم.

 مدرس، کارشناس ارشد تجهیزات پزشکی دانشگاه، نماینده شرکتهای دانش  "
بنیان استان همدان و مدیر اجرایی پروژه شرکت دانش بنیان ساغرفن پارس و 

تولیدکننده تجهیزات پزشکی   

خودشان بدست بیاورند.
تنها شرط حضور در تشکلهای اقتصادی فعالیت در یک حوزه از کسب و 

کار و داشتن کارت عضویت اتاق بازرگانی است.
 هر صنعتگر و بازرگان که عضو سندیکا و انجمن می شود نشان می دهد 
دارای درک و شــناخت عمیق از توســعه منافع خود است و می داند آسیب 

پذیری در حرکت فردی به مراتب جدی تر است.
تشکلها با یکپارچه ســاختن خواسته ها در هر مقطع زمانی قدرت چانه 
زنــی باالتری دارد و می توانند در عرصه تصمیم گیری و تصمیم ســازی در 

سطوح سه قوا کار کنند.
همچنین می توانند حوزه کار خودشان را با کارشناسی به رشد برسانند 

و رسانه داشته باشند.  
در حال حاضر قانون برنامه ششم در دست تدوین است، االن زمانی است 

که تشکل از دولت باید سهم خواهی بکند.
تشــکلها جزئی از ساختار توسعه اجتماعی، بازوی سهم اقتصاد در جهت 
منافع ملت است و این تشکلها هستند که اتاق بازرگانی را تبدیل به پارلمان 

اقتصادی بخش خصوصی می کند.
بــه دور از تمامــی محدودیتها و تعاریف قانونی، جداســازی، واگرایی از 
اســتفاده از ظرفیت های مشــترک و هم افزایی در حــوزه تعاونی اصناف و 

بازرگانی
مسئول تشکل های اتاق همدان "

تشکل شرکت های دانش بنیان استان همدان در شرف تاسیس

�عضویت�هر�فعال�اقتصادی�در�تشکل�ها�نشان�دهنده�شناخت�عمیق�از�منافع�حرفه�ای
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■  دوشنبه 18 آبان ماه 1394  ■  شماره نخست
■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان

داوود بهرامی "
از آنجــا که صنعت نرم افزار نیاز به مواد 
اولیه ندارد و از خالقیت ذهنی بهره می برد، 
دارای ارزش افزوده فراوانی است و کشورهای 
زیادی که روی این بخش ســرمایه گذاری 
کرده اند شاهد رونق اقتصادی در سایر بخش 

های کشورشان نیز بوده اند. 
صنعت نرم افــزار ایران قرار بود تا پایان 
برنامه پنجم توسعه، 2 درصد تولید ناخالص 
ملی را از آن خود کند اما در پایان این برنامه، 
آمار و ارقام با این هدف فاصله بسیار ی نشان 
می دهد و این در حالی اســت که بر اساس اخبار منتشره، امسال ارزش بازار 

آی تی در خاورمیانه به 204 میلیارد دالر می رسد.
وضعیت حوزه نرم افزار چه در بعد تولید و استفاده داخلی و چه در بخش 
صادرات با اهداف مدنظر در اسناد باالدستی نظام فاصله بسیاری دارد و طبق 
برآوردهای به عمل آمده که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم 

شده توانسته تنها 7 دهم تولید ناخالص داخلی را از آن خود کند.
همچنیــن به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گردش مالی حوزه 
ICT کشور در حال حاضر 20 هزار میلیارد تومان است و طبق ارزیابی انجام 

شده، کشور دارای قابلیت سه برابر شدن این گردش مالی است.
در مهرمــاه 1380 اتحادیه صادرکننــدگان نرم افزار ایــران به منظور 
سازماندهي و قانونمند کردن تولید و صادرات نرم افزار و تنظیم بازار و بهبود 
وضع اقتصادي مؤسسات، شرکتها و اشخاص حقیقي تولید کننده، صادرکننده 
و ارائه کننده خدمات نرم افزاري و همچنین اســتاندارد سازي نرم افزار هاي 
رایانه اي و در راستای تحقق سیاست های دولت جمهوری اسالمی ایران در 
جهت توسعه صادرات غیر نفتی به عنوانی تشکلی تحت پوشش اتاق بازرگانی 

و صنایع و معادن ایران اعالم موجودیت کرد. 
این اتحادیه به عنوان تنها تشــکل متمرکز در خصوص تولید و صادرات 
نرم افزار کشــور از زمان تاسیس خود با حرکتی آرام و رو به جلو طی طریق 

کرده است.

مهدی پورحسینی "
انجمن مشــاوران سرمایه گذاری و نظارت بر طرح های استان همدان با 
20 نفر از اعضاء داوطلب برای فعالیت به عنوان تشــکل اقتصادی ذیل اتاق 

همدان در شرف تأسیس است.
اعضاء این تشــکل از کارشناســان، مهندسین و اســاتید دانشگاهی 
هســتند که سالها در صنعت و دانشــگاه و در حرفه مشاوره و ارائه طرح 
های مطالعاتی و اجرایی در صنایع و معادن و کشاورزی مشغول بکار بوده 
اند و به همین دلیــل در زمینه مطالعات اولیه و ارائه طرح های توجیهی 
فنی، مالی و اقتصادی دارای تجارب ارزشــمندی هستند که برخی از آنها 

به شرح زیر است:

1- مطالعــات اولیه در خصــوص احداث یا توســعه واحدهای صنعتی، 
کشاورزی و معدنی

2- ارائه طرح های فنی، مالی و اقتصادی )ایجادی، توسعه ای و مشارکتی( 
جهت ارائه به بانک ها یا بهره بردارای متقاضیان

3- نظارت بر اجرای طرح و تهیه گزارش کارشناسی
4- مدیریت پروژه طرح های ایجادی و توسعه ای

در این میــان اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
نرم افزار اســتان همدان  نیز به عنوان شــعبه مستقلی از 
اتحادیه کشــوری زیر نظر اتاق بازرگانی استان همدان در 
سال 1394 تاسیس گردید تا بتواند خدمات مناسبی را به 
فعاالن در حوزه ICT و سایر بخشهای بازرگانی و صنعتی 

استان همدان ارائه نماید.
 در ســال 90 حجم صادرات نــرم افــزار از ایران به 
بازارهای هــدف 100 میلیون دالر و در ســال 91 حدود 
90 میلیون دالر برآورد شــد اما به نظر می رسد آمارهای 
غیررسمی بیشتر از این ارقام باشد و به حدود 400 میلیون 
دالر نیز برسد؛ چرا که به دلیل وجود برخی موانع گمرکی 
و ارزشــگذاری نادرســت روی محصوالت نــرم افزاری، از 

صادرکنندگان نرم افزار آمار مشخصی در دست نیست.
شــایان ذکر اســت که تولید نرم افزار بــه عنوان یک 
صنعت سبز در دنیا شناخته شده است که باعث درآمدزایی 
بی نظیری در کشورها می شود که از منابع طبیعی استفاده 
نمی کند، تخریب محیط زیســت را نیز در پی ندارد و در 
برخــی از حوزه ها باعث کاهــش آلودگی، کاهش مصرف 
انرژی و حتی کاهش مصرف کاغذ و به تبع آن کاهش قطع 
درختان می شود و صرفا حاصل اندیشه متخصصانی است 
که عملکرد و ابتکار آنها ارزش افزوده باالیی تولید می کند. 
بنابرایــن  تصمیم گیری در مورد تولید و صادرات نرم افزار 

نیازمند تدوین نقشه راه مناسب است.
به خصوص آنکه وقتی سرمایه گذاران به حوزه صادرات 
و تولید نرم افزار ورود کنند، عمال فضا رقابتی شده و کیفیت 
محصوالت نیز ارتقا می یابد، بنابراین تولیدات ایرانی آماده 

حضور در بازارهای جهانی خواهند شد.
با این اوصاف و با عنایت به اینکه تشــکل ها به عنوان 
نهادهایی قانونی و فراگیر که نماد بخش خصوصی کشــور 
و مورد پذیرش جامعه بین المللی هســتند الزم اســت تا 

با تقویت این نهادها گام محکم و با ثباتی در راســتای اهداف فوق االشــاره 
برداریم.

در ادامه به اهم وظایف اتحادیــه صادرکنندگان نرم افزار ایران که برای 
ارتقای وضعیت این صنعت و ورود ایران به بازارهای جهانی در تکاپوست اشاره 
می شود تا فعاالن این صنعت با پیوستن هر چه بیشتر به آن تشکل به تقویت 

و اثرگذاری بیشتر آن یاری رسانند.
■ تالش برای توسعه صادرات کاالها و یا خدمات تحت پوشش.

■ حمایت از منافع مشترک اعضاء.
■ جمع آوری اطالعات تجاری، فنی و صنعتی بازارهای هدف و کشورهای 

رقیب به منظور ارائه خدمات الزم به اعضاء.
■ ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضاء.

■ پیگیری و رفع مشکالت اختصاصی و یا مشترک اعضاء.
■ حمایت از حقوق قانونی اعضاء.

■ کوشــش و حمایت از انجام ســرمایه گذاری در زمینه صدور کاال و یا 
خدمات تحت پوشش.

■ جلوگیری از رقابت های ناسالم اعضاء در بازارهای هدف از طریق اعمال 
ضوابط کمیته انضباطی اتاق ایران

■ تالش برای توسعه بازارهای جهانی کاالها و یا خدمات صادراتی کشور و 
ایجاد فرصت های مناسب برای کلیه اعضاء برای ورود به این بازارها.

