
ششمین جلسه کمیسیون مالیات، کار و 
تامین اجتماعی اتاق  همدان با حضور 

علی اکبر فالح نایب رئیس اتاق همدان 
و رئیس کمیسیون  برگزار شد

گذری رب مهمترین رویداداهی اپرلمان بخش خصوصی استان همدان

Hamedan chamber of commerce Industries,Mines & Agricultural

در سی و دومین نشست اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد :

بررسی مشکالت و موانع حوزه عمران و خدمات فنی مهندسی 
ــا حضــور ســید ســعید  ــت و بخــش خصوصــی ب ســی و دومیــن نشســت اعضــای شــورای گفتگــوی دول
شــاهرخی اســتاندار همــدان، علــی اصغــر زبردســت رئیــس اتــاق بازرگانــی صنایــع معــادن و کشــاورزی و 
دبیــر شــورا ، حســن خانجانــی دادســتان عمومــی همــدان و ســایر مدیــران ارشــد دســتگاه هــای اجرایــی 

اســتان  بــا رعایــت کامــل دســتورالعمل هــای بهداشــتی برگــزار شــد.

برگزاری نشست بررسی طرح پایش محیط کسب و کار با
 حضور معاون امور اقتصادی استاندار همدان

ــب و کار  ــط کس ــی محی ــش مل ــرح پای ــج ط ــن نتای ــی آخری ــث و بررس ــت بح نشس
ــاورزی  ــادن وکش ــاق بازرگانی،صنایع،مع ــس ات ــت رئی ــی اصغرزبردس ــور عل ــا حض ب
همدان،ظاهــر پورمجاهــد معــاون امــور اقتصــادی اســتاندار همدان،علــی اکبــر فــاح 
نایــب رئیــس اتــاق همدان،ایــزدی دبیــرکل اتــاق  و دیگــر مســئولین و کارشناســان از  

ــزار شــد. ــی اســتان برگ ــاق و ســایر دســتگاه هــای اجرای ات

نشست ویدیوکنفرانسی با وزیر 
صمت، معاونان وزارتخانه، روسای 

سازمانهای صمت استانی و اتاق 
های بازرگانی سراسر کشور

.

رییس اتاق همدان در آئین تودیع و معارفه 
مسئول نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزی شهرستان مایر  تاکید کرد :
شکل گیری تشکل های اقتصادی 

اولویت اتاق بازرگانی مالیر
 قرار گیرد

ادامه در صفحه6

رئیس اتاق ایران در دیدار ویدیو کنفرانسی با اعضای هیئت نمایندگان اتاق همدان مطرح کرد :

اتاق همدان در صحنه فعالیت اتاق های کشور در جهت
 ارتقاء اعتبار خود گام های بزرگی برداشته است

ادامه در صفحه 12

در نشست اعضای هیئت رئیسه اتاق همدان با
 معاون امور عمرانی استاندار همدان  بررسی شد:

پیگیری مصوبات عمرانی 
سی و دومین نشست شورای 

گفتگو در راستای تسهیل موانع 
عمرانی فعالین اقتصادی

ادامه در صفحه 10

ادامه در صفحه 3

ادامه در صفحه 8

ادامه در صفحه 22 ادامه در صفحه 17

ــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان  ب
ــاق  ــه ات ــت رئیس ــای هیئ ــی از  اعض برخ
همــدان در راســتای حــل و فصل مشــکات 
اقتصــادی  فعالیــن  جــاری  مســائل  و 
شــورای  مصوبــات  برخــی   پیگیــری  و 
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفتگــوی 
ــی  ــور عمران ــاون ام ــه مع ــاد فرزان ــا فره ب
ــد. اســتاندار همــدان دیــدار و گفتگــو کردن
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به گزارش روابط عمومی 
اتاق همدان اعضای 

هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانی،صنایع،معادن و 

کشاورزی همدان از طریق 
ارتباط ویدیو کنفرانسی 
با رئیس و اعضای هیئت 
رئیسه اتاق ایران دیدار و 

گفتگو کردند.
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ســی و یکمیــن نشســت اعضــای شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 
اســتان همــدان بــا دســتور جلســه بررســی مســائل امــور بانکی،شــرکت هــای دانــش 
ــیب  ــت س ــوع انباش ــرح موض ــی ، ط ــای صادرات ــی کااله ــذاری گمرک ــان،ارزش گ بنی
ــع  ــر از موان ــی دیگ ــول  و برخ ــن محص ــی ای ــت داخل ــدید قیم ــت ش ــی و اف زمین
امــور قعالیــن اقتصــادی اســتان بــا حضــور ظاهــر پورمجاهــد معــاون امــور اقتصــادی 
اســتاندار ،علــی اصغــر زبردســت دبیــر شــورا و مدیــران ارشــد دســتگاه هــای اجرایــی 

ــد. ــزار گردی ــتان برگ اس
رییــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی همــدان بــا اشــاره بــه نارضایتــی 
ــای  ــذاری کااله ــر در ارزش گ ــت: تجدیدنظ ــتان گف ــادی اس ــاالن اقتص ــی از فع برخ

ــد. ــدام کن ــن رابطــه اق ــی ضــروری اســت و گمــرک در ای صادرات
ــت و  ــوی دول ــورای گفت وگ ــنبه در جلســه ش ــامگاه چهارش ــر زبردســت ش ــی اصغ عل
ــار داشــت: در راســتای تســهیل در صــادرات اســتان و کســب  بخــش خصوصــی اظه

ــد مســاعدت گمــرک هســتیم. ــدگان نیازمن ــی از صادرکنن ــد ارزی واقع تعه
ــون امــور گمرکــی، گمــرک موظــف اســت  وی خاطرنشــان کــرد: طبــق مــاده ۱۶ قان
ــر  ــه را ب ــای متعلق ــروش کاال و هزینه ه ــت ف ــاس قیم ــر اس ــی را ب ــه ارزش گمرک ک

ــد. ــن کن ــدگان تعیی ــه شــده توســط صادرکنن اســاس اســناد ارائ
ــای  ــگذاری کااله ــای ارزش ــکیل کمیته ه ــار و تش ــض اختی ــتار تفوی ــت خواس زبردس
صادراتــی بــه صــورت اســتانی شــد تــا رفــع مشــکات و گرفتــاری فعــاالن اقتصــادی 

ــا شــتاب بیشــتری انجــام شــود. ب
ــامی  ــام اس ــی اع ــت: در پ ــادن و کشــاورزی گف ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات ریی
ــر بازگشــت ارز حاصــل از  ــت ب ــد دول ــزی و تاکی ــک مرک ــدگان از ســوی بان صادرکنن
صــادرات برخــی از فعــاالن اقتصــادی اســتان بــه تفــاوت ارزش گمرکــی درج شــده در 

ــد. ــی اعتــراض دارن ــه گمرکــی و قیمــت واقعــی محصــوالت صادرات پروان
۷۷ قلم کاال از استان همدان به  ۲۸ کشور جهان صادر می شود.

ــه بازگشــت ارز  ــده متعهــد ب ــک مرکــزی از ۲ هــزار و ۵۰۰ صادرکنن طبــق اعــام بان
ــر در اســتان همــدان هســتند. حاصــل از صــادرات کشــور ۱۰۰ نف

معاون استاندار: کاالهای دانش بنیان همدان از پرداخت مالیات معاف هستند
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری همــدان گفــت: شــرکت های دانش بنیــان 
تحــت حمایــت دولــت قــرار دارنــد و معافیــت مالیاتــی، پرداخــت تســهیات بــا ســود 
کــم و تامیــن زیرســاخت بــرای اســتقرار ایــن واحدهــا نمونه هایــی از پشــتیبانی دولــت 

. ست ا
ظاهــر پورمجاهــد شــامگاه چهارشــنبه در جلســه شــورای دولــت و بخــش خصوصــی 
ــت  ــم حمای ــه بتوانی ــق ک ــر طری ــه ه ــان را ب ــش بنی ــرکتهای دان ــت: ش ــار داش اظه
ــتان  ــای اس ــند.وی از بانکه ــادرات برس ــوه و ص ــد انب ــه تولی ــه مرحل ــا ب ــم ت می کنی
خواســت: بــرای پرداخــت تســهیات بــه شــرکتهای دانــش بنیــان مجــوز پــارک علــم 
ــد. ــده نکنن ــای عدی ــر مســایل و گرفتاری ه ــراد را درگی ــن اف ــد و ای ــاوری را بپذیرن فن

ــتعدادهای  ــه اس ــاره ب ــا اش ــدان ب ــتانداری هم ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع

خوبــی کــه جــذب پــارک علــم و فنــاوری شــده تاکیــد کــرد: تولیــدات ایــن جوانــان 
ــد تــاش کنیــم. ــع پیــش روی آنهــا بای ــرای برداشــتن موان ارزشــمند اســت و ب

ــم و  ــارک عل ــد را در پ ــه تولی ــه پروس ــی ک ــرد: محصوالت ــان ک ــد خاطرنش پورمجاه
فنــاوری می گذراننــد از معافیــت مالیاتــی برخــوردار می شــوند.

ــه  ــل ب ــک عام ــط بان ــهیات توس ــی از تس ــردن بخش ــه ک ــه بلوک ــان اینک ــا بی وی ب
عنــوان جبــران کســری وثیقــه غیرقانونــی اســت تاکیــد کــرد: ایــن کار خــاف قانــون 

ــان برخــورد می شــود.  ــا متخلف اســت و ب
بــه گفتــه معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری همــدان واحدهــای صنعتــی 
موجــود بــرای اجــرای طــرح توســعه مشــکلی ندارنــد و اگــر اهلیــت و صاحیــت آنهــا 

بــرای مــا محــرز شــود در اولویــت نیــز قــرار می گیرنــد. 
ــتان  ــووالن اس ــه مس ــود را وظیف ــتغال موج ــد و اش ــوط تولی ــظ خط ــد حف پورمجاه
دانســت و افــزود: در ســال جهــش تولیــد ایــن راهبــرد را بــه صــورت ویــژه پیگیــری 

ــم.  ــاش می کنی ــد ت ــرای جــذب ســرمایه گــذاران جدی کــرده و ب

رئیس اتاق همدان در سی و یکمین نشست شورای گفتگو خواستار شد:

تجدیدنظر در ارزش گذاری کاالهای صادراتی ضروری است و گمرک در این رابطه اقدام کند.
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ــا حضــور ســید ســعید شــاهرخی اســتاندار همــدان، علــی اصغــر زبردســت  ســی و دومیــن نشســت اعضــای شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی ب
رئیــس اتــاق بازرگانــی صنایــع معــادن و کشــاورزی و دبیــر شــورا ، حســن خانجانــی دادســتان عمومــی همــدان و ســایر مدیــران ارشــد دســتگاه هــای اجرایــی 

اســتان  بــا رعایــت کامــل دســتورالعمل هــای بهداشــتی برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان، اعضــا شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان همــدان  در ایــن جلســه بــه بیــان مهــم تریــن  مســائل و موانــع 
جــاری  انجمــن پیمانــکاران عمرانــی و انجمــن انبــوه ســازان اســتان همــدان پرداختــه و چالــش هــای حــوزه خدمــات فنــی مهندســی بــا شــهرداری ،ســازمان نظــام 