■ مشارکت فعال در تدوین و تصویب مقررات )قوانین و مصوبات مربوط( 
از طریق شرکت در جلسات تصمیم سازی و تصمیم گیری در مراجع مختلف 

سطوح گوناگون.
■  معرفی اعضا به وزارتخانه ها و ســازمانهای مختلف جهت اســتفاده از 

خدمات و تسهیالت مورد نیاز.
■ اجرای کلیه وظایف اجرایی مرتبط با صادرات وزارتخانه ها و سازمانهای 

اقتصادی مرتبط با صادرات که به تشکل ها تفویض می شود.
■ جلب مشارکت صادر کنندگان و تشکلها، افزایش تعداد آنها به منظور 

باال رفتن توان صادراتی کشور.
عضو هیات موسس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار استان "

تأسیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار استان همدان

5- آموزش کارشناسان، مدیران میانی و مدیران ارشد 
سازمانهای خصوصی و دولتی در زمینه های تخصصی مورد 

نیاز و مدیریتی
6- همراهــی هیئت های تجاری اعزامــی به خارج از 
کشور جهت مطالعات کارشناسی به منظور سرمایه گذاری 

یا بازرگانی
بی شک ســرمایه گذاری در هر بخش از اقتصاد بدون 
انجام مطالعات اولیه و کارشناســی با عدم موفقیت مواجه 
خواهد بود، لذا می طلبد تا سرمایه گذاران بخش خصوصی 
و ســازمان های حمایتی دولتی اعم از وزارتخانه ها، ادارات 
کل و بانک ها به هنگام درخواست متقاضیان جهت احداث 
یا توسعه پروژه های اقتصادی از خدمات کارشناسی و فنی 

- مهندسی این تشکل ها استفاده نمایند.
افزون بر موارد فوق، مشــارکت اعضاء هیئت مدیره در 
جلسات کارشناسی و کمیسیون های تخصصی اتاق همدان 
و حضور در دوره های آموزشــی برگزار شده توسط اتاق از 

فعالیت های دیگر این تشکل است.

به عنوان مثال چندی پیش اعضاء هیئت مدیره این انجمن در جلسه ای 
که با حضور گیفیتی کلنام رییس کمیسیون صنعت و معدن و تجارت غنا و 
هیئت همراه ایشــان در اتاق همدان برگزار شد شرکت نموده و در مواردی با 

ایشان صحبت و تبادل نظر گردید.
از اهم مذاکرات صورت گرفته، می توان به درخواست از این عضو پارلمان 
غنا برای ارائه شفاف تر وضعیت اقتصادی آن کشور در زمینه صنایع تبدیلی 
کشــاورزی، معدن، محیط زیست، صنایع شــیمیایی و سلولزی و بازرگانی و 
همچنین قوانین و بسته های حمایتی آن کشور جهت سرمایه گذاران خارجی 
اشــاره کرد که با توضیحاتی همراه بود و سازوکاری برای تکمیل اطالعات و 

آمار الزم به دست آمد.
ضمن آنکه در پایان جلسه توانمندی های این تشکل در حال تاسیس در 

قالب پاورپوینت و ارائه جزوه تخصصی به وی ارائه شد.
گفتنی اســت هیات موسسان این تشــکل تا کنون با برگزاری جلسات 
داخلی متعدد با ریاست مسئول تشــکل های اتاق همدان در خصوص ابعاد 
و وجوه مختلف و الزامات تاســیس این انجمن همفکری و رایزنی کرده اند و 
امیدوارند با تشکیل قریب الوقوع این مجموعه در اتاق همدان منشاء خدمات 

کارشناسی و فنی مهندسی برای اقتصاد استان باشند. 

معرفی�انجمن�مشاوران�سرمایه�گذاری�و�نظارت�بر�طرح�های�استان�همدان
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8■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان

واحد تشکل های اتاق از تمامی صاحبان حرفه ها و بنگاه های اقتصادی و صنعتی و تجاری که برای دفاع از منافع صنفی نیاز به ایجاد تشکل دارند 
دعوت به عمل می آورد تا با مراجعه به اتاق در راستای نیل به هدف گام های موثرتری بردارند.

شماره تماس: 4- 38216001 )داخلی 113(                   09186259907  )طاهره ایزدی(

�باهم�بودن
همیشه�بهترین�راه�برای�بودن�است

نسرین اوجاقی "
همه ما قصه پیرمرد در حال احتضار و چوب 
هایی که برای شکســتن به دست پسرانش می 

داد را بارها شنیده ایم.
چوبهایــی که به تنهایی و در دســته های 
کوچک خیلی سریع می شــکنند و از پا درمی 

آیند ولی در کنار هم حتی خم نمی شوند.
تفکر هم افزایی توان ها و اندیشه ها، استفاده از خرد جمعی، اجتناب 
از فعالیت های موازی کم توان و پیگیری تخصصی تر امور، جوامع بشری 
را به سمت ایجاد تشــکل های حرفه ای سوق داده و نتایج این عملکرد 

گروهی در کشورهای پیشرفته جهان مشهود است.
در جامعه در حال توســعه ایران که بهره بردن از نقش بسیار اثرگذار 
بخش خصوصی نه تنها یک فرصت بلکه یک ضرورت است، وجود تشکل 
های مردم نهاد که قانونی ترین، فراگیرترین و بزرگترین نمادهای بخش 
خصوصی کشور هستند در سرعت بخشی به مسیر تازه آغاز شده جامعه 

رو به تعالی ایران کمک شایانی خواهد کرد.
عدم استفاده از بسترهای فرهنگی و زیرساخت های فکری متاسفانه 
جامعه ی ایران را به ســمت تفکر خودمحوری سوق داده و بی اطالعی 
فرهیختگان جامعه با نحوه برخورد تشکیالتی، عدم حصول نتایج الزم از 

کارهای گروهی را رقم زده است.
امروزه و پس از گذر از دوران آزمون و خطاهای بسیار، جامعه ایران به 
این نتیجه نایل شده که برای بهره وری بیشتر از توان و امکانات موجود 
در بخــش خصوصی ایجاد، تقویت، حمایت و قدرت دهی به تشــکل ها 

سهل الوصول ترین و بهترین راهکار ممکن است.
هم افزایی اجتماعی در بســتر ایجاد تشکل های مردم نهاد، آموزش 
تفکر تشــکیالتی و جایگزین کردن سیســتم معین و مشخص به جای 
رأی شــخصی، همان کار را با توان واحدهای مســتقل بخش خصوصی 
می کند که جمع شــدن چوب ها کنار هم در دستان پسران پیرمرد در 

حال احتضار.
وجود اهداف مشترک، تهدیدها و مشکالت مشترک به تجمیع قدرت 
در بخش خصوصی از یک ســو و آسان تر شــدن برنامه ریزی، تصمیم 
سازی و تصمیم گیریهای دولتی در قبال بخش خصوصی خواهد انجامید.
اینکه سیاســت گذاران، قانون نویســان و حتی ارباب رســانه برای 
برخورد با مشکالت یک قشر از جامعه با یک تشکل واحد و نه واحدهای 
مستقل فردی مواجه باشند، قطعا نتایج معقوالنه تر، منسجم تر و سریع 

تری را به بار خواهد آورد.
اگر به این باور درست برسیم که توانمند سازی تشکل ها، نقش بسیار 
مهمی در توســعه و ارتقا کیفیت زندگی مردم خواهد داشت، راهکارها، 
برنامه ریزی ها و آموزشــهای مربوطه را باید در تمام سطح جامعه رواج 
داد. در اختیار قرارگرفتن رســانه ها برای تأثیرگذاری غیرمستقیم، آغاز 
آموزش تفکر جمعی از سنین خردسالی، آموزش مدیران بخش خصوصی، 
اســتفاده از نمونه های بین المللی موفق و آزموده شده در شرایط حال 

حاضر راهکارهای ترویج تفکر تشکلی هستند.
نه نت های موســیقی به تنهایی دلنشین و کارا هستند، نه رنگها به 
تنهایی تصویر زیبا می آفرینند و نه حروف ســی و دو گانه زبان پارسی؛ 
تجمیع و ترکیب این واحدهای مستقل  است که بار معنایی واجد ارزش 

به آنها می دهد.
عضو تشکل صدور خدمات فنی و مهندسی استان همدان "

�ایران
نیازمند�رشد�صادرات�محور

حمیدرضا فرسایی "
اقتصادهای نوظهور برای رسیدن به اقتصادی پایدار و پویا 
اقتصادی  رشد  همچون،  هایی  مؤلفه  به  ویژه  توجه  نیازمند 
پایدار، تولید داخلی ملی، صادرات غیر نفتی، سرمایه گذاری 
در بخش های صنایع زودبازده، ایجاد فرصتهای شغلی و موارد 

متعدد دیگری در این راستا هستند.
حجم  کاهش  و  بخش خصوصی  از  حمایت  با  مهم  این 
آزاد  و  رقابتی  اقتصاد  های  سیاست  تقویت  و  دولتی  اقتصاد 

در قالب سیاستهای کالن اقتصاد مقاومتی حاصل می شود.
از دیرباز سیاست گذاران اقتصادهای پایدار در کشورهای 
توسعه یافته اهمیت سکان داری اقتصاد را به بخش خصوصی 
و  سازی  آزاد  گیر،  پا  و  دست  قوانین  کاهش  با  و  دریافته 
بسترسازی فضای اقتصادی کشور بدنبال رونق کسب و کار 
جایگاه  اندک  بسیار  زمانی  در  اند  توانسته  و  بوده  تجارت  و 

اقتصادی خود را مستحکم کنند.
اکنون و با عنایت به اینکه موعد رفع تحریم ها و ایجاد 
فرصت های اقتصادی در بازارهای جهانی در حال فررسیدن 
سمت  به  اقتصادی  ساختار  تا  اندیشید  تمهیدی  باید  است، 
اقتصاد و سرمایه گذاری  گسترش نقش بخش خصوصی در 
و افزایش بهره وری در حوزه های مختلف از جمله صادرات و 
بهبود محیط کسب و کار، جذب منابع داخلی و خارجی و در 

اختیار قرار دادن آن به بخش خصوصی چرخش کند.
نظام  در  حاکمیت  مجموعه  و  دولت  هدف  اگر  لذا 
را  تولید  باید  باشد  خارجی  گذاری  سرمایه  جذب  اسالمی 
هدف  که  معنا  بدین  کنند  دنبال  صادرات  توسعه  نگاه  با 
در  حضور  بلکه  داخلی  نیازهای  تامین  صرفا  نه  تولید  از 
به  بخشی  کیفیت  نیازمند  این  و  است  خارجی  بازارهای 
از سوی  المللی  بین  ارتباطات  افزایش  و  سو  یک  از  تولید 

دیگر است.
های  بخش  در  متوازن  های  سیاست  راستا  همین  در 
کنند،  می  مدیریت  را  توزیع  تا  تولید  زنجیر  که  خصوصی 
می توانند دولت را در راه رسیدن به رشد اقتصادی پایدار 
که برنامه ششم توسعه با هدف تحقق آن تدوین می گردد 