مهندســی و ســازمان امــور مالیاتــی اســتان همــدان را مــورد بحــث و بررســی قــرار دادنــد.
فعالیــن بخــش خصوصــی حــوزه عمرانــی اســتان در ایــن نشســت خواســتار تســهیل و روان ســازی فراینــد هــای صــدور پروانــه و کنتــرل نقشــه هــای ســاختمانی 
شــدند.رییس انجمــن پیمانــکاران همــدان در ســی و دومیــن  نشســت شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی بــا اشــاره بــه اعــام شــاخص هــای تقویــم 
ســه ماهــه اول و دوم ســال 99 از طــرف ســازمان برنامــه و بودجــه بــه صــورت علــی الحســاب خواســتار بازنگــری در ایــن شــاخص هــا شــد. غفــاری گفــت: از اســفند 
9۸ شــاهد افزایــش قیمــت مصالــح ســاختمانی ماننــد فــوالد، شــن و ماســه، ســیمان آجــر و بلــوک و ملزومات اجــرای نازک کاری ســاختمانها و تاسیســات ســاختمانی 
هســتیم  و حمــل و نقــل کــه در بعضــی مــوارد ۱۰۰ درصــد و در برخــی مــوارد ۲ و نیــم برابــر افزایــش قیمــت داشــتیم. وی تاکیــد کــرد: در شــرایط اقتصــادی کنونــی 
کــه درگیــر یــک جنــگ اقتصــادی و اپیدمــی کرونــا هســتیم بســیاری از پــروژه هــا بــا تاخیــر اجــرا می شــود کــه ایــن تاخیرها دربــاره پــروژه های بــا درصد پیشــرفت 
فیزیکــی بــاال بایــد مجــاز تلقــی شــود تــا پیمانــکاران بیــش از ایــن ضــرر و زیــان نبیننــد. رییــس انجمــن انبــوه ســازان مســکن همــدان نیــز در ایــن نشســت اظهــار 
داشــت: ایــن انجمــن در ســال ۱3۸۱ تشــکیل شــده و دارای ۷۱۵ عضــو فعــال اســت. پارســا مهــر افــزود: در حــال حاضــر تعــداد ۱۵۱۵ فقــره پروانــه ســاختمانی بــا 
زیربنــای ۱ میلیــون و۵۶۵ متــر مربــع در شــهر همــدان در حــال اجراســت. وی گفــت: یــک میلیــون و 3۰۰ هــزار متــر مربــع پروانــه ســاخت هــم بــرای امســال اخــذ 

شــده و در حــال حاضــر ۸ هــزار و ۱۲۲ واحــد در حــال ســاخت اســت کــه از ایــن طریــق بــرای ۲4 هــزار نفــر ایجــاد اشــتغال کــرده اســت. 
در حــال حاضــر دســتمزد مهندســین ســاختمان بایــد وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود افــزود  
ــدای کار و در  ــم در ابت ــا و آنه ــورت یکج زمانــی که پــروژه هیچگونه پیشــرفتی نــدارد پرداخت بص
ــتانها گــردد کــه ایــن خــاف عقــل و قانــون تجارت  ــر اس ــران و اکث ــهر ته ــه در ش ــد ک ــی باش م
ای پرداخــت میگــردد .موضــوع دیگــری کــه رئیــس خــاف ایــن رویــه بــوده و بــه صــورت مرحلــه 
تاکیــد قــرار داد موانــع مالیاتــی فعالین حــوزه عمرانی انجمــن انبــوه ســازان اســتان مــورد مطالبــه و 
ــوع  ــه موض ــاره ب ــامهربا اش ــتان بود،پارس مــاده ۷۷ قانــون مالیاتهــای مســتقیم تاکیــد کــرد بــر اس
کــه از ســال ۱39۵ بــه بعــد اخــذ پروانــه ســاختمانی اســاس مفــاد مــاده مذکــور مالکیــن اماکــی 
ــد از  ــد ۲۵درص ــد بای ــوده ان ــا نم ــاد بن ــد و و ایج ــت نماین ــات پرداخ ــود را مالی ــص خ ــود خال س
ــی روز تعییــن ســود خالــص را نیــز از مــا بــه التفاوت  ــروش آپارتمانهــای احداث ــد حاصــل از ف درآم
ســاختمان ( بدســت مــی آورنــد کــه انتظــار مــی رود هزینــه کــرد )شــامل خریــد زمیــن و هزینــه 
ــود ارزیابــی هزینــه هــای انجــام شــده در زمینــه  ــه روز ش ــروش ب ــان ف ــاز در زم ــاخت و س ی س
ــروش روز و  ــاوت ف ــاس تف ــر اس ــات ب هزینــه روز محاســبه شــود .و مالی

عــدم اعطــای تســهیات بانکــی توســط بانکهــای اســتان بــه بخــش مســکن نیــز بعنــوان یکــی دیگــر از موانــع حــوزه عمرانــی اســتان مــورد بحــث و بررســی قــرار 
گرفــت پارســا مهــر در ایــن خصــوص افــزود  اعطــای تســهیات بانکــی بــه بخــش مســکن توســط بانکهــای اســتان انجــام نمیگیــرد ایــن در حالیســت کــه دولــت 

محتــرم اعطــای ۲۰ درصــد از ســرجمع اعتبــارات کلیــه بانکهــا را بــه بــه بخــش مســکن اختصــاص داده ولــی متأســفانه تاکنــون اقدامــی صــورت نگرفتــه اســت.
رییــس اتــاق همــدان نیــز بــا اشــاره بــه نقــش صنعــت ســاختمان ســازی در رونــق اشــتغال گفــت: در این شــرایط که بیشــتر مشــاغل دچــار رکــود و تعطیلی هســتند 
ســاختمان ســازی توانســته پایــدار بمانــد و ایــن مهــم قابــل تقدیــر اســت. دبیــر شــورای گفتگــوی اســتان  ادامــه داد: نظــام مهندســی و شــهرداری مــی بایســت همــه 
تــاش خــود را جهــت تقویــت تعامــات بــا  فعالیــن حــوزه عمرانــی  بــکار ببندنــد تــا بتــوان بــه توســعه اشــتغال و تولیــد مســکن ادامــه داد.رئیــس اتــاق همــدان 
در ایــن نشســت ضمــن اشــاره بــه برخــی موانــع ایجــاد شــده بــرای فعالیــن اقتصــادی حــوزه عمرانــی اســتان خواســتار تســهیل امــور در  ســازمان نظــام مهندســی 
ســاختمان و شــهرداری همــدان  شــد و  افــزود  فراینــد پــر پیــچ و خــم  کنتــرل نقشــه هــای ســاختمانی و  و مانــع تراشــی در صــدور نقشــه پروانــه در ایــن ســازمان 
موجــب نارضایتــی فعالیــن بخــش خصوصــی در حــوزه خدمــات عمرانــی و فنــی مهندســی واقــع شــده کــه انتظــار مــی رود با حــذف مراحــل اضافــی و دســت و پاگیر  

شــرایط را بــرای فعالیــن حــوزه عمرانــی اســتان بهبــود بخشــیم.
در پایــان اســتاندار همــدان نیــز تســهیل و روان ســازی فرآینــد صــدور پروانــه ســاختمانی را ضــروری دانســت و تاکیــد کــرد: ســال گذشــته مصوبــه هایــی در ایــن 
راســتا صــادر شــده بــود کــه هنــوز اجــرا نشــده اســت.وی بــه دســتگاه هــای مرتبــط ماننــد شــهرداری، نظــام مهندســی تــا ۱۵ آذرمــاه ســال جــاری مهلــت داد تــا بــا 
تشــکیل جلســه و آســیب شناســی ایــن  موضــوع موانــع را برداشــته و رونــد صــدور پروانــه ســاختمانی را بــا اعمــال اصاحاتــی شــتاب بخشــند. شــاهرخی  بــا اشــاره 
بــه وقتگیــر و خســته کننــده بــودن رونــد صــدور پروانــه ســاختمانی و نارضایتــی مــردم گفــت: برآینــد تــاش مســووالن بایــد رضایتمنــدی و آســایش مردم باشــد که 
برخــی نســبت بــه ایــن وظیفــه مهــم بــی توجهــی مــی کننــد. اســتاندار همــدان خاطرنشــان کــرد: مــردم از نــرخ دســتمزد مهندســان نظــام مهندســی اســتان نیــز 

گایــه منــد هســتند و ایــن مــورد مهــم مــی بایســت در کمیتــه مربوطــه بــا نظــارت معاونــت امــور عمرانــی اســتانداری بازنگــری و قانونمنــد شــود.

بررسی مشکالت و موانع حوزه 
عمران و خدمات فنی مهندسی 
در سی و دومین نشست شورای 

گفتگوی دولت
 و بخش خصوصی
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برگزاری سمینار آموزشی پیش دریافت 
کارت بازرگانی در اتاق همدان

ســمینار آموزشــی پیــش دریافــت کارت بازرگانــی و عضویــت بــا 
هــدف آشــنایی بــا بخــش هــای مختلــف و شــرح وظایــف اتــاق 
ــررات  ــن و مق ــاورزی و قوانی ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای بازرگان
صــادرات و واردات در ســالن جلســات اتــاق همــدان بــا حضــور 

جمعــی از افــراد واجــد شــرایط برگــزار شــد.
ــه  ــدا روح ال ــاق همــدان، در ابت ــط عمومــی ات ــه گــزارش رواب ب
ــدان در  ــاق هم ــی ات ــات بازرگان ــناس خدم ــان کارش پورعراقی
ــی  ــی ط ــل و چگونگ ــدور کارت و مراح ــش ص ــوص »بخ خص
تشــریفات قانونــی بــه منظــور دریافــت کارت بازرگانــی، قوانیــن 
ــی و  ــا کارت بازرگان ــت ب ــوص فعالی ــم در خص ــررات مه و مق

ــود. ــه نم ــی ارائ ــط« توضیحات ــای مرتب ــه ه ــایر زمین س
پورعراقیــان همچنیــن بــه بیــان توضیحاتــی درخصــوص »نقــش 
و جایــگاه اتــاق هــای بازرگانــی در کشــور و فعالیــت هــای ایــن 

تشــکل بــزرگ« پرداخــت.
در ادامــه پیــام شمســی کارشــناس مرکــز داوری اتــاق همــدان 
بــه بیــان »شــرح وظایــف مرکــز داوری اتــاق همــدان« پرداخــت 
ــای  ــد قرارداده ــگام عق ــادی هن ــن اقتص ــد »فعالی ــادآور ش و ی

تجــاری عنــوان مرکــز داوری را در قــرارداد قیــد نماینــد.«
شمســی همچنیــن »اختیــارات مرکــز داوری را« توضیــح و 
ــت  ــه روزه جه ــدان هم ــاق هم ــز داوری ات ــود »مرک ــار نم اظه
ــاق  ــل ات ــاء در مح ــکات اعض ــائل و مش ــه مس ــخگویی ب پاس

ــور دارد.« ــدان حض هم
 در ادامــه باقــرزاده کارشــناس مســئول واحــد بازرگانی ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان در خصــوص ســرفصل هــای 
ــردی،  ــای کارب ــال ه ــا مث ــن ب ــرای حاضری ــل ب ــه تفصی ــر ب زی

توضیحــات مبســوطی را بیــان داشــت:
- آشنایی با قوانین و مقررات صادرات و واردات

- اهداف مقررات صادرات و واردات
- تاریخچه مقررات صادرات و واردات کشور
- تقسیم بندی کاالهای صادراتی و وارداتی
- کارت بازرگانی و شرایط و ضوابط اخذ آن

- سامانه کارت هوشمند و اهداف آن
- موانع و مشوق های صادرات

- جایگاه ایران در تجارت جهانی 
ســخنران بعــدی ســمینار مجیــد عظیمــی کارشــناس مســئول 
ترانزیــت کاال در اداره گمــرک اســتان بــه بیــان »قوانیــن 
گمــرک و چگونگــی طــی مراحــل صــادرات و واردات از مبــدا تــا 

ــت. ــد آن« پرداخ ــد و فرآین مقص
عظیمــی در ادامــه »نحــوه ثبــت ســفارش در ســامانه گمــرک 
ــه را  ــایت مربوط ــات در س ــت درج اطاع ــه جه ــیوه نام را  و ش
ــی«  ــورت کارگاه ــه ص ــی الزم را ب ــم عملیات ــریح و مکانیس تش

بیــان نمــود.
از  جــم  شــکریان  ســعید  ســمینار  ایــن  آخــر  ســخنران 
کارشناســان ارشــد مالیاتــی اســتان توضیحــات خــود را  جهــت 
ــرای  ــات ب ــوزه مالی ــا ح ــط ب ــی مرتب ــریفات قانون ــت تش رعای
فعــاالن و اعضــای اتــاق در 9 بنــد کلــی بــه صــورت زیــر ارایــه 

ــود:  نم
ــه  ــه ب ــق ســایت و مراجع ــد اقتصــادی از طری ــام ک ــت ن ۱- ثب

ــل  ــی مح ــادی و دارای ــور اقتص اداره ام
۲- نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک

3- صدور فاکتور فروش
 4- ثبت نام جهت کد مالیات بر ارزش افزوده

ــرای اعضــا   ۵- صنــدوق فــروش کــه خیلــی در ایــن مرحلــه ب
مهــم نیســت

 ۶- ارسال لیست معامات فصلی از طریق سایت

 ۷- ارسال لیست حقوق کارکنان
 ۸- تسلیم اظهارنامه مالیاتی

 9- تنظیم دفاتر و اسناد بر اساس واقعیت 
شــایان ذکــر اســت ایــن دوره آموزشــی بــه صــورت ماهیانــه بــه همــت واحــد آمــوزش و حــوزه صــدور کارت 
بازرگانــی اتــاق همــدان برگــزار مــی شــود و حضــور افــراد واجــد شــرایط دریافــت کارت بازرگانــی در ایــن 

دوره الزامــی مــی باشــد.
ــه  ــتانها ب ــرایط در شهرس ــد ش ــراد واج ــا اف ــروس کرون ــیوع وی ــگیری از ش ــل پیش ــه دلی ــت ب ــی اس گفتن

ــد ــرکت نمودن ــازی در کاس ش ــورت مج ص

برگزاری نهمین جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق همدان
نهمیــن جلســه کمیســیون معــادن و صنایــع معدنــی اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی اســتان 

همــدان بــه صــورت آنایــن برگــزار شــد.
ــب  ــد نای ــدا بشــیری زاه ــه دستورجلســه در ابت ــا توجــه ب ــاق همــدان، ب ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
رئیــس کمیســیون بــه »بررســی مصوبــات قبلــی کمیســیون« پرداخــت و اظهــار نمــود »بــا توجــه بــه نامــه 
ارســال شــده کیانــی مســئول کمیتــه ســنگ هــای تزئینــی در مــورد مســائل حــوزه اکتشــاف در جلســه 
هیــأت رئیســه مــورد بررســی قــرار گیــرد. در ادامــه باتوجــه بــه جمــع بنــدی مســائل و مشــکات جهــت 
طــرح در شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی موضــوع »حمــل مــواد ناریــه معــادن کــه توســط 
حمیــد احمــدی مدیــر عامــل شــرکت معدنــی آفتــاب مطــرح شــد ،مقــرر شــد در جلســات کارشناســی 

شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی مــورد بررســی قــرار گیــرد.«
همچنیــن درایــن جلســه در خصــوص بررســی عملکــرد مســئولین کمیتــه هــای کمیســیون مقــرر گردیــد 

در جســه آتــی کمیســیون ایــن موضــوع مــورد ارزیابــی واقــع شــود.«
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رئیس اتاق همدان در دیدار با فرماندار مالیر تاکید کرد:

مدیران شهرستان با افزایش تعامل با فعاالن اقتصادی بخش خصوصی را تقویت کنند
رییــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی همــدان و جمعــی از اعضــای هیئــت رئیســه و مســئولین اتــاق همــدان در راســتای تقویــت تعامــات بخــش خصوصــی 

بــا دســتگاه هــای اجرایــی شهرســتان بــا قــدرت الــه ولــدی معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان مایــر دیــدار و گفتگــو کردنــد.

رئیــس اتــاق همــدان در ایــن دیــدار ابتــدا  درگذشــت آیــت اهلل فاضلیــان نماینــده اســبق ولــی فقیــه در شهرســتان  را تســلیت گفــت و افــزود: وی تمــام عمــر پربرکــت خــود 
را صــرف خدمــات ارزنــده بــه مــردم، خدمــت بــه دیــن و علــم، انقــاب و نظــام اســامی کــرد.

علی اصغــر زبردســت بــه جایــگاه اتــاق بازرگانــی مایــر اشــاره و بیــان کــرد: بــا تقویــت تعامــل مدیــران دســتگاه های اجرایــی بــا اتــاق بازرگانــی، نمایندگــی ایــن اتــاق بایــد 
بــه جایــگاه خوبــی برســد.

ــم در وی جهانــی شــدن انگــور و مبــل  ــی مه ــر را مزیت ــت مای و منب
ایــن مزیــت رونــد توســعه صــادرات برشــمرد  بــا وجــود  افــزود:  و 
صادرکننــدگان کشــمش کشــور بایــد مهــم، انجمــن ملــی تولیــد و 
ــدان  ــتان هم ــت اس ــا محوری ــود.ب ــکیل ش تش
اســتان بــه قابلیت هــای مایــر در رییــس پارلمان بخــش خصوصی 
صنعــت،  کشــاورزی،  و حــوزه  شــیمیایی  صنایــع  موادغذایــی، 
ــا بســته بندی اشــاره و بیــان کــرد:  ــن اســت ت ــر ای ــا ب ــاش م ــام ت تم
ظرفیت هــای  از  اســتفاده  ــش بــا  ــا بخ ــل ب ــاد تعام ــود و ایج موج
بخــش  جایــگاه  خصوصــی را در شهرســتان ارتقــا و دولتــی، 

محکم تر کنیم.
ــی  ــد بهرام ــت حمی ــی اس بــه عنــوان مســوول نمایندگــی اتــاق گفتن
معــادن  صنایــع،  از بازرگانــی،  و  منصــوب  مایــر  کشــاورزی  و 
نجفــی  حمیدرضــا  ــد.زحمــات  ــر ش تقدی

معــاون اســتاندار همــدان و فرمانــدار ویــژه مایــر نیــز در ایــن دیــدار گفــت: در ســالی کــه از ســوی رهبــر معظــم انقــاب بــه نــام جهــش تولیــد نام گــذاری شــده، مدیــران 
دســتگاه های اجرایــی بایــد تعامــل خــود را بــا بخــش خصوصــی، فعــاالن اقتصــادی و اتــاق بازرگانــی ایــن شهرســتان تقویــت کننــد.

قــدرت اهلل ولــدی در دیــدار بــا رییــس و جمعــی از اعضــای هیــات رییســه اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی اســتان همــدان افــزود: تمــام تــوان خــود را برای توســعه 
و رونــق تولیــد و اشــتغال بــه کار گرفته ایــم.

ــف  ــای مختل ــر در حوزه ه ــای مای ــا و ظرفیت ه ــه قابلیت ه ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــت و بی ــذار دانس ــد اثرگ ــد تولی ــه رون ــی ب ــی را در شتاب بخش ــش خصوص ــش بخ وی نق
ــوار اســت. ــتان هم ــن شهرس ــرمایه گذاری در ای ــگری، مســیر س ــاورزی و گردش ــدن، کش ــت، مع ــاورزی، صنع کش

فرمانــدار ویــژه مایــر همچنیــن بــا تســلیت درگذشــت آیــت اهلل ســیدرضا فاضلیــان، رحلــت ایــن عالــم ربانــی را ضایعــه ای عظیــم دانســت و گفــت: آیــت اهلل فاضلیــان ســال ها 
عمــر شــریف خــود را بــرای ترویــج معــارف اهــل بیــت)ع( و دفــاع از آرمان هــای بلنــد انقــاب شــکوهمند اســامی صــرف کــرد.

ولــدی ادامــه داد: آیــت اهلل فاضلیــان همــواره در کســوت امامــت جمعــه شــهر مایــر، پرچــم دار وحــدت بیــن اقشــار و گروه هــای مختلــف بــود و تمــام عمــر خویــش را وقــف 
اســام و انقــاب کــرد.

ــود، از  ــاخته ب ــوام س ــی ت ــی و تربیت ــات سیاس ــی و خدم ــان مبارزات ــوابق درخش ــا س ــی را ب ــن اخاق ــی و محاس ــب علم ــه مرات ــدر ک ــم جلیل الق ــن عال ــرد: ای ــان ک وی بی
ــت. ــام اس ــره اس ــر پیک ــه ب ــداق ثلم ــود او مص ــت و نب ــمار می رف ــه ش ــامی ب ــاب اس ــور و انق ــده کش ــرمایه های ارزن س
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آییــن تودیــع و معارفــه مســئول نمایندگــی اتــاق بازرگانــی صنایــع معــادن وکشــاورزی همــدان در شهرســتان مایــر بــا حضــور رئیــس و برخــی از اعضــای هیئت رئیســه اتــاق همدان 
و فعالیــن اقتصــادی شهرســتان برگزار شــد.

ــت،  ــی همچــون کشــاورزی، صنع ــای مختلف ــر در حوزه ه ــژه مای ــای وی ــه ظرفیت ه ــا اشــاره ب ــن نشســت ب ــادن و کشــاورزی همــدان در ای ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات ریی
ــرد. ــرار گی ــن شهرســتان ق ــی ای ــاق بازرگان ــت کاری ات ــد در اولوی ــوی اقتصــادی بای ــا ۶ تشــکل ق ــج ی ــل پن ــد کــرد: شــکل گیری حداق ــی تاکی گردشــگری و موادغذای

بــه گــزارش روایــط عمومــی اتــاق همــدان علی اصغــر زبردســت عصــر چهارشــنبه در آییــن معارفــه مســوول نمایندگــی اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی شهرســتان مایــر 
افــزود: بــدون شــک فعــاالن اقتصــادی بــا ایجــاد ایــن تشــکل ها و در قالــب انجمــن می تواننــد مســائل و مشــکات خــود را در ســطح کشــوری پیگیــری و حــل کننــد.

وی اصلی تریــن تشــکل در ایــن شهرســتان را انجمــن تولیــد و صادرکننــدگان کشــمش مایــر عنــوان و بیــان کــرد: جــای ایــن انجمــن در ســطح کشــور خالــی اســت و تاکنــون آن 
چیــزی کــه از ایــن انجمــن مــد نظــر مــا بــوده، اتفــاق نیفتــاده اســت.

رییــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی همــدان بــا تاکیــد بــر اینکــه از باغــداران تــا صادرکننــدگان کشــمش بایــد عضــو ایــن انجمــن شــوند، تشــکیل انجمن ملــی تولید 
و صادرکننــدگان کشــمش را یــک ضــرورت برشــمرد و تحقــق ایــن هــدف بــزرگ را در گــرو شــکل گیری و فعالیــت ایــن انجمــن حداقــل در پنــج اســتان کشــمش خیز کشــور فعــال 

دانســت.علی اصغــر زبردســت اظهــار داشــت: در ایــن راســتا بــا اســتان هایی همچــون قزویــن، زنجــان و ارومیــه رایزنــی کردیــم و هماهنگی هایــی در ایــن زمینــه صــورت گرفــت.
وی تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه تولیــد بــاالی کشــمش و انگــور در ایــن شهرســتان و فعالیــت گســترده باغــداران، بایــد مرکزیــت و محوریــت انجمــن ملــی تولیــد و صادرکننــدگان 
کشــمش را بــرای اســتان همــدان بگیریم.رییــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی همــدان گفــت: طبــق اولویــت بایــد ایــن انجمــن بــا عضویــت باغــداران و تولیــد و 

صادرکننــدگان مایــر شــکل گیــرد و بــه مــرور تعــداد اعضــا زیــاد شــود و انجمــن ملــی بــه ســرانجام برســد.
وی  تشــکل مبــل و منبــت را  بــا توجــه بــه جهانــی شــدن ایــن هنرصنعــت از مهمتریــن تشــکل هــای  اقتصــادی ایــن شهرســتان دانســت و خواســتار افزایــش تعــداد اعضــای ایــن 

انجمــن شــد و افــزود: بــه طــور قطــع بــا انســجام ایــن تشــکل و یکی شــدن، می تــوان مســائل و مشــکات را پیگیــری و حــل کــرد.
وی حضــور ســه نفــر از فعــاالن اقتصــادی مایــر در هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی همــدان و نقش آفرینــی در کمیســیون های تخصصــی ایــن اتــاق را فرصتــی مغتنــم در پیشــبرد 

اهــداف ایــن شهرســتان دانســت و بــر بهره گیــری بیشــتر از ظرفیت هــای موجــود بــرای رشــد شــتابان اتــاق بازرگانــی مایــر تاکیــد کــرد.
رییــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی همــدان ضمــن تقدیــر از زحمــات »حمیدرضــا نجفــی« مســوول ســابق نمایندگــی اتــاق بازرگانــی مایــر بیــان کــرد: وی در 
تشــکیل کمیته هــای تخصصــی و برقــراری تعامــل اتــاق بازرگانــی مایــر بــا فعــاالن بخــش خصوصــی و دســتگاه های اجرایــی و پیشــبرد اهــداف اتــاق اقدامــات خوبــی انجــام داد کــه 

ایــن اهــداف بایــد توســط مســوول جدیــد بــا شــتاب بیشــتری طــی شــود.
علــی اصغــر زبردســت ادامــه داد: بــا توجــه بــه مســوولیت حمیدرضــا نجفــی در برگــزاری جلســات کمیســیون های اتــاق بازرگانــی اســتان و نیــاز بــه یــک نیــروی ثابــت و تمــام وقــت 
بــرای اتــاق بازرگانــی مایــر فــردی شایســته تر از »حمیــد بهرامــی« بــا ســابقه خــوب وی در اتــاق بازرگانــی همــدان و مســوولیت نمایندگــی اتاق بازرگانی تویســرکان، ســراغ نداشــتیم.