یاری نماید.
با این اوصاف و با در نظر گرفتن اهداف و ظرفیت های 
نخست  جایگاه  به  رسیدن  اقتصادی،  عرصه  فعاالن  مشترک 
اقتصادی در بین کشورهای مطرح منطقه دور از انتظار نیست 
های  قابلیت  متخصص،  انسانی  منابع  دارای  ایران  که  چرا 
است  اقتصاد  در  مهمی  استراتژیک  جایگاه  و  غنی  اقتصادی 
که ترکیب آنها با همدلی و همزبانی و هم افزایی مقدور شده 
و دورنمای با شکوهی از رشد و تعالی و توسعه را در نظرگاه 

متجلی خواهد ساخت. 
در پایان باید تاکید کنم که اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون 
یک  در  استان  اقتصادی  فعاالن  عمده  تشکل   3 عنوان  به 
نشست مشترک تصمیم به تدوین نقشه راه برای رونق کسب و 
کار صادرات محور گرفته اند که امید است با همدلی متولیان 

در نهادهای عمومی به بار بنشیند.
رییس اتاق اصناف همدان "

�اقدامات�تشکل�تولیدکنندگان
�و�صادرکنندگان�طال�و�جواهر

برای�تسخیر�بازار
هاشم محمدی "

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال، جواهر، 
نقره و سنگهای قیمتی استان همدان در راستای حمایت 
از تولیدکنندگان و صادرکنندگان در سال 1393 بعنوان 
نخستین اتحادیه استانی این مجموعه در ایران تأسیس و 

فعالیت خود را آغاز کرده است.
اســتان همدان با دارا بودن اســتادکاران زبردست و 
هنرمند و هــزار واحد فروش می تواند یکی از قطب های 
تولید و صادرات طال و جواهر در کشــور باشد، همچنین این استان باید با وجود 
معادن غنی ســنگهای نیمه قیمتی و با عنایت به ارزش افزوده ی فراوانی که این 
کاال دارد با ایجاد فرصت شــغلی و اشــتغال زایی و صادرات این کاالی ارزشمند 
کمک شایانی به توسعه پایدار اقتصادی استان کند و سهم ویژه ای در ارزش افزوده 

و )جی. دی. پی( ارزش ناخالصی داخلی استان داشته باشد.
ما توانســتیم با کمک و همیاری هیئت مؤسس و هیئت مدیره برای سومین 
دوره بــا برند و لوگو اتحادیه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان طال، جواهر، نقره و 
ســنگهای قیمتی اســتان همدان حضور خود را در نمایشگاه بین المللی تثبیت 
کنیــم و توانمندیهای خود را به معرض دید بازدیدکنندگان و مخاطبان داخلی و 

بین المللی بگذاریم.
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال، جواهر، نقره و ســنگهای قیمتی 
اســتان همدان با تشــکیل کارگروه های تخصصی و استفاده از خرد جمعی کلیه 
اعضاء خود، توانسته گام های مهمی را در راستای بهبود بخشیدن به فضای کسب 
و کار و معرفی جایگاه تولید و نقش آن در ساختار اقتصاد مقاومتی بردارد و دیدگاه 

واقع بینانه ای را برای مسئولین به وجود آورد.
این تشــکل در بخش بین الملل و اعزام نماینده به کشــورهای مختلف با 
هدف تحقق و توســعه )R&D( و بوجود آوردن مقصدهای سرمایه گذاری و 
بازارهای صادراتی نیز گامهایی برداشــته که از جملــه ی آن حضور نماینده این 
مجموعه در هیئت تجاری به کشورهای غنا، ترکیه، عراق، آذربایجان و ترکیه می 
باشد. همچنین در راستای تحقق اهداف و تکریم جایگاه تولیدکنندگان، نشست های 

تخصصی و تعامالت بسیار خوبی با ارگان ها و مجموعه ی هدف داشته ایم.
امروزه در کشور ما اتاق بازرگانی را بعنوان مشاور 3 قوه پذیرفته اند و چه خوب 

است که ما بتوانیم از این فرصت به خوبی استفاده کنیم.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال، جواهر، نقره و سنگ های  "

قیمتی استان همدان

   

گــزارش کار واحد تشکل ها
بـا حضـور آقـای مهنـدس زبردسـت، در مقام ریاسـت اتاق همـدان و 
بـا موافقـت هیئت محتـرم نماینـدگان دوره هشـتم، واحد تشـکل ها 
در اتـاق رنـگ و بـوی جدی و جدیـدی به خـود گرفته و تحـرک خود 
را بیشـتر از پیـش کرده اسـت. لـذا در دوره جدید ایجاد تشـکل های 
اقتصـادی در حـوزه هـای مختلـف به عنـوان اسـتراتژی اصلـی اتاق 

برگزیده شـده اسـت. 

■  دوشنبه 18 آبان ماه 1394  ■  شماره نخست
■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان
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■  دوشنبه 18 آبان ماه 1394  ■  شماره نخست
■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان 9

واحد تشکل های اتاق از تمامی صاحبان حرفه ها و بنگاه های اقتصادی و صنعتی و تجاری که برای دفاع از منافع صنفی نیاز به ایجاد تشکل دارند 
دعوت به عمل می آورد تا با مراجعه به اتاق در راستای نیل به هدف گام های موثرتری بردارند.

شماره تماس: 4- 38216001 )داخلی 113(                   09186259907  )طاهره ایزدی(

�انجمنی�برای
�مشاوران�سرمایه�گذاری�و
نظارت�بر�طرح�های�استان

محمدمهدی صیاح  "
هدف از تاســیس انجمن مشاوران سرمایه 
گــذاری صنعت و تجارت اســتان اســتفاده از 
پتانســیل و توانمندی و دانش کارشناسان زبده 
و مجرب در تخصص های مختلف جهت ارتقای 
فناوری واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و 
مرتفع ساختن نارســایی های موجود در فضای 

کارخانجات، مؤسسات و بنگاه های اقتصادی است.
در ایــن خصوص جمعی از عالقمنــدان و مدیران با تجربه و با 
ســابقه مدیریتی و اجرایی، بر آن شــدند تا با ارائه خدمات فنی و 
مهندســی، همچنین ایجاد طرحه ای مورد نیاز ســرمایه گذاری و 
تکمیلی با همکاری و مســاعدت اتــاق همدان اقداماتی را به انجام 

برسانند.
با توجه به وجود ظرفیت های بالقوه در کشور و استان شامل موقعیت 
اقلیمی و وجود نیروی انسانی مشتاق و عالقمند به کار و کوشش و تالش 
در راستای ایجاد مشــاغل و رونق اقتصادی، این انجمن می تواند ضمن 
مشــورت با سرمایه گذاران و راهنمایی آنها و صاحبان حرف و واحدهای 
موجود کارگاه هــا و کارخانجات، اتحادیه هــا و... که در وضعیت رکود 
یا نیمه رکود هســتند نســبت به ارائه پیشنهاد مثمر و کارگشا دست به 

ابتکگار عمل مفید بزند.
در واقع وجود منابع سرشــار در اســتان اعــم از معادن، محصوالت 
کشاورزی، نیروی انسانی عالقمند به کار و با توجه به راه های مواصالتی 
موجود با مرکز اســتان های همجوار، امکان ایجاد سرمایه گذاری و ارائه 
طرح های تولیدی، خدماتی و کشــاورزی ..... و زودبازده دور از دسترس 

نیست.
از طرفی فضای موجود و موصوف می تواند ســرمایه گذار خارجی را 
نیــز جلب و جذب نماید، در عین حال مراوده با کشــورهای آفریقایی و 
خاورمیانه نیز می تواند برای نیروهای تحصیل کرده اســتان نویدبخش 

کار و کوشش باشد.
در این مســیر بدون شــک همیاری و مســاعدت اتاق همدان به 
عنوان واســطه و محرک بخش خصوصی می تواند بســیار سودمند و 

موثر باشد.

مرثیـه�ای�برای�آب
ابوالقاسم سوزنچی "

از بزرگواری شــنیدم که می گفت "آب ارث پدرانمان 
نیســت که ما هرطور بخواهیم در آن دخل و تصرف کنیم." 
به واقع منابع آب اعم از منابع ســطحی و زیرزمینی امانت 
فرزندان این دیار اســت و مع االسف ما امانت داران خوبی 
نیســتیم. اما دردنــاک تر از همه اینکــه در این رویه همه 
مقصریم؛ از من کشــاورز یک القبا تا مســئوالن و صاحب 

منصبان تمام سال های گذشته.
بد نیست متذکر شوم که از 300 میلیارد متر مکعب ذخائر 
تجدید ناپذیر آبی کشــور، قریب 130 میلیارد متر مکعب آن 
را هدر داده ایم. با تاکید مجدد باید اشــاره کنم که این میزان 
آب را مصرف نکرده ایم بلکه آن را به معنای دقیق کلمه هدر 

داده ایم.
مــا که آب را مهریه حضرت زهــرا )س( می دانیم و به 
رغــم تمام ارادتی که همه به بانــوی دو عالم داریم، اما در 

عمل کارنامه درخشانی در این زمینه نداریم.
در این میان بیشــترین ستم را مجلس دهم انجام داد 
که مصوبــه صدور مجوز جهت چاههــای غیرمجاز تا قبل 
از ســال 1385 را صــادر کرد ) که گرچــه عمال اجرایی 
نشــد( اما رشــد حفر چاه های غیرمجاز را بــه چند برابر 
رسانده و حاال می طلبد که همه پای کار بیایند و احساس 
مســئولیت کنند؛ در حفظ و صیانت آب که قطره قطره آن 
لحظه لحظه زندگی ماســت، بکوشــیم که اگر آب نباشد 

هیچ چیز دیگر نیست. 
رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط  "

زیست اتاق همدان و از موسسین انجمن تدبیر آب استان

�پیشنهادهایی�برای�بهره�گیری�از
ظرفیت�های�خدمات�فنی�و�مهندسی

محمد نصرپور "
کشور ما در سالهای اخیر با عنایت به تجارب ارزنده 
پیمانکاری بخش خصوصی در حوزه های مختلف راه، پل 
را در سطح  بزرگ  پروژه های  تا  قادر شده  و سدسازی 
کشورهای هدف به اجرا درآورد، اما وجود تحریم ها در 
کنار پاره ای ناهماهنگی ها و سوء مدیریت ها سبب شده 
تا از این ظرفیت خیل عظیم دانش آموختگان و فناوران 