وی تاکیــد کــرد: از مســوول جدیــد نمایندگــی اتــاق بازرگانــی مایــر انتظــار داریــم بــا توجــه بــه تــوان و ســابقه خــوب خــود در اتــاق بازرگانــی، ســرعت و شــتاب بیشــتری بــه اتــاق 
بازرگانــی مایــر بخشــد.رییس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی همــدان خواســتار تعامــل و ارتبــاط بیشــتر فعــاالن اقتصــادی بــا اتــاق بازرگانــی مایر شــد و اظهار داشــت: 

تــاش مــا بــر ایــن اســت تــا جایــگاه اتــاق بازرگانــی را محکم تــر کنیــم و بخــش خصوصــی جایــگاه خــود را پیــدا کنــد.
زبردســت همچنیــن بــا اشــاره بــه مشــکات فعــاالن اقتصــادی پیگیری هــای متعــدد اتــاق بازرگانــی کشــور در راســتای آسان ســازی رونــد صــادرات و حــل مشــکات ارزی، معافیــت 

محصــوالت کشــاورزی از تعهــدات ارزی را ضــروری دانســت.
در ادامــه حســن بهرامــی عضــو هیــات رییســه اتــاق بازرگانــی همــدان نیــز بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای بالقــوه مایــر خواســتار تعامــل بیشــتر بخــش دولتــی بــا بخــش خصوصــی شــد 

و گفــت: تعلیــق کارت هــای بازرگانــی مشــکاتی را بــرای فعــاالن اقتصــادی بــه وجــود آورده و موجــب کنــدی رونــد صــادرات شــده اســت.
بهرامــی اتخــاذ تدبیــر اثرگــذار بــرای رفــع تعلیــق کارت هــای بازرگانــی را ضــروری خوانــد و بیــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکه بیشــترین صــادرات واحدهــای تولیــدی مایر به کشــورهای 

همســایه اســت، تعهــد ارزی بایــد در ایــن کشــورها رفع شــود.
وی بــا اشــاره بــه همــکاری واحدهــای تولیــدی بانک هــا نســبت بــه تقاضــای قانــون تســهیل تاکیــد کــرد: بــا وجــود اعــام شــرایط موجــود بــه بانــک مرکــزی، اقــدام قابــل توجهــی در 

ایــن زمینــه صــورت نگرفتــه و نیــاز اســت قبــل از پایــان یافتــن مهلــت قانونــی، اقــدام جــدی انجام شــود.
درپایان  این نشست از زحمات »حمیدرضا نجفی« تقدیر و »حمید بهرامی« به عنوان مسئول نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مایر معرفی شد.

رییس اتاق همدان در نشست تودیع و معارفه مسئول نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرستان مالیر  تاکید کرد :

شکل گیری تشکل های اقتصادی اولویت اتاق بازرگانی مالیر قرار گیرد
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ضربه مهلک تعهدات ارزي به 
صادرکنندگان 

 
ــانه  ــا رس ــو ب ــاق همــدان در گفتگ ــس ات ــر زبردســت رئی ــی اصغ عل
ــتان  ــرک اس ــه از گم ــاري ک ــت طبق آم ــار داش ــتان اظه ــای اس ه
ــال 99،  ــت س ــه نخس ــتان در ۶ ماه ــده، اس ــه گردی ــدان  ارائ هم
حــدود ۶۵ میلیــون دالر صــادرات داشــته کــه افزایــش ۲۲ درصــدي 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته را نشــان مي دهــد؛ امــا ایــن 
ــبب  ــه س ــت ک ــته نیس ــال هاي گذش ــه س ــبت ب ــوب نس ــد مطل ح
ــت  ــد ســال گذشــته اف ــه چن خوشــحالي مان شــود چــون نســبت ب
صــادرات را مشــاهده مي کنیــم. ســال گذشــته هــم وضعیــت خوبــي 
در صــادرات نداشــتیم. از ســال 9۷ کــه دولــت تعهــد ارزي را بــراي 
ــه صــادرات زده و آن را  ــه ســنگیني ب ــدگان گذاشــته ضرب صادرکنن
بــه ســمت افــول بــرده اســت. از بیــش از ۲۰۰ تاجــر و صادرکننــده  
ــي داشــتند 9۷ کارت تعلیــق شــده کــه  ــي کــه کارت بازرگان همدان
4۰ کارت به صــورت قطعــي تعلیــق شــده اســت. چــون ایــن تاجرهــا 
ــي  ــن 4۰ کارت ــد و ای ــور بازگردانن ــه کش ــود را ب ــته اند ارز خ نتوانس
ــه صادرکننــدگان  ــوط ب کــه به طــور قطعــي تعلیــق شــده همــه مرب
ــد  ــت و بای ــادپذیر اس ــان فس ــه محصوالتش ــت ک ــار اس میوه وتره ب
ــد. ــرز رد مي کردن ــده آن را از م ــه ش ــرایطي ک ــت و ش ــر قیم ــا ه ب

و  صنعــت  و  کشــاورزي  وزارت  کــه  کردیــم  زیــادي  تــاش 
اســت  فســادپذیر  میوه وتره بــار  کــه  کنیــم  قانــع  را  معــدن 
تعهــدات  و  دارنــد  صــادرات  بــراي  زیــادي  مشــکات  و 
نشــده ایم. موفــق  هنــوز  امــا  بردارنــد  آنهــا  بــراي  را  ارزي 

دو گــروه در صــادرات فعــال هســتند. یکــي، آنهــا کــه تولیدکننــده 
صادرکننــده  تنهــا  هــم  دیگــر  گــروه  هســتند  صادرکننــده  و 
هســتند. تــا حــدي مشــکل گــروه نخســت حــل شــد چــون 
آنهــا بــا دالري کــه از صــادرات به دســت مي  آورنــد، مي تواننــد 
امــا  انجــام بدهنــد  را  نیــاز خــود  اولیــه مــورد  واردات مــواد 
تعلیــق  بازرگاني شــان  کارت  صــرف،  صادرکننــدگان  اغلــب 
بازگرداننــد. کشــور  بــه  را  خــود  ارز  نتوانســتند  چــون  شــد 

ــران  ــادرات ای ــعه ص ــز توس ــزي و مرک ــک مرک ــردن بان ــاب ک مج
بازرگانــي  کارت  بازگردانــدن  و  ارزي  تعهــدات  حــذف  بــراي 
ایــن افــراد کار بســیار ســخت و پیچیــده اي شــده، تــا جایــي 
کــه موضــوع بــه دســتگاه قضــا هــم کشــیده شــده اســت.

ایــن مســائل در درازمــدت خــودش را نشــان مي دهــد. درحال حاضــر 
ــا مشــکل مواجــه شــده  صــادرات ســیب زمیني، کشــمش و ســیر ب
ــده  ــق ش ــدگان تعلی ــن صادرکنن ــب ای ــي اغل ــون کارت بازرگان چ
ــواد  ــم م ــداري ه ــیمي و مق ــدات پتروش ــادرات تولی ــا ص ــت. ام اس
ــتند. ــتان هس ــادرات اس ــاي ص ــزو بهترین ه ــده ج ــي کنسروش غذای

ــت  ــد در اســتان طــوري مدیری ــم و بای ــش رو داری ســال ســختي پی
کنیــم کــه کمتریــن آســیب بــه صــادرات و تولیــدات اســتان بخــورد.

البتــه امیــدواري وجــود دارد کــه کارهــا را روي ریــل حرکــت ببریــم. 
اگــر تحریم هــا شکســته شــود و فشــار ارزي و فــروش نفــت از دوش 
دولــت کــم شــود ایــن امیــدواري وجــود دارد کــه بــه حــذف تعهدات 
ارزي منجــر شــود امــا تــا زمانــي کــه فشــار تحریم هــا از روي 
ــرود. ــش ب ــه پی ــاع همین  گون ــاال اوض ــود احتم ــته نش ــت برداش دول

هشــتمین جلســه کمیســیون آمــوزش، پژوهــش، بهــره وری و 
ــادن و کشــاورزی  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــی ات مســئولیت اجتماع

ــد. ــزار ش ــی برگ ــو کنفرانس ــورت ویدی ــه ص ــدان ب ــتان هم اس
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان، در ابتــدای جلســه غیائــی 
نایــب رئیــس انجمــن موسســات آموزشــی اســتان همــدان بــه ارائــه 
ــزاری  ــود« پرداخــت و »درخصــوص برگ ــای آموزشــی خ ــه ه »برنام

دوره هــای آموزشــی اعــام آمادگــی« نمــود.
ســپس خرمروئــی مســئول کمیتــه مســئولیت اجتماعــی کمیســیون 
ــار  ــت و اظه ــکات« پرداخ ــائل و مش ــا و مس ــه ه ــام »برنام ــه اع ب
نمــود »رضایــت و کارآیــی در آمــوزش هایــی کــه انجــام مــی شــود 
مــورد ســنجش قــرار گیــرد و همچنیــن پیشــنهاد دادنــد دوره هــای 

ــزار شــود.« ــی برگ ــا مســئولیت اجتماع ــط ب آموزشــی مرتب
همچنیــن نجفــی مســئول دبیرخانــه کمیســیون هــای اتــاق همــدان 
ــرکتی » را  ــی ش ــئولیت اجتماع ــر مس ــز ب ــت »تمرک ــن نشس در ای

خواســتار شــد.
ــاپ«  ــه معرفــی »طــرح ت نســترن شــریفی رئیــس کمیســیون نیــز ب
ــاع  ــوان اط ــق فراخ ــرح از طری ــن ط ــت »ای ــار داش ــت و اظه پرداخ

ــد شــد.« رســانی خواه
ــه  ــدان ب ــاق هم ــوزش ات ــد آم ــناس واح ــر کارش ــاض ف ــه بی در ادام
»ارائــه گــزارش عملکــرد ایــن واحــد« پرداخــت و »جهــت برگــزاری 
دوره هــای آموزشــی در ســال جــاری بــا توجــه بــه تعــداد 3۰ ســهمیه 

آموزشــی اتــاق همــدان اعــام آمادگــی« نمــود.
ــدان  ــتان هم ــاف اس ــاق اصن ــده ات ــش نماین ــدی من ــن وحی همچنی
ــد و  ــا« ش ــن اعض ــوزش بی ــه آم ــوط ب ــب مرب ــع کت ــتار »توزی خواس
»نــوع آمــوزش و تخصصــی بــودن و در دســترس بــودن را« از مــوارد 

ــر گــذار دانســت. مهــم آمــوزش اث

هشتمین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش، بهره وری و 
مسئولیت اجتماعی اتاق همدان برگزار شد.
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در نشست اعضای هیئت رئیسه اتاق همدان با
 معاون امور عمرانی استاندار همدان  بررسی شد.
پیگیری مصوبات عمرانی سی و 
دومین نشست شورای گفتگو در 

راستای تسهیل موانع عمرانی
 فعالین اقتصادی

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان برخــی از  
ــاق همــدان در راســتای  ــت رئیســه ات اعضــای هیئ
ــن  حــل و فصــل مشــکات و مســائل جــاری فعالی
ــورای  ــات ش ــی  مصوب ــری برخ ــادی و پیگی اقتص
ــح روز  ــی  صب ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول گفتگ
پنــج شــنبه ۲9 آبــان 99 بــا فرهــاد فرزانــه معــاون 
ــو  ــدار و گفتگ ــدان دی ــتاندار هم ــی اس ــور عمران ام