استفاده شایسته ای به عمل نیاید.
در این خصوص با توجه ویژه به صادرات خدمات فنی و مهندسی و ضرورت 
توجه به آن باید مسائل و مشکالت فراروی فعاالن این بخش بررسی گردد که به 
بخشی از راهکارها جهت رفع مشکالت پنهان در آن به صورت فهرست وار اشاره 

می شود:

■  تشکیل صندوق غیردولتی استانی صدور خدمات فنی و مهندسی برای حمایت 
های مالی و اعتباری صادرکنندگان در داخل و خارج کشور

نرخ  با  ریالی  )ارزی(  بانکها  با  صادراتی  تسهیالت  حساب  تسویه    ■
جع مر

■ حذف اخذ تعهدات ارزی از صادرکنندگان
■ پرداخت مطالبات سازندگان و مشاوران از سوی دولت برای افزایش توان مالی 

شرکت ها
■ حذف اخذ تعهدات ارزی از صادرکنندگان

■ بهبود فضای کسب و کار برای شرکت ها و مشاوران
■ تمدید رتبه شرکت ها و مشاوران که در چندسال گذشته بعلت تحریم ها و 

ارجاع کار به شرکت های شبه دولتی بیکار بوده اند
■ ثبات در قوانین و مقررات صادراتی 

■ تغییر در سیاست های جوایز صادراتی 
■ ایجاد فضای امن سیاسی و اقتصادی با کشورهای هدف

■ تسریع در کاهش تحریم ها برای انجام معامالت پولی
■ واگذاری های اصل 44 به بخش خصوصی واقعی

از  ناشی  های  بدهی  بعلت  ها  شرکت  مدیران  خروج  ممنوعیت  رفع   ■
ها تحریم 

و  فنی  خدمات  صادرکنندگان  از  دولت  اقتصادی  و  سیاسی  حمایت  عدم   ■
مهندسی که باعث مشکالت فراروی شرکته ای صدور خدمات مهندسی، قطع 
ارتباطات بانکی و مشکالت فراروی مبادالت ارزی و اخذ ضمانت نامه گردیده 

است. 

گــزارش کار واحد تشکل ها
بـا حضـور آقـای مهنـدس زبردسـت، در مقام ریاسـت اتاق همـدان و 
بـا موافقـت هیئت محتـرم نماینـدگان دوره هشـتم، واحد تشـکل ها 
در اتـاق رنـگ و بـوی جدی و جدیـدی به خـود گرفته و تحـرک خود 
را بیشـتر از پیـش کرده اسـت. لـذا در دوره جدید ایجاد تشـکل های 
اقتصـادی در حـوزه هـای مختلـف به عنـوان اسـتراتژی اصلـی اتاق 

برگزیده شـده اسـت. 

در حال حاضر سه تشکل به اسامی زیر تشکیل شده اند؛
1- اتحادیـه تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان طـال و جواهـر و سـنگهای 

قیمتـی اسـتان همـدان در سـال 1393
2- سندیکای آسانسور و پله برقی استان همدان در سال 1393

3- اتحادیـه تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان سـفال و سـرامیک اسـتان 
همـدان در سـال 1393

و تشکل های دردست اقدام نیز به قرار زیرند:
■ ■  انجمن شرکت های دانش بنیان استان همدان
■ ■  صدور خدمات فنی و مهندسی استان همدان

■ ■  انجمن تشکل های کشاورزی استان همدان
■ ■  انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار استان همدان

■ ■  انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت بر طرح ها استان
■ ■  انجمن تدبیر آب استان همدان

■ ■  اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبل و منبت شهرستان مالیر
■ ■  انجمن گردشگری سالمت استان همدان

■ ■  انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان چینی آالت بهداشتی
■ ■  تشکل اصناف خدمات تولیدی و توزیعی

■ ■  اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستبافت

■  دوشنبه 18 آبان ماه 1394  ■  شماره نخست
■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان
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■  دوشنبه 18 آبان ماه 1394  ■  شماره نخست

■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان

�در�کارکرد�و�اهمیت
اتاق�های�مشترک

فاطمه سماواتی "

دراجرای بند »ن«  ماده 5 قانون اتاق بازرگانی، صنایع 
و معادن جمهوری اســالمی ایران مصوبه 1369/12/1 و 
اصالحیــه 1373/9/15 شــورای عالی نظــارت بر اتاق 
ایران،تشکیل اتاقهای مشترک بازرگانی وصنایع ومعادن با 
هدف تشویق  وتوسعهو گسترس روابط  تجاری وصنعتی 
بین کشــور ایران وکشــورهای هدف  مورد تصویب قرار 

گرفته است.
قابل  بر اســاس تجارب جهانی و دستاوردهای 
مشــترک،  اتاقهای  تشــکیل  اصلیاز  انتظار،هــدف 
بســط و رونــق مبادالت تجاری اســت تــا در پرتو 
آن بتوانشــتاب بیشــتری به فرآیند رشــد وتوسعه 

داد. کشور  اقتصادی 
از این رو یکی از مهمترین وظایف اتاقهای مشــترک 
جمعآوری وبروزرسانی وبررسی اطالعات آماری و تجمیع 
اطالعات اقتصادی و بازرگانی کشورهاست  که به سهولت 
در اختیــار تجار عالقمند قرار گیرد و به توســعه و دوام 
واســتحکام روابط بینتجار و صاحبان صنایع دو کشــور 

کمک کند.
شناســایی وفراهمآوردن زمینه های سرمایه گذاری 
مشترک  با توجه به پتانسیل های موجود در دو کشور و 
ایجادفرصت  معرفی پروژههای  سرمایه گذاری  مشترک 
نیز از دیگر وظایف عمده اتاق های مشــترک محســوب 

می شود.
همچنین اعزام و پذیــرش هیئتهای تجاری،برپایی 
نمایشگاه های اختصاصی، تسهیل حضور در بازارهای بین 
المللی، به منظور شناخت طرف های تجاری وشناساسی 
بازارهای هدف،ایجادفرصت مناسب تبلیغات وبازاریابی از 
جمله خدماتی است که اتاق های مشترک عهده دار آن 

هستند.
با توجه به آن که آموزش همواره  نقشی سازنده 
وکلیدی در برنامه های توسعه  ایفامی کند و طبیعتا 
مباحث اقتصادی نیز  از این قاعده مســتثنی نیستند 
آموزشیاز جایگاه رفیعی درپیگیری روند  لذا مباحث 
اصلی رشــد وتوســعه اقتصادی کشــورها برخوردار 

است. 
لــذا اتاق های مشــترک بــا بهره گیــری از توان و 
ظرفیتهــای خود در برگــزاری دورههای آموزشــی، 
کنفرانس  و  تخصصــی  هــای  سمینارها،ســخنرانی 
ها  ضمــن کمک به توانمند ســازی تجار وصاحبان 
صنایع وبهبــود کیفیت نیــروی کار در روند انتقال  
دســتاوردهای علمیــو تکنولــوژی گام های موثری 

برخواهند داشت.
نکته قابل ذکر دیگر اینکه اختالفات ناشــی از روابط 
تجاری، بازرگانی و اقتصادی همواره امری اجتناب ناپذیر 
بوده وبازرگانــان و صاحبان صنایع بــه دنبال راهکاری 
جهت حمایت  وتضمین روابط  تجاری خودهســتند. بر 
این اســاس آنها ضمن بهره گیری از روابط دوستانه می 
توانند از ظرفیتها و  امکانات موجود در "حوزه داوری" و 
حکمیت اتاقهای مشترک در جهت حل وفصل اختالفات 

خود بهره ببرند.
در پایان باید یاد آوری شود که تسهیالت وخدماتی 
که اتاقهای مشــترک به اعضــای خود  ارائه می دهند 
نیز مفید و ســودمند اســت از جمله کمک به صدور 
روادیــد تجــاری  و اخذ ویزا کــه در کوتاه ترین زمان 
ممکــن صورت پذیرفته و موجــب کاهش اتالف وقت و 

هزینه می شود.

دبیر کمیسیون تجارت و بازرگانی اتاق همدان "

کمیسیون�حقوقی
نقطه�وصل�دیگر�کمیسیون�ها

پدرام سهرابلو "
مطابق مصوبه هیات نمایندگان اتاق همدان، هشــت کمیسیون تخصصی 
در این اتاق تشکیل و مشغول به کار شده است. از آنجا که اتاق ها)اتاق ایران و 
اتاق های سراسر کشور( بر اساس قانون ماهیت مشاوره ای دارند و به جز صدور 
کارت بازرگانی و گواهی مبدا از اختیارات اجرایی دیگری نیز برخوردار نیستند 
از کمیســیون های تخصصی زیرمجموعه آنها انتظار می رود با بحث و بررسی 
پیرامون موضوعات کاری و مسائل مبتالبه و ارائه نظرات و پیشنهادهای سودمند 
بر غنای کارشناسی و جایگاه مستشاری اتاق بیفزایند و موجب آن شوند تا اتاق 
از مجاری و کانال هایی که در اختیار دارد با قوت بیشتر برای بیان مطالبات و 

پیگیری مشکالت بخش خصوصی استفاده کند.
با این وصف کمیسیون ها باید از دو وجه مجزا ولی هم پوشاننده برخوردار 
باشــند تا خروجی نظرات آنها بتواند گرهی از مشکالت بگشاید یا مسیری را 
هموار نماید. این دو وجه را اختصارا می تواند بعد نظری و عملی نامید. منظور 
از بعد نظری این اســت که کارشناســان و صاحبنظران عضو کمیسیون ها از 
جدیدترین دستاوردهای علمی و تئوریک حوزه تخصصی خود بهرهمند باشند 
و منظور از بعد عملی این اســت که کارآفرینان و صاحبان بنگاه های تولیدی 
عضو کمیسیون ها مسائل و مشــکالت عملی خود در حین کار و تولید را در 
کمیسیون ها مطرح نمایند. بدیهی است که از تلفیق دو بعد نظری و عملی راه 
حل ها یا پیشــنهادهای قابل اعتنایی می توان طراحی و تدوین کرد که نهایتا 