ــد. کردن
ــا  ــدار ب ــن دی ــدای  ای ــدان در ابت ــاق هم ــس ات رئی
ــه در  ــدس فرزان ــارب مهن ــوابق و تج ــه س ــاره ب اش
ســمت هــای مختلــف مدیریتــی، انتصــاب وی را  بــه 
ــدان  ــتانداری هم ــی اس ــور عمران ــاون ام ســمت مع
ــا حضــور ایشــان  ــراز امیــدواری کــرد ب تبریــک و اب
ــن اقتصــادی اســتان  ــی  فعالی ــع عمران برخــی موان

تســهیل گــردد.
ــا اشــاره  ــن نشســت  ب ــی اصغــر زبردســت در ای عل
ــتان  ــادی اس ــن اقتص ــکات فعالی ــی مش ــه برخ ب
نظــام  ســازمان  بیشــتر  مســاعدت  خواســتار 
ــات  ــوزه خدم ــن ح ــا فعالی ــاختمان ب ــی س مهندس
ــد،وی  در  ــتان ش ــی اس ــی و  عمران ــی مهندس فن
ــری ســه راه   ــه مســیر 4 کیلومت ــا اشــاره ب ــه ب ادام
فرهنگیــان تــا میــدان فــرودگاه  عــدم وجــود رمــپ 
ــن  ــا دور برگــردان کارشناســی شــده در طــول ای ی
ــور و  ــرژی در عب ــت ان ــدر رف ــب ه ــیر  را موج مس

ــت. ــادی دانس ــن اقتص ــرور فعالی م
ــر از ســخنان  ــاق همــدان در بخــش دیگ ــس ات رئی
اظهــار داشــت بــی تردیــد ســاختمان جدیــد اتــاق 
همــدان جــزو پــروژه هــای کــم نظیــر اســتان بــوده 
ــی  ــش خصوص ــات  بخ ــه ی مباه ــده مای و در آین
ــت  ــن وضعی ــه آخری ــاره ب ــا اش ــود وی ب ــد ب خواه
ــهیل  ــدان  تس ــاق هم ــد ات ــاختمان جدی ــروژه س پ
ــع را در جهــت پیشــبرد  و روان ســازی برخــی موان
و تحویــل بموقــع پــروژه ســاختمان اتــاق بازرگانــی 

ــذار دانســت. همــدان اثرگ
ــا  ــی ب ــص آب کاف ــدم تخصی ــه ع ــاره ب ــا اش وی  ب
وجــود  ســه هکتــار فضــای ســبز  در ایــن پــروژه بــا 
توجــه بــه محدودیــت هــای  بهــره بــرداری از آب  و 

همچنیــن عــدم برخــورداری  واحدهــای صنعتــی مســتقر در ایــن مســیر از لولــه کشــی آب 
شــهری را از دیگــر مشــکات منطقــه عنــوان نمــود.

دز ادامــه علــی اکبــر فــاح نایــب رئیــس اتــاق همــدان نیــز ضمــن تبریــک انتصــاب فرهــاد 
ــه برخــی از مشــکات فعالیــن  ــی اســتانداری همــدان ب ــه بعنــوان معــاون امــور عمران فرزان
ــاره  ــان اش ــی چشــمه قصاب ــه صنعت ــاران و ناحی ــی به اقتصــادی مســتقر در شــهرک صنعت
ــه صنعتــی  ــاران و  ســاماندهی ناحی ــر گــذر شــهرک صنعتــی به ــد کــرد تکمیــل زی و تاکی
چشــمه قصابــان از مهــم تریــن مطالبــات فعالیــن اقتصــادی ایــن منطقــه صنعتــی بــوده کــه 
ــای  ــتگا ه ــدی دس ــزم ج ــتلزم ع ــروژه مس ــل پ ــرای کام ــهیل در اج ــریع و تس ــون  تس اکن
ــزی  ــه آســفالت ری ــن جمل ــه م ــات صــورت گرفت ــر از خدم مربوطــه اســت.وی ضمــن تقدی
رمــپ هــای بــاال و پاییــن شــهرک از آمادگــی کامــل امنــای ایــن ناحیــه صنعتــی در راســتای 

مســاعدت در جهــت ســاماندهی کامــل منطقــه خبــر داد.
ــع ایجــاد شــده  ــه برخــی موان ــا اشــاره ب ــاق همــدان ب ــزدی دبیــرکل ات در ادامــه طاهــره ای
ــاعدت  ــتان مس ــی اس ــش خصوص ــان بخ ــاختمان اداری پارلم ــروژه س ــاخت پ ــد س در فراین
ــا محوریــت معاونــت امــور عمرانــی اســتانداری همــدان  دســتگاه هــای اجرایــی اســتان را ب

ــروژه خواســتار شــد. ــن پ جهــت تســریع در پیشــبرد ای
فرهــاد فرزانــه معــاون امــور عمرانــی اســتاندار همــدان نیــز در ایــن نشســت ضمــن تقدیــر 
از حضــور اعضــای هیئــت رئیســه و تعامــات ســازنده پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان بــا 
دســتگاه هــای اجرایــی اســتان در مــورد برخــی مصوبــات و اقدامــات نشســت شــورای گفتگــو 
ــده   ــازماندهی ش ــات س ــه خدم ــت ارائ ــره جه ــار نف ــی چه ــر حقوق ــتان  از تشــکیل دفات اس

کنتــرل و صــدور نقشــه هــای پروانــه ســاختمان خبــر داد.
ــی اســتانداری همــدان افــزود مــوارد تشــویقی تخصیــص ســهمیه  نیــز  معــاون امــور عمران
جهــت بازگشــایی دفاتــر حقوقــی  صــورت گرفتــه کــه تاکنــون 4 دفتــر مراجعــه و یــک دفتــر 

حقوقــی فنــی موفــق بــه دربافــت مجــوز گردیــده اســت. 
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دبیرکل اتاق بازرگانی ، صنایع ، 
معادن و کشاورزی همدان با هیئت 
مدیره انجمن انبوه سازان مسکن 

همدان دیدار و گفتگو کرد.

در ایــن نشســت کــه بــا هــدف الحــاق ایــن انجمــن بــه اتــاق ایــران برگــزار گردیــد پارســامهر عضــو هیئــت مدیــره انجمــن انبــوه ســازان مســکن 
در ابتــدا ایــن جلســه ضمــن خیــر مقــدم و قدردانــی از دبیــرکل اتــاق همــدان جهــت شــرکت در ایــن نشســت توضیحــات متخصــری درخصــوص 

الحــاق انجمــن ذکــر نمودنــد.
در ادامــه ایــزدی دبیــر کل اتــاق همــدان بــا اشــاره بــه فوایــد الحــاق انجمــن انبــوه ســازان مســکن اســتان و ایجــاد زمینــه مشــارکت و حضــور در 
شــورای گفتگــو حمایــت و اعــزام تیــم بــه خــارج از کشــور و همچنیــن تنظیــم اساســنامه تیــپ اســتانی جهــت بررســی و مطالعــه اعضــا انجمــن 
ارائــه نمودنــد وی افزود؛حداقــل ۵ انجمــن از اتــاق هــای اســتانی بــه اتــاق ایــران ملحــق شــده انــد و ظرفیــت ایجــاد انجمــن سراســری را ایجــاد 

نمودنــد. در پایــان جلســه پارســامهر خواســتار تعامــل بیشــتر و برگــزاری نشســت هــای مــداوم در ایــن خصــوص گردیــد.

ــع  ــی ، صنای ــاق بازرگان ــده ات ــی نماین ــدی صیاف ــا حضــور مه ب
ــدان  ــاق هم ــر کل ات ــزدی دبی ــران ،ای ــاورزی ای ــادن و کش ، مع
ــه   ــتور جلس ــا دس ــور ب ــی کش ــع غذای ــه صنای ــن عرض و فعالی
تصویــب اساســنامه پیشــنهادی  ، تعییــن روزنامــه کثیراالنتشــار 
ــاب  ــه ، انتخ ــالیانه و ورودی ــت س ــق عضوی ــزان ح ــن می ، تعیی
اعضــای اصلــی و علــی البــدل هیــات مدیــره و  انتخــاب اعضــای 

ــد. ــازرس برگــزار گردی ــی البــدل ب ــی و عل اصل
در ایــن نشســت پــس از ارایــه پیــش نویــس اساســنامه و بحث و 
تبــادل نظــر، اساســنامه مربوطــه  بــه تصویــب رســیده وروزنامــه  
کشــوری کار و کارگــر بــه عنــوان روزنامــه کثیراالنتشــار جهــت 

درج آگهــی هــای مربوطــه تعییــن شــد.
ــال  ــون ری ــج میلی ــغ پن ــه مجمــع  مبل ــه  جهــت ورودی در ادام
و حــق عضویــت ســالیانه مبلــغ ســه میلیــون ریــال بــرای ســال 

۱399 تعییــن و تصویــب شــد.
گفتنی است در این مجمع به ترتیب  آقایان : 

۱-علی صفا زمانیان 
۲-یداله شاه پروری 

3-قاسم شاملو 
4-ایرج جعفری

۵-محسن نعمتی

مجمع عمومی موسسین انجمن صنایع غذایی استان همدان

بعنوان اعضای اصلی  هیئت مدیره انجمن برای مدت سه سال منتخب شدند و آقایان:
۱-محمد نیکو سخن ۲-غامرضا موهبتی نیز بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انجمن برای مدت سه سال منتخب شدند.

آقــای حمیــد بالــی جوانمــرد بــه ســمت بــازرس اصلــی و آقــای حســین ترکمــن ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یکســال انتخــاب شــدند 
و قبــول ســمت نمودنــد.
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نشســت بحــث و بررســی آخریــن نتایــج طــرح پایــش ملــی 
ــاق  ــس ات ــت رئی ــی اصغرزبردس ــور عل ــا حض ــب و کار ب ــط کس محی
بازرگانی،صنایع،معــادن وکشــاورزی همدان،ظاهــر پورمجاهــد معــاون 
امــور اقتصــادی اســتاندار همدان،علــی اکبــر فــاح نایــب رئیــس اتــاق 
ــان از   ــئولین و کارشناس ــر مس ــاق  و دیگ ــرکل ات ــزدی دبی همدان،ای

ــزار شــد. ــی اســتان برگ ــای اجرای ــایر دســتگاه ه ــاق و س ات
گفتنــی اســت در ایــن  جلســه   بهــره بــرداری مفیــد از  نتایــج طــرح 
ــات  ــا و تصمیم ــت ه ــاذ سیاس ــب و کار و  اتخ ــط کس ــش محی پای
کان در ارتقــا جایــگاه اقتصــادی اســتان مــورد بحــث و بررســی قــرار 
ــا تشــکیل کمیتــه ای متشــکل از نماینــدگان  گرفــت و مقــرر شــد ب
ــای  ــتگاه ه ــن دس ــاون و همچنی ــاف ،تع ــای بازرگانی،اصن ــاق ه ات
ــرداری از طــرح در راســتای  ــی بهــره ب ــد اجرای ــی، رون ــط اجرای ذیرب

جایــگاه  ارتقــا 
ی  د قتصــا ا
در  اســتان 
کشــور  ســطح 
مــورد بررســی 
واقــع  بیشــتر 

شــود.
اتــاق  رئیــس 
در  همــدان 
نشســت  ایــن 
بــا اشــاره بــه 
طــرح  نتایــج 
پایــش اســتان  
بــه شــاخص هــا 
و جایــگاه فعلــی 
اســتان اشــاره و 
ــا  ــرد ب ــد ک تاکی

اتخــاذ تصمیــم هــا و اقدامــات از پیــش تعییــن شــده و حســاب شــده 
مــی بایســت  در جهــت ارتقــای جایــگاه اقتصــادی اســتان گام هــای 

جــدی تــری برداشــته شــود.
ــار مســتقیما   ــاه یکب ــر 4 م ــران ه ــاق ای ــن طــرح ات ــزود در ای وی اف
ــا طــرح  ۲۸ ســوال  ــرار کــرده و ب ــاط برق ــن اقتصــادی ارتب ــا فعالی ب
ــی  ــای دولت ــش ه ــوال از بخ ــی و 4۲ س ــش خصوص ــن بخ از فعالی
شــاخص هــای محیــط کســب و کار را در اســتان ارزیابــی مــی نمایــد.

رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان ادامــه داد هــدف کلــی از 
اجــرای ایــن طــرح، شــناخت وضعیــت جــاری محیــط کســب و کار در 
ایــران بــه صــورت فصلــی و ســاالنه و انعــکاس آن بــه سیاســتگذاران 
ــود  ــرای بهب ــب ب ــای مناس ــا و راهکاره ــت ه ــاذ سیاس ــرای اتخ ب
ــن آمــار گیــری  مســتمر محیــط کســب و کار کشــور اســت و  در ای
فعــاالن اقتصــادی از مجموعــه واحــد هــای تحــت پوشــش ســه اتــاق 
بازرگانــی، اصنــاف و تعــاون بــه طــور تصادفــی انتخــاب و بــه ســواالت 

ــن آمارگیــری پاســخ خواهنــد داد. پرسشــنامه ای
ــه تشــریح  خاصــه  ــدان ب ــاق هم ــر کل ات ــزدی دبی ــره ای ــه طاه در ادام
ای از نتایــج طــرح ملــی پایــش محیــط کســب و کار در تابســتان 99 در 
ــس  ــال 9۰ در مجل ــرح در س ــن ط ــت ای ــار داش ــت و اظه ــتان پرداخ اس
تصویــب گردیــده و در ســال 94 بــا ورود اتــاق هــای بازرگانــی ، اصنــاف و 

تعــاون ادامــه یافتــه اســت.
وی افــزود در ایــن طــرح ۲۶۸۸ فعــال اقتصــادی از مجمــوع ســه اتــاق مذکور 

بــا روش تکمیلــی پرسشــنامه و تلفنــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اند.
ــش در دوره  ــن پای ــده در ای ــارکت کنن ــادی مش ــاالن اقتص ــزود فع وی اف
تابســتان 99 ســه مولفــه ی غیرقابــل پیــش بینــی بــودن تغییــرات قیمــت 
مــواد اولیــه محصوالت،بــی ثباتــی سیاســت هــا ،قوانیــن و مقــررات و رویــه 
ــک  ــی از بان ــر کســب و کار و دشــواری تامیــن مال ــی ناظــر ب هــای اجرای
هــا را نــا مســاعدترین و 
محدودیــت  مولفــه  ســه 
بــه  دسترســی 
ــی  ــت دسترس آب،محدودی
بــه حامــل هــای انــرژی 
دسترســی  محدودیــت  و 
ــه شــبکه تلفــن همــراه و  ب
ــن  ــت را مناســب تری اینترن
ــب  ــط کس ــه ای محی مولف
ســایر  بــه  نســبت  وکار 
مولفــه هــا ارزیابــی کردنــد.

علــی اکبــر فــاح نایــب 
ــز  ــدان نی ــاق هم ــس ات رئی
در ایــن نشســت حضــور 
اعضــای ثابتــی را از ســه 
و  بازرگانی،تعــاون  اتــاق 
اصنــاف  در کمیتــه ای کــه 
ــردد را  ــن طــرح تشــکیل گ ــری ای ــد جهــت بررســی و پیگی ــرر گردی مق
مــورد پیشــنهاد قــرار داد،وی در ادامــه افــزود کلیــه نتایــج بدســت آمــده 
ــر  ــا مــی بایســت اث ــار هــا و اطاعــات نهایت ــن طــرح و خروجــی آم از ای
گــذاری خــود را در واحدهــای تولیــدی و کســب و کار نشــان دهد،نایــب 
رئیــس اتــاق افــزود آنچــه از ســوی فعالیــن اقتصــادی در بدنــه دســتگاه 
ــاغ  ــی اب ــای اجرای ــه در راس دســتگاه ه ــا آنچــه ک ــردد ب مشــاهده میگ
میگــردد کامــا متفــاوت اســت کــه نیــاز اســت بــه ایــن موضــوع بصــورت 

ــود. ــه ش ــق پرداخت دقی
ــار  ــه اظه ــن جلس ــز در ای ــدان نی ــتاندار هم ــادی اس ــور اقتص ــاون ام مع
داشــت مشــکات اقتصــادی کنونــی کشــور نشــأت گرفته از مســائل 
ــی  ــد و تعطیل ــق تولی ــدم رون ــا ع ــن آن ه ــه مهم تری ــت ک ــی اس گوناگون
ــوز و  ــدور مج ــدم ص ــا ع ــی و ی ــه دالیل ــدی ب ــای تولی ــی از واحده برخ
ســنگ اندازی در ایــن مســیر بــرای ایجــاد کســب وکار در حوزه هــای 
مختلــف تولیــدی و صنعتــی اســت کــه در ایــن میــان نقــش بانــک هــا 

برگزاری نشست بررسی طرح پایش محیط کسب و کار با حضور
 معاون امور اقتصادی استاندار همدان
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ــرای  ــه ب ــای عظیم الجث ــه دیوه ــوز گاه ب ــدور مج ــف در ص ــل مختل ــدن مراح ــا چی ــوده و ب ــگ ب ــیار پُررن ــه بس ــی مربوط ــتگاه های اجرای و دس
ــزود همــدان نیــز  ــی معجزه آســا دارد. وی اف ــه نیروی ــاز ب ــن دیوهــا نی ــل شــده اند کــه شکســتن شــاخ ای ــدازی کســب وکار تبدی متقاضیــان راه ان
همچــون ســایر اســتان های کشــور از موانــع صــدور مجــوز کســب وکار مســتثنا نبــوده و نیســت و شــاید بســیاری از قوانیــن دســت وپاگیر موجــب 
ــد و  ــری دارن ــش مؤث ــا نق ــی و بانک ه ــتگاه های اجرای ــن دس ــه دراین بی ــود ک ــدور آن می  ش ــدم ص ــا ع ــوز و ی ــک مج ــدور ی ــدن ص ــی ش طوالن
ــد اســتفاده از نظــرات و پیشــنهادات صاحب نظــران و  ــر نیازمن ــن ام ــه ای ــق و جــدی دارد ک ــه آسیب شناســی های دقی ــاز ب ــع نی ــن موان ــع ای رف
ــر نمــوده و  کارشناســان حــوزه کســب وکار اســت. وی در ایــن خصــوص از اقدامــات صــورت گرفتــه در پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان تقدی
اظهــار داشــت از نتایــج بدســت آمــده ایــن طــرح در تدویــن برنامــه هــای اســتان در ســال هــای آتــی بهــره بــرداری خواهــد شــد. وی ضمــن 
ــا  ــل و پایانه ه ــازمان حمل ونق ــتعام س ــا اس ــاختی و ی ــتگاه های زیرس ــتعام دس ــا، اس ــه بانک ه ــرض ب ــر ف ــا ب ــایی خأله ــا شناس ــه ب ــان اینک بی
ــاه و تســریع  ــا شــیوه کار را کوت ــا دســتگاه های مختلــف مذاکــره می کنیــم و ســعی داریــم گــردش کار و ی ــر ایــن اســاس ب می رســیم، افــزود: ب
کنیم.پــور مجاهــد در پایــان افــزود قطعــاً بهــا دادن بــه حــوزه کســب وکار از ضرورت هــای انکارناپذیــر اقتصــاد کشــور به ویــژه در شــرایط کنونــی 
ــه تبــع آن کاهــش بیــکاری و غیــره نیازمنــد ســرمایه گذاری  ــه تحریم هــای اقتصــادی اســت و رونــق تولیــد و رشــد اقتصــادی و ب ــا توجــه ب و ب
بــوده و تــا زمانــی کــه در فضــای کســب وکار بهبــود الزم حاصــل نشــود، جــذب ســرمایه گذاری داخلــی و خارجــی امــری مشــکل خواهــد بــود.

قدردانی پارلمان بخش خصوصی استان از سربازان جبهه سالمت 
به گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان علــی اصغــر زبردســت رئیــس اتــاق بازرگانی،صنایع،معــادن و کشــاورزی اســتان همــدان ، طاهــره ایــزدی 
دبیــر کل اتــاق و مســعود توتونچیــان عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق ایــران بــا حضــور و بازدیــد از بخــش هــای بیمارســتان فاطمیــه از ایثــار و 

فــداکاری کادر درمــان اســتان در جبهــه مبــارزه بــا ویــروس کرونــا تقدیــر و تشــکر نمودنــد.
علــی اصغــر زبردســت در ایــن دیــدار اظهــار داشــت بــه نمایندگــی از خانــواده بــزرگ بخــش خصوصــی و فعالیــن اقتصــادی از همــه شــما عزیــزان 
تقدیــر و تشــکر نمــوده و اطمینــان دارم کــه ملــت شــریف ایــران، بیمــاران و خانــواده هــای ایشــان قــدردان زحمــات و تاشــهای ایثارگرانــه شــما  
بــوده و پــاداش الهــی نیــز قطعــا شــامل حــال شــما خواهــد شد.مســعود توتونچیــان عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق همــدان نیــز بــا اشــاره بــه 
اقدامــات فعالیــن اقتصــادی اســتان و تــاش هــای شــرکت صنایــع غذایــی ســحر در کنتــرل ویــروس کرونــا خاطــر نشــان ســاخت همــه مــا در 
قبــال کادر درمــان و کنتــرل ایــن بیمــاری مســئولیم و هرکــس در هــر جایگاهــی مــی بایســت نقــش و وظیفــه خــود را در ایــن بحــران بــه درســتی 
ایفــا کنــد. طاهــره ایــزدی دبیــر کل اتــاق همــدان نیــز در ایــن دیــدار اظهــار داشــت ،از ابتــدای شــیوع ایــن ویــروس توانســتیم بــا تعامــل نزدیکــی 
کــه بــا معاونــت جلــب مشــارکت هــای مردمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایجــاد نماییــم مــوارد مــورد نیــاز بیمارســتان هــا را دریافــت و نســبت 
بــه تهیــه اقــام قــدم  برداریــم، وی افــزود بــی  تردیــد هــر کــس در ایــن امــر خیــر کوچکتریــن قدمــی بــردارد خداونــد در دنیــا اجــر ایــن عمــل 
پســندیده را بــه او برخواهــد گردانــد .در ایــن دیــدار دکتــر شــکر چــی معاونــت جلــب مشــارکت هــای مردمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی از حمایــت 
هــای بــی دریــغ پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان و فعالیــن اقتصــادی در راه انــدازی بخــش ICU بیمارســتان فاطمیــه و اهــدای محمولــه هــای 

متعــدد  اقــام پزشــکی بــه معاونــت جلــب مشــارکت هــای مردمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تقدیــر و تشــکر کــرد.
گفتنی است در این دیدار به همت پویش نفس طی مراسمی تعداد ۲۰۰ کارت هدیه به کادر درمان استان اهدا گردید.
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رئیس اتاق ایران در دیدار ویدئو کنفرانسی با اعضای هیئت نمایندگان اتاق همدان مطرح کرد :

اتاق همدان در صحنه فعالیت اتاق های کشور در جهت ارتقاء اعتبار خود
 گام های بزرگی برداشته است

ــو   ــق ارتبــاط ویدی ــاق بازرگانی،صنایع،معــادن و کشــاورزی همــدان از طری ــاق همــدان اعضــای هیئــت نماینــدگان ات ــط عمومــی ات ــه گــزارش رواب ب
ــاق ایــران دیــدار و گفتگــو کردنــد. ــا رئیــس و اعضــای هیئــت رئیســه ات کنفرانســی ب

رئیــس اتــاق همــدان درایــن دیــدار ضمــن تقدیــر از معــاون امــور اســتانهای اتــاق ایــران بــا تشــکر از فراهــم کــردن زمینــه دیــدار و گفتگــو بــا اعضــای 
هیئــت نماینــدگان اتــاق هــای سراســر کشــور اظهــار داشــت: خوشــبختانه اتــاق همــدان در  نهمیــن دوره خــود بــا حضــور اعضــای هیئــت رئیســه و 

هیئــت نماینــدگان اتــاق بصــورت تیمــی منســجم  بــا ســطح  تعامــات بســیار خــوب شــاهد تحــوالت مثبــت و گام هــای اثــر بخشــی بــوده اســت 
علــی اصغــر زبردســت در ایــن نشســت از برگــزاری 4۵  جلســه هیئــت رئیســه بــا ۱3۰ مصوبه و ۱9 جلســه هیئــت نمایندگان بــا ۵۰ مصوبــه در دوره نهم 