چشم انداز جدیدی در مقابل تصمیم گیران خواهد گشود.
به عنوان مثال اگر یک معدنکار مشکالت عملیاتی خود را در کمیسیون 
مطرح نماید و کارشناس خبره عضو کمیسیون نیز با تکیه بر دانش و اندوخته 
های علمی خود به ارائه راه حل بپردازد می توان امیدوار بود که بر اثر تبادل 
نظر شــکل گرفته آخر االمر ایده ای قابل قبول که متضمن پیشــنهادهایی 
جهت عبور از وضعیت موجود باشد متولد خواهد شد که می تواند از مجاری 
قانونی از جمله در شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شــود و 

مسیر خود را برای اصالح وضعیت جاری پیدا کند.
کمیسیون حقوقی اما در این معادله وضعیتی منحصر به فرد دارد که می 
تواند به عنوان مرجعی قابل اتکا برای ســایر کمیسیون ها و اتاق عمل کند. 
در توضیح این ادعا باید گفت که عمده مشکالت واحدهای تولیدی که بعضا 
در کمیســیون ها مطرح می شوند قابل تفکیک به سه بخش کلی است؛ اول 
مشکالت ناشی از اجرای نادرست قوانین و مقررات یا ناآگاهی نسبت به آنها، 
دوم مشــکالت ناشی از قوانین مخل کســب و کار یا مقرراتی که ایجاد مانع 
می کنند و ســوم مسائل تکنیکی و فنی که البته سهم ناچیزی نسبت به دو 

مورد قبلی دارند.
در یــک جمع بنــدی کلی می توان چنین نتیجه گرفت که مشــکالت 
ناشــی از اجرای قوانین، عدم اطالع نسبت به ضوابط و مقررات و یا مشکالت 
مربوط به مفصل بندی و ماهیت قوانین صرفنظر از آنکه در چه حیطه ای اعم 
از کشــاورزی، تجارت، صنعت، معدن یا گردشگری قرار گیرند نهایتا قابلیت 
طرح و بحث در کمیسیون حقوقی را دارند. از این رو کمیسیون حقوقی سه 
حوزه کاری مشــخص را برای خود متصور می داند؛ یکم بررسی موارد عدول 
و انحراف از قوانین و مقررات)از جمله آیین نامه ها و بخش نامه ها و ضوابط 
اجرایی مختلف دیگر(، دوم بررسی قوانین مخل کسب و کار و سوم توجه به 
نقایص احتمالی موجود در نحوه رسیدگی به جرایم و تخلفات مرتبط با فعاالن 

بخش خصوصی به گونه ای که نوع برخوردها منجر به فرار سرمایه نشود. 
برای این ســه هدف کمیســیون حقوقی، قضایی و مالکیت فکری اتاق 
همــدان موارد ارجاعــی و مصادیق متعدد از دیگر کمیســیون ها یا فعاالن 
اقتصادی را مورد ارزیابی قرار می دهد و ســپس با تجمیع ارزیابی ها نسبیت 
به ارائه پیشــنهاد برای رفع نقایص و اصالح روندها اقدام می کند. به عبارت 
دیگر نحوه عملکرد کمیسیون حقوقی پرداختن به جزئیات و استخراج برخی 
اشتراکات از موارد متعدد جهت صورتبندی پیشنهادها و نقطه نظرات است. 
مثــال می توان بــا ارزیابی موارد ارجاعی در خصــوص نقاط ضعف احتمالی 
قانون مربوط به بازنشســتگی مشاغل ســخت و زیان آور یا نحوه اجرای آن 
به پیشــنهادی کلی جهت حــل و فصل نقاط ضعف رســید و آنرا از طریق 

سازوکارهای پیش ِ رو به مراجع تصمیم گیری انتقال داد. 
لذا از بنگاه های تولیدی و تجاری استان به صورت اعم و کمیسیون های 
تخصصی اتاق همدان به صورت اخص دعوت می شــود تا موارد مورد نظر را 
جهت طرح در کمیسیون حقوقی به دبیرخانه این کمیسیون ارجاع دهند تا 

با تعمق بیشتر نسبت به ریشه یابی معضالت اقدام شود.
دبیر کمیسیون حقوقی، قضایی و مالکیت فکری "
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کمیسیونها
جلسه�کمیسیون

گشایش
�تعداد
هیأت�رئیسهوظایف�و�اهدافمصوبات�و�پیشنهادتجلسات

�94/2تجارت/�316
�و�تشکیل�کمیته�های�تخصصی��فعال�شدن�کمیته�نرخ�گذاری�در�گمرک-

��تقسیم�بندی�موانع�پیش�روی�صادرکنندگان�به�دو�دسته�استانی�و�ملی-
برای�تسهیل�در�آسیب�شناسی

��اعزام�هیأتهای�تجاری-1
�حمایت�از�برندسازی�تولیدات�داخلی-2

...��ایجاد�زنجیره�مناسب�در�شبکه�توزیع�و-3

�رئیس:حمیدرضا�بطحایی
نائب�رئیس�اول:�سعید�شاهرخ
نائب�رئیس�دوم:�حمید�محمدی

94/5/212حقوق

�-کمیسیون�در�بررسی�های�و�تصمیمات�مشورتی�خود�انتظارات�و�دغدغه
های�کارفرمایان�و�فعالین�اقتصادی�را�مد�نظر�قرار�دهد.

��مشاوره�الزم�در�خصوص�ثبت�آنالین�شرکت�ها�در�اختیار�اعضای-
متقاضی�قرار�گیرد.

�1-تنظیم�پیشنهادات�کمیسیون�در�خصوص�آیین�های�دادرسی�تجارت�ماده
29�قانون�بهبود�مستمر�و�محیط�کسب�و�کار

2-پیشنهاد�طرح�ها�و�لوایح�اثرگذار�بر�فضای�کسب�و�کار
...��تشکیل�کمیته�حمایت�قضایی�و�ارتقاء�حوزه�داوری�اتاق�و-3

�رئیس:�جهانبخش�نورایی�نایب
�رئیس�اول:�محمدرضا�مددی�نایب
�رئیس�دوم:�محمد�مسعود�خیری

94/2/316صنایع

-پیشنهاد�پیگیری�پرداخت�وام�با�بهره�کم�جهت�صنایع�کوچک
��پیشنهاد�تأسیس�بیمه�های�خصوصی�کارگری�که�کلیه�صنایع�در�آن-

شریک�باشند�در�هر�استان
�بررسی�و�پیشنهاد�برگزاری�جلسه�کاری�با�نمایندگان�مجلس-

1-شناسایی�وضع�موجود�صنایع�استان
2-شناسایی�فرصت�ها�و�تهدیدهای�صنعتی�استان

...�3-تنظیم�استراتژی�و�سیاست�کالن�توسعه�صنعتی�استان�و

�رییس:�محمد�حسن�ظهیرنیا
�نایب�رییس�اول:�علی�اکبر�فالح
�نایب�رییس�دوم:�حسین�عزیزی

�عمران�و
�خدمات�فنی�و

مهندسی
94/3/276

��-دعوت�از�صنوف�مختلف�خدمات�فنی،�مهندسی�و�پیمانکاران�در�جلسه
�کمیسیون

�پیشنهاد�حضور�بخش�خصوصی�در�تصمیم�گیری�های�دولتی-
�پیشنهاد�سرمایه�گذاری�در�بخش�های�عمرانی�برای�تمام�گروه�ها-

1-برگزاری�نمایشگاههای�داخلی�و�خارجی
2-ارائه�مشورتهای�فنی�و�تخصصی�به�واحدهای�فنی�و�مهندسی
...�3-پیگیری�حل�مشکالت�موردی�بنا�به�درخواست�فعاالن�حوزه�و

�رئیس�کمیسیون:�مرتضی
�اسکندری

�نائب�رئیس�اول:�مهدی�درویشی
نائب�رئیس�دوم:�ناصر�خاکی�زاده

�کشاورزی،�آب
94/3/77و�منابع�طبیعی

��پیشنهاد�امضای�تفاهم�نامه�ای�بین�اتاق�همدان�و�دانشکده�کشاورزی-
و�حضور�نماینده�ای�از�دانشکده�در�جلسات

�تأسیس�شعبه�ارگانیک�در�همدان-
��تشکیل�کمیته�های�تخصصی-

1-شناسایی�ظرفیت�های�استان�در�کشاورزی،�آب�و�منابع�طبیعی
2-مطالعه�در�بازاریابی�برای�تولیدات�مازاد�استان�به�منظور�صادرات

3-ایجاد�فرصت�های�سرمایه�گذاری
...�4-برنامه�ریزی�حضور�فعال�در�نمایشگاه�های�تخصصی�تولیدات�کشاورزی�و

�رئیس:�ابوالقاسم�سوزنچی
�نایب�رئیس�اول:�امیر�اسالمیه
�نایب�رئیس�دوم:�محمد�رضا

�ابراهیمی

94/3/273گردشگری
�-پیشنهادی�برای�تعامل�بیشتر�هتل�ها�و�آژانس�ها�در�همدان�برای
�کاهش�قیمت�تمام�شده�خدمات�گردشگری-پیشنهاد�تسهیل�تردد

مسافرین�به�محدوده�طرح�ترافیکی

�شناسایی�تشکل�ها�و�شرکت�های�خدماتی�گردشگری�استان-1
�برگزاری�همایش�ها�و�سمینارها�بمنظور�تشویق�سرمایه�گذاری�خارجی-2

...��حمایت�از�برندسازی�برای�خوشه�های�صنایع�دستی�استان�و-3

�رئیس:�شهرام�شیروانی
�نایب�رئیس�اول:�حمیدرضا�یاری
�نایب�رئیس�دوم:�علی�وحدتی

94/3/77معادن

�-بحث�و�بررسی�در�خصوص�"مشکالت�محلی،�برداشت�غیرمجاز،�محیط
�زیست�و�منابع�طبیعی،�ماشین�آالت�معدنی�و�تعرفه�های�واردات�و�تأمین

�ماشین�آالت"
�تشکیل�کمیته�حقوقی�و�بررسی�موردی�مشکالت�موجود-

��دعوت�از�کارشناسان�و�مدیران�اداره�منابع�طبیعی�جهت�روشن�شدن-
تعارضات�قانونی�بین�قانون�معادن�و�دستورالعملهای�منابع�طبیعی.