اتــاق خبــر داد و اظهــار داشــت در ایــن مــدت نایــب رئیــس و کارشناســان اتــاق  در بیش از 93 جلســه برون ســازمانی نیــز حضور فعــال و اثرگذار داشــته اند.  
رئیــس اتــاق همــدان در ادامــه افــزود از آغــاز نهمیــن دوره اتــاق همــدان تاکنــون در راســتای تشــریح و حــل و فصــل مشــکات فعالیــن اقتصــادی حدود 
۲4۵ جلســه کمیســیون برگــزار گردیــده است.ایشــان بــا اشــاره بــه فعالیــت هــای عضــو محــور اتــاق همــدان و افزایــش تعــداد کارتهــای بازرگانــی نســبت به  
ادوار گذشــته اظهــار داشــت متاســفانه بــا فشــارهای  مداومــی  ماننــد مســائل تعهــدات ارزی کــه در ســالیان اخیــر بــر فعالیــن اقتصــادی وارد گردیــد در ســال 
جــاری شــاهد ریــزش ایــن تعــداد بــوده ایــم، رئیــس اتــاق همــدان افــزود کل  میــزان تعهــدات ارزی باقیمانده اســتان یــک میلیــون و چهارصــد هــزار دالر بوده 
کــه اغلــب مربــوط بــه حــوزه هــای کشــاورزی اســت کــه انتظــار میرفــت با توجــه به شــرایط اقتصــادی کشــور دولــت در این زمینــه فعالیــن اقتصــادی را بیش 
از پیــش مــورد حمایــت قــرار دهد.رئیــس اتــاق همــدان در موضــوع شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی نیــز اذعــان داشــت  در ســال 9۸ موفــق 
بــه برگــزاری 9 جلســه شــورای گفتگــو شــدیم کــه ایــن تعــداد جلســات  9۸ مصوبــه بــه همــراه داشــت و از ایــن تعــداد ۱۷ مصوبــه نیــز در ســطح ملــی 
بــوده اســت ،در ســال 99 نیــز تاکنــون ۵ جلســه بــا 3۲ مصوبــه برگــزار گردیــده کــه 3 مصوبــه ملــی نیــز بهمــراه داشــته اســت. ایشــان در ادامــه  از 

اســتاندار همــدان در نشســت همراهــی و حضــور اثربخش 
گفتگــو  شــورای  دولــت و بخــش خصوصــی تقدیــر هــای 
ــای نمــود.  وی در پایــان افــزود  ــری ه ــا پیگی ــبختانه ب خوش
از  بیــش  اتــاق  شــورای مســتمر  مصوبــات  ۸۰درصــد 
ــش  ــت و بخ ــوی دول خصوصــی  اجرایــی شــده اســت.گفتگ
اشــاره بــه فعالیــت هــای صــورت رئیــس اتــاق همــدان بــا 
ــا گرفتــه در  پروژه ســاختمان  ــزود  ب ــدان اف ــاق هم ــد ات جدی
ــه  ــا هم ــوان و ب ــه ی ت ــه هم ــش رو از جمل ــکات پی ی مش
ــم افزایــش چندیــن برابــری  ــته ای ــح  توانس ــت مصال قیم
بــه  را  ســاختمان  پیشــرفت قابــل توجهی برســانیم پــروژه 
ــای امــا بــی تردیــد تکمیــل این  ــاعدت ه ــدون مس ــروژه  ب پ

اتــاق ایــران کار را بســیار دشــوار خواهــد نمــود. در ادامــه علــی اکبــر فــالح نایــب رئیــس اتــاق همــدان در ابتــدا خواســتار مســاعدت بیشــتر اتــاق 
ایــران در موضــوع پــروژه ســاختمان جدیــد اتــاق همــدان  شــدند وی در ادامــه ازبرگــزاری و حضــور در  ۱3۸ جلســه ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد 
در اســتان خبــر داد و تاکیــد کــرد اغلــب مصوبــات  ایــن ســتاد بــا پیگیــری هــای الزم اجرایــی میشــوند ایشــان از رســیدگی بــه 9۰۰ پرونــده در تامیــن 

ــت. ــده اس ــع گردی ــات مرتف ــن جلس ــکات در ای ــائل و مش ــا مس ــزود عمدت ــر داد و اف ــی خب ــور مالیات ــده در ام ــی و 3۰۰۰ پرون اجتماع
ایشــان در ادامــه از  کــم توجهــی ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه قانــون در مــورد رســیدگی بــه حسابرســی هــا ابــراز گایــه نمونــد. نایــب رئیــس اتــاق 
همــدان در ادامــه ســخنان خــود خواســتار تعییــن تکلیــف ســهمیه واحدهــای تولیــدی از مــواد اولیــه شــد وی افــزود ایــن ســهمیه در گذشــته بــه میزان 
3۰درصــد از تولیــدات بــوده کــه  ایــن مقــدار هــم اکنــون بــه  ۱۵درصــد رســیده اســت بــا واحدهــای تولیــدی را بــا مشــکات عدیــده روبــرو ســاخته 
است.حســن بهرامــی خزانــه دار و عضــو هیئــت رئیســه اتــاق همــدان بــا اشــاره بــه حضــور در ۶ دوره اتــاق همــدان اظهــار داشــت  افتخــار دارم 
در طــول ایــن مــدت  در کنــار ســایر اعضــا گام هایــی را در پیشــبرد اهــداف پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان برداریــم وی افــزود توضیحــات جامعــی 
از آخریــن وضعیــت مالــی اتــاق در ســفراخیر معــاون اموراســتان هــای اتــاق ایــران ارائــه گردید،ایشــان در ادامــه خواســتار مســاعدت و همراهــی بیــش 
از پیــش اتــاق ایــران در اتمــام پــروژه ســاختمان اتــاق همــدان گردیــد و اذعــان داشــت بــا توجــه بــه میــزان تــورم و افزایــش روزانــه قیمــت هــا تکمیــل 
وبهــره بــرداری هرچــه ســریع تــر ایــن پــروژه میتوانــد بســیار راه گشــا باشــد. در ادامــه عبدالحمیــد ایــزدی عضــو هیئــت رئیســه اتــاق همــدان 
بــا اشــاره بــه حضــور خــود در ادوار مختلــف اتــاق اظهــار داشــت بــی تردیــد مــی تــوان گفــت اتــاق همــدان در دوره هــای هشــتم و نهــم  شــخصیت 
دیگــری پیــدا کــرده و بعنــوان پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان بــه جایــگاه اصلــی خــود رســیده اســت ، عبدالحمیــد ایــزدی افــزود ســطح تعاماتی که 
اکنــون  بیــن اتــاق و بخــش دولتــی ایجــاد شــده بــی ســابقه بــوده است،ایشــان در ادامــه ســخنان خــود ضمــن اشــاره بــه تــاش هــای صــورت گرفتــه 
در بحــث پــروژه ســاختمان اتــاق همــدان  تاکیــد کــرد یقیــن دارم اگــر بــا عــدم مســاعدت و حمایــت اتــاق ایــران و فعالیــن اقتصــادی ایــن پــروژه در 
دوره نهــم بــه ثمــر نرســد یقینــا بهــره بــرداری از آن در دوره هــای آتــی امــری بســیار ســخت و دســت نیافتنــی خواهــد بود.ایشــان در پایــان از زحمــات 
و اقدامــات اعضــای هیئــت رئیســه،هیئت نماینــدگان و دبیــرکل اتــاق در پیشــبرد اهــداف اتــاق همــدان تقدیــر و تشــکر کرد.ایشــان بــا اشــاره بــه افزایش 
میــزان مشــارکت اتــاق همــدان در ایفــای مســئولیت هــای اجتماعــی در دوره نهــم اتــاق بــه بازســازی 3 روســتای آســیب دیــده بــا بیــش از 3۰ خانــوار 

اشــاره کــرد.



خبرنامه داخلی - پاییز  99
شماره پانزدهم

گذری رب مهمترین رویداداهی اپرلمان بخش خصوصی استان همدان 13گذری رب مهمترین رویداداهی اپرلمان بخش خصوصی استان همدان

امیراســالمیه نایــب رئیــس دوم اتــاق همــدان افــزود قطعــا اتــاق 
ایــران تبلــوری ازتــوان و پتانســیل و قابلیــت هــای اســتان هــای کشــور 
اســت،آنچه کــه مــورد تاکیــد هســت آنســت کــه بــه نظــر میرســد اتــاق 
همــدان بــا توجــه بــه ســاختار صادرکننــده هایــی کــه داراســت و اغلــب 
مبــادالت مــرزی و ریالــی صــورت میگیــرد در ایــن مقطــع حســاس نیاز 
بــه همراهــی و همــکاری بیشــتری دارد  تــا بتوانیــم فضــای امیــد را در 
حــوزه تجــارت اســتان احیــا نماییم،ایشــان در مــورد پــروژه ســاختمان 
اتــاق همــدان  افــزود اثــرات ایــن پــروژه در آینــده بعنــوان  ابــزاری در 
ــود امــا بــی تردیــد  جهــت توســعه تجــارت اســتان مشــهود خواهــد ب
بــدون برداشــت گام هــای اثربخــش اتــاق ایــران در مســاعدت و حمایــت 

از پــروژه محقــق نخواهــد شــد.
ــاق همــدان  محمــد جــواد ســفیدابی دیگــر هیئــت نماینــدگان ات
نیــز در ایــن نشســت در خصــوص مباحــث ارزی و صادراتــی، سیاســت 
ــه سیاســت هــا و   گــذاری هــای دفعتــی و یــک شــبه افــزود ایــن گون
اتخــاذ تصمیمــات لحظــه ای و تغییــر رویکــرد هــا معــادالت فعالیــن 
اقتصــادی را برهــم زده و موجــب خســارت هــای ســنگین گردیده اســت 
ایشــان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود افــزود انتقــال تعهــد ارزی 
صادرکننــدگان بــا وارد کننــددگان نیــز در مراحــل نهایــی انتقــال ارز بــه 
دالیــل متعــددی بــا مشــکات متعــدد روبــرو شــده کــه نیازمنــد ورود و 

پیگیــری هــای الزم در تســهیل و رفــع موانــع ایــن امرمهــم اســت.
علیرضــا زارعــی عضــو هیئــت نماینــدگان و نایــب رئیــس خانــه 
ــت  ــران هس ــا صنعتگ ــه درد دل م ــزود آنچ ــز اف ــتان نی ــت اس صنع
مشــکات قیمــت تمــام شــده ومباحــث ارز نیمایی اســت  کــه معادالت 
صنعتگــران و تولیدکننــدگان  را بــا مشــکات عدیــده ای روبــرو ســاخته 

اســت.
ــا و برخــی دیگــر از  ــات م وی خاطــر نشــان ســاخت ۵۰درصــد مطالب
صنعتگــران از ادارات و دســتگاهای دولتــی بــوده و مشــکل بزرگتــر آنکــه 
ــزان مالیــات آن را نیــز دریافــت  ــت قبــل از دریافــت مطالبــات می دول
میکنــد زارعــی افــزود پرداخــت ایــن مطالبــات گاهــا به 4 ســال رســیده 
اســت.در ادامــه خســرو طالبــی رحیــق عضــو هیئــت نمایندگان 
ــی از  ــه برخ ــور ب ــی کش ــیب زمین ــی س ــن مل ــس انجم و رئی
عمــده  مشــکات مالیاتــی فعالیــن اقتصــادی اشــاره و تاکیــد کــرد اخیرا 
موضــوع حــذف معافیــت بخــش کشــاورزی در ســتاد اقتصــادی دولــت 
بــه تصویــب رســیده کــه تردیــد نــدارم اتخــاذ چنیــن تصمیمــی قطعــا 
ــق  ــی رحی ــد انداخــت، طالب ــه خطرخواه ــی کشــور را  ب ــت غذای امنی
خواســتار ورود پارلمــان بخــش خصوصــی کشــور در عــدم اجــرای ایــن 
موضــوع گردید،ایشــان در پایــان ضمــن تقدیــر از اعضــای هیئت رئیســه 
اتــاق ایــران از مظفرعلیخانــی معــاون امــور اســتانهای اتــاق ایــران دعوت 

ــا اعضــای  ــا درنشســتی ب ــل آورده ت بعم
ــیب  ــی س ــن مل ــره  انجم ــت مدی هیئ
زمینــی کشــور مســائل و مشــکات ایــن 
ــع  ــی واق ــث و بررس ــورد بح ــول م محص