1-شناسایی�وضعیت�موجود�و�فرصت�ها�و�تهدید�های�معادن�استان
�2-ارائه�پیشنهادات�در�مورد�اصالح�تشکیالت�معدنی�در�وزارت�صنعت،

معدن�و�تجارت
�3-بررسی�و�ارائه�پیشنهاد�تعرفه�های�منطقی�برای�واردات�و�صادرات

�ماشین�آالت
...�44�قانون�اساسی�در�معادن�و�4-بررسی�موانع�در�اجرای�اصل

�رئیس:�رحیم�مرتضایی�نایب
�رئیس�اول:�احسان�پیری

�نایب�رئیس�دوم:�عباس�بشیری
�زاهد

�سرمایه�گذاری
94/6/121و�تأمین�مالی

بررسی�موانع�سرمایه�گذاری
توسعه�تجارت�الکترونیک

بررسی�روشهای�سرمایه�گذاری
بورس�و�اوراق�مشارکت

�رئیس:�علی�ثابتیان
�نایب�رئیس�اول:�مسعود
�میدانچی�نایب�رئیس�دوم:

�محمدرضاجعفری

حمیدرضا نجفی "
کمیسونهای تخصصی مشــورتی اتاق همدان فرصتی منحصر به فرد 
برای فعاالن بخش خصوصی است تا بتوانند از جایگاهی قانونی نظرات خود 

را مطرح و در بهبود فضای کسب و کار مؤثر واقع شوند.
در شــرایط اقتصادی ویژه امروز، تعامل و همکاری بخش خصوصی و 
دولت اهمیــت بیش از پیش دارد تا بتوانند رونق را به بازار تولید کشــور 

بازگردانده و وضعیت آینده را مدیریت کنند.
بنابراین وظیفه اصلی کمیســیون ها ارزیابی وضعیت موجود و تجزیه 
و تحلیل علل آن و تالش در جهت رفع مشــکالت و در عین حال طراحی 

وضعیت مطلوب برای آینده است.
باتوجــه به اینکه شــورای گفتگوی دولت و بخــش خصوصی ابزاری 
ارزشمند برای تعامل بخش خصوصی و دولت می باشد، کمیسیون ها باید 
از این ابزار حداکثر اســتفاده را بنمایند و گامهای ارزشمندی را برای رفع 

موانع تولید و توسعه، بهبود اقتصاد استان بردارند.
نکته مهم دیگر مشارکت فعاالن بخش خصوصی به صورت گسترده و 
موثر در این کمیسیون ها می باشد. بر این اساس اتاق همدان از کلیه فعاالن 
اقتصادی در حوزه های صنعت، معدن، تجارت، کشــاورزی، گردشــگری، 
عمران، ســاخت و ســاز دعوت بعمل می آورد، با مشارکت فعاالنه خود در 

این کمیسیون ها بر غنای آنها بیفزایند 
و سهم خود را در این وظیفه خطیر به 
انجام برسانند. از طرف دیگر بازارهای 
اطراف استان همدان به ویژه بازارهای 
کشورهای همجوار فرصتی خوب برای 
طراحی اقتصاد صادراتی پیش رو می 

گذارد.
جذب ســرمایه و صنعت منوط به 
ایجاد زیرســاخت های مناسب استان 
اســت که فعاالن اقتصادی استان در 

کمیســیون ها بــه آن می پردازند و از هــم اکنون به فکر 
شناسایی و رفع تهدیدهای ناشی از آن هستند.

در ایــن خصــوص از نقــاط قــوت اســتان موقعیت 
اســتراتژیک آن در غرب کشور و از نقاط ضعف آن کمبود 

منابع آب است.
لذا از هم اکنون فعاالن اقتصادی استان باید موضوعات 
را بطــور جدی پیگیری نماینــد و در این میان حضور در 
کمیســیون های تخصصی و اتاقهای فکــر اتاق همدان یا 

ارتباط ارگانیک با آنها می تواند به فراخور 
مثمر ثمر باشد.

گفتنی اســت قوانین بهبــود محیط 
کسب و کار و رفع موانع تولید رقابت پذیر، 
ظرفیت هایی را برای تسهیل فعالیت بخش 
خصوصی بوجود آورده، اما هنوز بسیاری از 
مقررات به خصوص بخشنامه های داخلی 
ســازمان ها وجود دارد کــه مانع و مخل 
روند کسب و کار هستند، لذا شناسایی این 
قوانین بی شک از وظایف کمیسیون های 
تخصصی است و متعاقبا اتاق همدان تمام تالش خود را جهت رفع قوانین 
مخل و بازدارنده از طریق فعال سازی و تقویت مجاری قانونی به کار خواهد 

بست.
با این اوصاف بار سنگینی بر دوش کمیسیون های تخصصی قرار دارد 
که امید اســت با اســتفاده از تجارت و تخصص و ظرفیت های کارشناسی 
بخش خصوصی به سر منزل مقصود که همانا توسعه اقتصاد ملی و استانی 

است رهنمون شویم.
مسئول دبیرخانه کمیسیون ها و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  "

کمیسیون ها در خدمت توسعه استان
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احمد طراح "
جهان امروز در تمام زمینه های زندگی 
و از زوایای مختلف در تمامی کشــورها، به 
ســرعت در حال تغییر و تحول است و به 
ناچــار و علی رغم مقاومــت ها و مخالفت 
ها، نیازمند انســان هایی است که قابلیت 
ترســیم، برنامــه ریزی و تطبیــق، با این 
شــرایط پویا در درون و برون جامعه خود 

را دارا باشند.
انســان هایی که دارای توانمندی هایی 
مانند تفکر سیســتمی، بینــش میان و فرا 

رشته ای، آگاه، خالق و مشارکت جو باشند.
وجود مردمی با مشخصات فوق اســت که آنان را قادر می سازد تا ابعاد 
وسیع توسعه، آن هم توسعه پایدار را برای خود و نسل های آتی بنیان نهند.

بــا این نگاه، قطعا اثربخش ترین ســاز و کار جامعه بــرای مقابله با این 
بزرگترین چالش بشر و قرن حاضر، آموزش است.

در تعریفی "آموزش فرآیندی اســت که هدف اصلی آن ایجاد تغییر در 
آموزش گیرنده است." تغییر می تواند در هر یک از سه زمینه دانش، مهارت 

علمی و نگرش ایجاد شود.
بــرای ایجاد این تغییرات در آموزش گیرنده، الزم اســت که یک برنامه 
آموزشــی مدون و منســجم تدوین گردد و چون طراحی یک برنامه، بدون 
تعییــن دقیق اهداف ممکن نیســت، لذا تدوین اهداف آموزشــی از اهمیت 

بسیاری برخوردار است، در واقع هدف، زیربنای آموزش است.
به طور کلی اهداف آموزشــی را در سه سطح می توان تعریف کرد کلی، 

بینابینی )جزئی( و اختصاصی)رفتاری(.
در ایــن میان، تعییــن ویژگی های ورودی فراگیــران و توجه به آن، از 

آموزش؛�کاتالیزور�توسعه
رضا کاویانی تبار "

با توجه به تأکید فراوان آقای زبردســت 
بر اصول آموزشی و بسط  و گسترش آن در 
گردهمایی های انتخاباتی اتاق، قابل انتظار 
بود که پس از انتخاب ایشان به عنوان رییس 
اتاق و قبول مسئولیت، واحد آموزش سریعا 

تشکیل شد و شروع به کار کرد.
الزم به ذکر است که در راستای اهداف 
منتخبیــن هشــتمین دوره اتــاق همدان 
باالخص ریاســت محترم مبنی بر توســعه 
آموزش و ظرفیت سازی آموزشــی، برنامه ریزی هایی در قالب کوتاه مدت، 

میان مدت و بلندمدت انجام و در دستور کار قرار داده شده است.
توضیــح اینکه؛ اهــداف کوتاه مدت حول محور آموزش هــای دوره ای و 
سمینارهای ماهیانه )حداقل 2 آموزش در ماه( سامان داده شده که خوشبختانه 
تاکنون بنا به گزارش ها و نظرســنجی ها بازخوردهای خوبی دریافت کرده که 
نشان از رضایت نسبی شرکت کنندگان دارد. تا امروز جمعا تعداد 670 نفر در 
قالب تشــکل ها و اعضاء منفرد در ســمینارهای آموزشی شرکت کرده اند که 
مطمئنا این تعداد تا رسیدن به ایده آل هنوز فاصله دارند ولی سعی بر این است 

که نقایص موجود تا رسیدن به نقطه مطلوب برطرف شود.
گفتنی است آموزش یکی از ارکان قوام بخش اتاق ها در سراسر کشور و 
کاتالیزور یا تسریع کننده فرآیند توسعه است چرا که در صورت فقدان آگاهی 
و اطالعات الزم، چشــمه فعالیت بخش خصوصی می خشکد و منافع آن در 
معرض آســیب قرار می گیرد. با این وصف امید مــی رود که پس از تبیین 
ضرورت شــرکت در دوره ها و سمینارهای آموزشی و نیازسنجی مداوم برای 
بسط و توسعه این دوره ها، شاهد استقبال بیش از پیش مخاطبان و اعضای 
محترم اتاق باشیم تا با انگیزه ای مضاعف گام های بنیادی برای تقویت اتاق 

همدان پیموده شود.
مسئول آموزش اتاق همدان "

اهمیت ویژه ای برخوردار اســت و موضــوع هدف گذاری 
آموزش را بسیار پیچیده و حساس می کند.

براساس توصیه های صورت گرفته مبتنی بر مطالعات 
و تجــارب حاصله، تدوین اهداف آمــوزش، باید با توجه به 

حداقل مسایل زیر صورت گیرد:
■ رعایت تناسب اهداف با شرایط و امکانات گروه های 

هدف و نیازهای آنها
■ هماهنگی اهداف با شــرایط و امکانات فراگیرندگان 

و نیازهای آنها
■ واضح و صریح بودن اهداف

■ قابلیت اجرا
■ انعطاف پذیری

■ توجه بــه تفاوت های گروهی فراگیــران در تعیین 
اهداف

■ هماهنگی بین اهداف نوشته شده 
با مقدمه فوق و توجه به مفاد ماده یک آئین نامه اجرایی 
حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی مصوب هیأت 
وزیران که می گوید: "صادرات خدمات فنی و مهندســی 
عبارت است: از صادرات فعالیت های مهندسی مشتمل بر 
طراحی، نظارت، تأمین، تعمیر و نگهداری، اجرا، ســاخت، 
بهــره برداری، آمــوزش، خدمات مشــاوره ای، نصب و راه 
اندازی در رشته های تأسیساتی و تجهیزاتی، انرژی، نفت، 
گاز، پتروشیمی، نیرو، آب و برق، ساختمان، زیرساخت های 
حمل و نقل، معدن، کشاورزی، خدمات فناوری و اطالعات 
و ارتباطــات )ICT( و نظایر آن به خارج به نحوی که تنها 
صادرات کاال محسوب نشــود." متوجه می شویم فقط به 

تنهایی در این بخش از فعالیت های اتاق، با گروه های هدف بســیار متفاوت 
و گوناگونی روبه رو هستیم.

بنابراین الزم اســت جهت حصول به اهداف اتاق در بخش مذکور، برنامه 
ریزی آموزشی با دقت بسیار و با حساسیت باال توسط دست اندرکاران حرفه 

ای تدوین و صورت گیرد.
نگارنده با حدود بیست سال سابقه در امر آموزش در وزارت علوم و نیرو، 
مشکل اصلی سیستم های آموزشی عمومی را به طور اعم و سایر سیستم های 
آموزشی اختصاصی سازمان ها را به طور اخص، در عدم توجه به برنامه ریزی 
مدون و منســجم و بالتبع عدم تعیین دقیق اهداف آن متناسب با دگرگونی 
های ســریع رخ داده و در حال اتفاق و تغییر در کشــور و جهان و نیازهای 

منبعث از آنها در آینده، می بیند.
شکی نیســت که در شرایط حاضر دیگر نمی توان از روش های قدیمی 
برای آموزش استفاده کرد و یا حتی صرفا از مدل های خارجی بدون توجه به 

ساختار و نیازهای کشور الگو برداری کرد.
بنابراین پیشــنهاد می نماید جهت مثمر ثمر بودن دوره های آموزشــی 
که توســط اتاق برای بخش عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی برگزار 
می شود، در جلساتی با همکاری و مشورت متخصصین حرفه ای از آموزش، 
دســت اندرکاران صنعت و نمایندگان ســایر تخصص ها، اهداف آموزشی با 
خصوصیات ذکر شــده در مقدمه، برای گروه هــای مختلف هدف، تدوین و 
سپس براساس آن دوره های مختلف با تداوم و پیوستگی برنامه ریزی شده، 
برگزار و همچنین ارزیابی علمی مستمر نیز به منظور اصالح روش ها و اهداف 

صورت پذیرد.
ضمناً توصیه می شــود تا تحقق نســبی پیشــنهاد باال و تدوین یک 
برنامه جامع آموزشــی، در برگزاری دوره های پراکنده و گاه غیر مرتبط با 
یکدیگر آن هم برای تمامی گروه ها به طور یکســان، تأمل و دقت بیشتری 

به عمل آید.

نگاهی اجمالی به شیوه برگزاری دوره های آموزشی تشکل ها

ادامه�از�صفحه�قبل

ادامه�از�صفحه�قبل
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�آموزشی�سمینارهای�آموزشی�یک�روزه�تقویم

محل�برگزاریتاریخ�برگزاریعنوان�سمینارردیف
همدان31�تیرماهافزایش�بهره�وری�و�کنترل�هزینه�شرکت�های�کوچک�و�بزرگ1
همدان5�مرداد�ماهآموزشی�پیش�از�دریافت�کارت2
همدان11�مرداد�ماهتجارت�الکترونیک3
همدان15�مرداد�ماهمسائل�مربوط�به�امور�مالیاتی4
شهرستان�مالیر18�مرداد�ماهمسائل�مربوط�به�امور�مالیاتی5
شهرستان�بهار22�مرداد�ماهمسائل�مربوط�به�امور�مالیاتی6
همدان31�شهریور�ماهعارضه�یابی�خطوط�تولید7
همدان26�مهر�ماهآشنایی�با�مباحث�کار�و�امور�اجتماعی8
همدان28مهر�ماهمعرفی�و�شناسایی�بازارهای�هدف�محصوالت�صادراتی9
همدان11�آبان�ماهآشنایی�با�بیمه�تأمین�اجتماعی10
همدان20�آبان�ماهآشنایی�با�قوانین�صادرات�و�واردات11
شهرستان�بهار24�آبان�ماهآشنایی�با�بیمه�تأمین�اجتماعی12
شهرستان�مالیر2�آذر�ماهآشنایی�با�بیمه�تأمین�اجتماعی13
شهرستان�بهار9�آذر�ماهآشنایی�با�مباحث�کار�و�امور�اجتماعی14
همدان17�آذر�ماهآشنایی�با�تخلفات�در�امور�گمرکی�و�چگونگی�رفع�اختالفات�گمرکی15
شهرستان�مالیر6�دی�ماهآشنایی�با�مباحث�کار�و�امور�اجتماعی16
همدان13�دی�ماهآشنایی�با�مسائل�حقوقی�و�قراردادهای�تجاری17
همدان25�دی�ماهآموزشی�پیش�از�دریافت�کارت18
همدان5�بهمن�ماهتهیه�و�تنظیم�قراردادهای�بین�المللی19
همدان9�اسفند�ماهفنون�و�روش�های�مذاکرات�تجاری20

13

تقویم�آموزشی�سمینار�تشکل�های�اقتصادی
محل�برگزاریتاریخ�برگزاریعنوان�سمینارردیف
همدان12�مهر�ماهتأثیر�گذاری�بر�سیاستهای�دولت21
همدان13�مهر�ماهتأثیر�گذاری�بر�سیاستهای�دولت22
همدان23�آذر�ماهشیوه�اداره�مطلوب�هیئت�مدیره�تشکل�ها23
همدان24�آذر�ماهشیوه�اداره�مطلوب�هیئت�مدیره�تشکل�ها24
همدان10�بهمن�ماهجذب�و�حفظ�رشد�اعضاء�تأمین�مالی�و�ارائه�خدمات�تشکلهای�اقتصادی25
همدان11�بهمن�ماهجذب�و�حفظ�رشد�اعضاء�تأمین�مالی�و�ارائه�خدمات�تشکلهای�اقتصادی26

کارگاه�های�آموزشی�دو�روزه
محل�برگزاریتاریخ�برگزاریعنوان�کارگاهردیف
همدان25�آبان�ماهمکاتبات�تجاری�به�زبان�انگلیسی27
همدان25�آبان�ماهمکاتبات�تجاری�به�زبان�انگلیسی28
همدان27�بهمن�ماهبازاریابی�بین�المللی29
همدان27�بهمن�ماه�بازاریابی�بین�المللی30

تقویم  آموزشی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی همدان 

الزم به ذکر اســت نظرسنجی گســترده ای در حوزه آموزش از جامعه فعاالن 
اقتصادی اتاق صورت گرفته است.

 در جمع بندی پرسشنامه ها 96درصد پاسخ دهندگان آموزش را یک فاکتور 
مهم در ارتقاء کیفیت می دانند.

67درصد متقاضی آموزش های کوتاه مدت هســتند.  در نظر سنجی صورت 
گرفته 24درصد متقاضی آموزش تکنسین یا کاردانی، 24درصد متقاضی طی دوره 

کارشناسی و 20درصد کارشناسی ارشد و 42درصد مجاور کارگاهی بوده اند.
در حوزه آموزش قوانین 27درصد متقاضی طی دوره آموزشی قوانین مدیریت 

اداری و 68درصد قوانین دارایی و 48درصد قوانین تأمین اجتماعی بودند.
گفتنی است در حوزه تخصصی تشکیل کالس با 88 دپارتمان مرتبط  با اتاق 
جزء برنامه آموزشــی اتاق قرار گرفته که در سال جاری 30 دوره تخصصی با زمان 

بندی مشخص برگزار می شود.
لــذا از متقاضیان آموزش دعوت می شــود جهت اطالعات بیشــتر با واحد 
آموزش اتاق همدان در تماس باشــند. یادآور می شود این دوره های تخصصی 
که دارای مدرک مؤسســه آموزش بازرگانی اتاق ایران اســت، به صورت رایگان 

برگزار می گردد.

■  دوشنبه 18 آبان ماه 1394  ■  شماره نخست
■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان



14
■  دوشنبه 18 آبان ماه 1394  ■  شماره نخست

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

صبحانه های کاری کمیســیون های تخصصی با مســئولین و روســای 
ســازمان ها و ادارات ذیربط در راســتای تعمیق همکاری و هماهنگی میان 
فعــاالن بخش خصوصــی و ارگان های دولتی و عمومــی و بیان مطالبات و 
انتظارات دوجانبه برگزار می شــود به خصوص آنکه سال جاری به نام سال 
"همدلی و همزبانی" میان دولت و ملت مزین شــده و انتظار این اســت که 
ثمرات مبارک این همدلی و همزبانی در عرصه اقتصاد با رونق گرفتن فضای 

کسب و کار و رفع موانع و تنگناها حاصل گردد.
صبحانه های کاری با پیشنهاد کمیسیون های تخصصی به ریاست اتاق، 
جهت طرح موضوعات و مسائل تخصصی و فنی و اجرایی با دست اندرکاران 
و مســئوالن مربوطه و پس از دعوت از متولیان امر برگزار می شود تا ضمن 
تبادل نظرات و بیان مســائل، زمینه ای جهت رفع آن دسته از مشکالتی که 
می توان بدون ارجاع به شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری 

نمود فراهم شود.
در عیــن حال این برنامه هــای کاری و گفتگوهای نزدیک میان فعاالن 
بخش خصوصی و دولتی باعث آشــنایی هــر دو طرف از مطالبات و توقعات 

و حدود وظایف یکدیگر شده و افزایش تعامل ها را به دنبال خواهد داشت. 

شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست 
اســتاندار و دبیری ریاســت اتاق با عضویــت رییس کل 
دادگستری و دادستان استان و منتخب نمایندگان استان 
و همچنین مدیران و مســئوالن مراکز دولتی مربوطه برای 
بحــث و بررســی موضوعات و مواردی که نیاز به دســتور 
مدیریت ارشد اســتان و یا پیگیری های فرا استانی جهت 
اصالح آیین نامه ها و مقررات و قوانین دارد تشــکیل می 
شــود بدین صورت که اگر موضوعــات مطروحه در دایره 
اختیارات قانونی مدیریت ارشــد اســتان قرار داشته باشد 
نســبت به پیگیری و تحقق آن اقدام می شود اما چنانچه 
مسائل مطرح شده مســتلزم پیگیری هایی فراتر از استان 
باشد از مجاری قانونی دنبال می گردد و پیگیری های الزم 

از طریق شورای گفتگو به عمل می آید. 
در دوره جدیــد اتــاق همدان که حــدود 7 ماه از آن 
می گذرد هیات رییســه و هیات نمایندگان به طور متوالی 
جلســات خود را برگزار و در مورد مسائل داخلی و اجرایی 

اتاق تصمیم گیری کرده اند. افزون بر آن ریاســت محترم 
اتاق دیدارهایی از چند واحد تولیدی در ســطح استان به 
عمل آورده اند که از آن جمله می توان به دیدار از کارخانه 
روغن نباتی نگیــن نهاوند، کارخانه صنایع غذایی ســحر 
همدان، شرکت شیر پگاه همدان، مجموعه معادن سرمک 

مالیر و کارخانه آرد نهاوند اشاره کرد.
 این بازدیدها با هدف تعامل و هم اندیشــی بیشــتر با 
فعــاالن و صاحبان بنگاه های اقتصادی صورت گرفته و در 
آینده تــداوم می یابد. همچنین در طــی این مدت چهار 
جلسه صبحانه کاری و یک جلســه شورای گفتگو توسط 
اتاق همدان برگزار شده که اطالعات آنها به انضمام جلسه 
فرصت های ســرمایه گذاری متقابل با جمهوری غنا و دو 
جلسه هیات نمایندگان که با حضور آقایان خسرو تاج قائم 
مقــام وزیر صنعت و معدن و تجــارت و زمانی معاون امور 
اســتان های اتاق ایران برگــزار گردیده به طور خالصه در 

جدول زیر انعکاس یافته است:

نگاهی اجمالی به اهم فعالیت های اتاق در دوره جدید

■  دوشنبه 18 آبان ماه 1394  ■  شماره نخست
■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان
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مباحث و پیشنهاداتزمان          عنوان

�شورای�گفتگوی�دولت�و�بخش�خصوصی
�به�ریاست�استاندار�محترم�استان

�همدان�و�با�حضور�روسای�سازمان�های
�اقتصادی-�ریاست�اتاق�همدان�دبیری

شورا�را�بر�عهده�دارد

�خرداد�ماه
1394

�1-موضوع�حق�بیمه�از�بن�کارگری�مورد�بحث�قرار�گرفت.
��نحوه�محاسبه�بیمه�در�مشاغل�سخت�و�زیان�آور�مطرح�شد.-2

�3-نحوه�تقسیط�مالیات�برارزش�افزوده�واحدهای�مشمول�مورد�بحث�قرار�گرفت.
��چگونگی�محاسبه�حق�آب�مصرفی�چاههای�واحدهای�صنعتی�بیان�شد.-4

�4000�رأسی�کبودراهنگ�با�بانک�ملی�مطرح�شد.��مشکل�راه�اندازی�گاوداری-5
�برگزاری�جلسه�های�توجیهی�جهت�کارشناسان�بانک�ها�و�سایر�دستگاههای�اجرائی�و�اداری�بطور�جداگانه-6

��تأکید�بر�خرید�کاالهای�داخلی�استان�توسط�دستگاههای�اجرائی-7
��موضوع�واگذاری�پیمان�ها�به�پیمانکاران�بومی�استان�مورد�بحث�قرار�گرفت.-8

�جلسه�مشترک�هیأت�نمایندگان�با�آقای
خسروتاج�قائم�مقام�وزیر

تیرماه
1394�

�ضرورت�اجرای�قانون�بهبود�فضای�کسب�و�کار،�تقویت�کمیته�حمایت�قضایی�از�تولید�و�سرمایه�گذاری،�کنترل
�نوسانهای�قیمت�ارز�جهت�تقویت�تجارت،�پیشنهاد�پرداخت�یارانه�های�نمایشگاهی�و�برندینگ�به�جای�یارانه

های�مستقیم�صادراتی�و�پیشنهاد�صدور�پاسپورت�مجزا�برای�فعاالن�اقتصادی�صاحب�برند

�جلسه�مشترک�هیأت�نمایندگان�و�روسای
�کمیسیون�های�تخصصی�اتاق�با�آقای
�سید�جواد�زمانی�معاون�امور�استان�های

اتاق�ایران

�شهریورماه
1394

�تشریح�قابلیت�ها�و�توانمندی�های�اقتصادی�استان�همدان�و�موانع�و�مشکالت�پیش�رو،�طرح�لزوم�تقویت�اتاق
...�داوری،�ضرورت�مبرم�ایجاد�بانک�اطالعاتی�از�فعاالن�اقتصادی�جهت�برنامه�ریزی�صحیح�و

�صبحانه�کاری�با�موضوع�معدن�با�حضور
�روسای�سازمان�صنعت�و�معدن�و�تجارت
و�محیط�زیست�و�مدیرکل�منابع�طبیعی

�شهریورماه
1394

�پیشنهاد�تجدید�نظر�در�محدوده�بحرانی�معرفی�شده�جهت�توسعه�بهره�بردار�و�اکتشاف�از�معادن�در�سطح
�استان،�ضرورت�هماهنگی�میان�متولیان�بخش�معدن�شامل:�سازمان�صنعت�و�معدن�و�تجارت،�اداره�منابع

�طببیعی�و�سازمان�محیط�زیست،�لزوم�رعایت�تعادل�در�بهره�برداربی�از�معادن�به�گونه�ای�که�به�محیط�زیست
�آسیبی�وارد�نشود�و�همکاری�متقابل�معدنکاران�و�نهادهای�متولی�جهت�تسهیل�فعالیت�اقتصادی�از�یک�سو�و
�تشکیل�کمیته�ای�جهت�پیگیری�مطالبات�معدنکاران�به�ریاست�نایب�رئیس�اتاق،�اجرای�قوانین�از�سوی�دیگر

�صبحانه�کاری�با�موضوع�کار�و�تأمین
�اجتماعی�با�حضور�روسای�سازمان�کار�و

تامین�اجتماعی

�شهریور�ماه
1394

��بدبینانه�به�تولید�کنندگان،�نارضایتی�از�دریافت�حق�بیمه�از�بن�کارگری،�ضرورت�همکاری�دستگاه�تلطیف�نگاه
های�دولتی�با�بخسش�خصوصی�جهت�افزایش�تولید�و�اشتغال،�ضرورت�بهبود�خدمات�تأمین�اجتماعی،

�بررسی�فرصت�های�سرمایه�گاری�در�غنا�شهریور�ماه
1394

�ارائه�توضیحات�در�خصوص�فرصت�های�سرمایه�گذاری�و�تبادل�تجاری�با�غنا�توسط�خانم�گیفتی�کلنام�رئیس
کمیسیون�صنعت�معدن�وتجارت�پارلمان�غنا�و�پاسخگویی�به�پرسش�های�فعاالن�اقتصادی�حاضر�در�نشست

�صبحانه�کاری�با�موضوع�گمرک�و
�صادرات�با�حضور�رییس�گمرک�و�رییس

بانک�توسعه�صادرات�استان

مهرماه
1394�

�پیشنهاد�انعقاد�تفاهم�نامه�بین�اتاق�و�گمرک�همدان،�ایجاد�سامانه�جامع�امور�گمرکی،�ضرورت�برخورد�با�واردات
محصوالت�قاچاق،�درخواست�افزایش�اطالع�رسانی�گمرک�در�زمینه�تغییرات�قوانین�و�تعرفه�ها

�صبحانه�کاری�با�موضوع�گردشگری
�با�حضور�رییس�سازمان�گردشگری�و

میراث�فرهنگی�استان

مهرماه
1394�

�پیگیری�تشکیل�دفتر�کنسولی�وزارت�خارجه�جهت�تسهیل�امور�کنسولی،�ایجاد�و�توانمندسازی�تأسیسات
�گردشگری�در�سطح�استان،�رفع�تبعیض�و�بی�عدالتی�در�استفاده�از�امکانات�موجود�برای�فعاالن�این�صنعت،
45�قانون�رفع�موانع�تولید،�در�مورد�معافیت�های�مالیاتی�مراکز�اقامتی�گردشگری�31�و�عملیاتی�شدن�مواد

�نشست�مشترک�ریاست�اتاق�همدان�با
رؤسای�اتاق�تعاون�و�اتاق�اصناف

مهرماه
1394�

�رایزنی�و�تبادل�نظر�در�خصوص�اتخاذ�استراتژی�مشترک�برای�توان�افزایی�بخش�خصوصی،�موافقت�جهت
تدوین�نقشه�راه�مشترک�برای�تسهیل�و�فراهم�آوردن�شرایط�رونق�کسب�و�کار

�نشست�مشترک�مسئولین�آموزش�و
�تشکل�های�اتاق�همدان�با�متولیان�بخش

آموزش�ارگان�های�دولتی

مهرماه
1394�

�تاکید�بر�لزوم�آموزش�و�تشویق�فعاالن�به�حضور�در�دوره�های�آموزشی،�امکان�سنجی،�آسیب�شناسی،�نیاز
سنجی�و�ظرفیت�شناسی�دوره�های�آموزشی�برای�هم�پوشانی�هر�چه�بیشتر�فعالیت�ها
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نشست�مشترک�ریاست�محترم�اتاق�با�روسای�اتاق�اصناف�و�تعاون-مهرماه�1394ضیافت�افطاری�تجلیل�از�روسای�سابق�اتاق 94�جلسه�مشترک�هیات�نمایندگان�و�روسای�کمیسیون�های�اتاق-تابستان

1394�ضیافت�افطاری�تجلیل�از�روسای�سابق-تیرماه

94�دیدار�خانم�گیفتی�کلونام�عضو�ارشد�پارلمان�غنا�از�اتاق�همدان�و�حضور�در�جلسه�فرصت�های�سرمایه�گذاری�متقابل-تابستان

94�صبحانه�کاری�با�موضوع�گردشگری�و�صنایع�دستی-مهرماه

�جلسه�مشترک�هیات�نمایندگان�با�قائم�مقام�وزیر�و�رییس�سازمان�صنعت�و
94�معدن�و�تجارت�همدان-تیرماه

94�صبحانه�کاری�با�موضوع�گردشگری�و�صنایع�دستی-مهرماه

94�شورای�گفتگوی�دولت�و�بخش�خصوصی-خردادماه

نشریه داخلی  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی همدان
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