گــردد
ــس  ــافعی رئی ــین ش ــان غامحس .درپای
اتــاق بازرگانی،صنایع،معــادن و کشــاورزی 
ــگزاری از  ــر و سپاس ــن تقدی ــران ضم ای
تاشــهای اعضــای  هیئــت رئیســه و 
هیئــت نماینــدگان اتــاق همــدان اظهــار 
ــه  ــت ک ــن اس ــا چنی ــد م ــت برآین داش

اتــاق همــدان در صحنــه فعالیــت اتــاق هــای کشــور درجهــت ارتقــا اعتبــار 
خویــش قــدم هــای بزرگــی برداشــته اســت، وی افــزود نکتــه شــاخصی کــه 
در فعالیــت هــای اتــاق همــدان بــه چشــم میخــورد افزایــش چشــمگیر ســطح 
ــای  ــا و نهاده ــتگاه ه ــا دس ــتان ب ــی اس ــش خصوص ــان بخ ــات پارلم تعام
حکومتــی در اســتان اســت و امیدواریــم در ادامــه مســیر نیــز شــاهد ایــن روند 
مثبــت باشیم.ایشــان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود افــزود متاســفانه از 
ســال 9۷ بــه نوعــی بخــش خصوصــی را تحریــم کردنــد و در اتخــاذ تصمیــم 
گیــری هــای کان نقطــه نظــرات و دیــدگاه هــای ایــن بخــش لحــاظ نشــده 
اســت و آنچــه مشــهود اســت اینســت کــه حاصــل ایــن تصمیــم هــا چیــزی 

ــود. ــرای اقتصــاد کشــور نخواهــد ب جــز خســارت ب
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ششمین جلسه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان با حضور علی اکبر 

فالح نایب رئیس اتاق همدان و رئیس کمیسیون  برگزار شد.

ــا حضــور  ــن جلســه ب ــاق همــدان، ای ــط عمومــی ات ــه گــزارش رواب ب
اعضــای هیــات رئیســه کمیســیون و مســوولین کمیتــه هــای 
تخصصــی و حضورویدیــو کنفرانســی چنــد تــن از اعضــای کمیســیون 

ــد. تشــکیل ش
ــن  ــات، کار و تامی ــیون مالی ــس کمیس ــه رئی ــن جلس ــدای ای در ابت
ــت  دســتور جلســه  اظهــار داشــت  ــا قرائ ــاق همــدان ب اجتماعــی ات
اعضــا کمیســیون مــی تواننــد آخریــن مشــکات و موانــع حــوزه کاری 
ــع  ــهیل و رف ــتاد تس ــو و س ــورای گفتگ ــرح در ش ــت ط ــود را جه خ

ــد. ــد اســتان طــرح موضــوع نماین ــع تولی موان
علــی اکبــر فــاح اظهــار داشــت »بــا توجــه بــه گســترش ویــروس کرونــا 
بســیاری از جلســات دعــاوی بــه تعویــق افتــاده وی در ادامــه خواســتار 

ارائــه راهــکاری مناســب توســط اعضــا در ایــن خصــوص شــد. 
ــر  ــزوم اطــاع رســانی 3 مــورد زی ــر ل ــاق همــدان  ب نایــب رئیــس ات

تأکیــد کــرد : 
۱.بحــث صــدور مجوزهــا بــرای اســتفاده از یــک محــل بــرای دو مــورد 

کــه قبــا ایــن امــکان فراهــم نبــود
۲.بحــث معافیتهــای ســازمان تامیــن اجتماعــی کــه بدلیــل بدهــی هــا 

ایــن بخشــنامه صــادر شــده اســت 
3.بحــث معاونــت قضایی،موضــوع جلوگیــری از کار واحدهایــی که بــا تعداد 

نیــروی کــم در حــال فعالیت هســتند.
در ادامــه مددیــان مســوول کمیتــه کار و تامیــن اجتماعــی اظهار داشــت 
»در هیاتهــای تامیــن اجتماعــی از مــؤدی دعــوت بعمــل نیامــده و قــرار 
صــادر میگــردد ولــی در هیاتهــای مالیاتــی اینگونــه نیســت« وی  افــزود 
انتظــار مــی رود  در رســیدگی هــا حــق مــؤدی  در نظــر گرفتــه شــود و 

حــق مــؤدی ضایــع نشــود.«
ــرد  ــان ک ــی بی ــور مالیات ــه ام ــری نســب مســوول کمیت ســپس جعف
ــه در آن  ــرار ک ــری ق ــط مج ــود فق ــادر میش ــه ص ــراری ک ــر ق »ه
ــن  ــه ای ــد ک ــر ده ــی نظ ــر قانون ــد از نظ ــده میتوان ــا ش ــده انش پرون
ــن  ــرر شــد ایشــان »در ای ــر هســتند » و مق ــا ســه نف ــراد مجموع اف
خصــوص بــا ســازمان امــور مالیاتــی اســتان جلســه تشــکیل دهنــد.«

همچنیــن شــریفی نایــب رییــس کمیســیون در خصــوص رفــع تعهــدات 
ارزی تاکیــد کــرد » تســعیر ارز مشــمول مالیــات نمیشــود.«

ــار  ــون  اظه ــن فن ــرکن نوی ــل ش ــتانی مدیرعام ــپس محمدرضاگلس س
داشــت »عوارضــی کــه از قبضهــای بــرق دریافــت میشــود بعــداز 
ــاده  ــی م ــده و در معامــات فصل ــزوده محاســبه گردی ــت ارزش اف دریاف
ــزوده  ــوارض ارزش اف ــت ع ــل از دریاف ــه قب ــی وارد میشــود ک ۱۶9 وقت

ــود.« ــه میش گرفت
ــه اینکــه در شــرکت  ــا توجــه ب در پایــان ملــک اصلــی اظهــار نمــود »ب
ــزارش  ــامانه گ ــا در س ــروش ه ــه ف ــوط ب ــات مرب ــف اطاع ــای مختل ه
ــا  ــت ب ــن اس ــاده ۱۶9 ق.م.م ممک ــوع م ــی موض ــروش فصل ــد و ف خری
ــن مهــم  ــدار ثبــت گــردد کــه ای اختــاف در ســال بعــد از طــرف خری
باعــث اختافــات در رســیدگی خواهــد شــد.« وی خواســتار  »هماهنگــی 

ــه مســتندات« شــد. ــا ســازمان امــور مالیاتــی، جهــت ارائ ب
ــد موضــوع )  ــرر گردی ــد مق ــرر گردی ــن جلســه مق ــی اســت در ای گفتن
ــوارض توســعه  ــق ۱۰درصــد ع ــوق و تعل ــزوده در حق 9درصــد ارزش اف
ــری  ــورد پیگی ــت میگردد(م ــدی پرداخ ــای تولی ــق واحده ــه از طری ک

ــع شــود. واق

نگاهی به آخرین پیشرفت پروژه ساختمان اتاق همدان 
و گزارشی از نشست ها و بازدیدها
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بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان پــروژه عمرانــی ســاختمان جدیــد پارلمــان بخــش 
ــع و مشــکات جــاری  در مــاه هــای اخیــر شــاهد  ــا وجــود همــه موان خصوصــی اســتان ب
ــوده اســت، شــیری کارشــناس عمرانــی ســاختمان جدیــد اتــاق  پیشــرفت قابــل توجهــی ب
ــی و  ــات برق ــی تاسیس ــت طراح ــار داش ــاق اظه ــی ات ــط عموم ــا رواب ــو ب ــدان در گفتگ هم
ــاق همــدان آغــاز شــده و همزمــان موضــوع بازنگــری و بررســی نمــای  ــروژه ات مکانیکــی پ
ــه  ــود، وی ســاخت قســمت هــای فــوالدی الحاقــی ب ــروژه نیــز در دســت اجــرا خواهــد ب پ
ســازه و اجــرای وال پوســت هــای دیوارهــای داخلــی و پیرامــون پــروژه را از دیگــر اقدامــات 
اجرایــی اخیــر پــروژه برشــمرد. در ادامــه بــه بخشــی از نشســت هــا و برگــزاری شــورا فنــی 

و بازدیدهــای اخیــر اشــاره اشــاره مــی نماییــم.
-نشســت دبیــرکل اتــاق بــا مهندســین پــروژه درخصــوص عملیــات اجرایــی ســاختمان اداری 

بلــوار فــرودگاه در روز شــنبه مــورخ ۱399/۰۸/۰3
۲-نشســت دبیــرکل اتــاق بــا دفتــر فنــی اتــاق ایــران در خصــوص بودجــه ســاختمان اتــاق 

همــدان در روز شــنبه مــورخ  ۱399/۰۸/۰3
3-نشســت دبیــر کل اتــاق بــا جنــاب آقــای مهنــدس کهیایــی در خصــوص صــورت وضعیــت 
شــماره ۱ جوشــکاری ســاختمان اداری بلــوار فــرودگاه در روز پنجشــنبه مــورخ ۱399/۰۸/۰۱

ــی کار  ــد اجرای ــروژه در خصــوص رون ــی پ ــر فن ــا مســئول دفت ــاق ب ــرکل ات ــره دبی 4-مذاک
ــورخ ۱399/۰۸/۰۵ ــنبه م ــه ( در روز دوش ــکاری و گلخان )جوش

ــنبه  ــرودگاه در روز پنجش ــوار ف ــروژه بل ــه پ ــر کل از گلخان ــاق و دبی ــت ات ــد ریاس ۵- بازدی
۱399/۰۸/۱۵

۶-نشســت دبیــرکل اتــاق بــا جنــاب آقــای مهنــدس کارگــزار در خصــوص عملیــات اجرایــی 
گلخانــه ســاختمان اداری بلــوار فــرودگاه در رور یکشــنبه مــورخ ۱399/۰۸/۱۱

۷- نشســت دبیــرکل اتــاق بــا جنــاب آقایــان مهنــدس علــوی و مهنــدس شــیری  در خصوص 
تاسیســات ســاختمان اداری بلوار فرودگاه در رور دوشــنبه مــورخ ۱399/۰۸/۱۲

۸-بازدیــد ریاســت اتــاق و دبیــر کل از پــروژه اداری ســاختمان بلــوار فــرودگاه و نشســت بــا 
مهندســین پــرژوه در روز ســه شــنبه مــورخ ۱399/۰۸/۲۰

9-مذاکــره دبیــر کل اتــاق بــا جنــاب آقــای مهنــدس قدســی در خصــوص قــرارداد مدیریــت 
پیمــان ســاختمان اداری بلــوار فــرودگاه در روز چهارشــنبه مــورخ ۱399/۰۸/۲۱

ــاختمان  ــه س ــوص گلخان ــزار در خص ــدس کارگ ــای مهن ــا آق ــاق ب ــرکل ات ــت دبی ۱۰-نشس
ــورخ ۱399/۰۸/۲۶ ــنبه م ــرودگاه در روز دوش ــوار ف اداری بل

ــرودگاه در روز  ــوار ف ــاختمان اداری بل ــروژه س ــاق از پ ــرکل ات ــت و دبی ــد ریاس ۱۱-بازدی
دوشــنبه مــورخ ۱399/۰۸/۲۶

ــی  ــوص برخ ــتانداری در خص ــی اس ــاون عمران ــا مع ــاق ب ــرکل ات ــت و دبی ــدار ریاس ۱۲-دی
ــورخ  ــنبه م ــرودگاه در روز پنجش ــوار ف ــاختمان اداری بل ــروژه س ــه پ ــوط ب ــائل مرب از مس

۱399/۰۸/۲9
ــی  ــات اجرای ــرارداد و عملی ــوص ق ــزار درخص ــدس کارگ ــا مهن ــاق ب ــرکل ات ــت دبی ۱-نشس

ــورخ ۱399/۰9/۰۱ ــنبه م ــه در روز ش گلخان
۲-نشســت دبیــرکل اتــاق بــا مهنــدس کهیایــی در خصــوص قــرار داد مدیریــت پیمــان در 

ــورخ ۰9/۰۸/ ۱399 روز شــنبه م
4-نشست دبیرکل اتاق با مهندس میرابیان در روز سه شنبه مورخ ۱399/۰9/۱۱

ــرودگاه در روز پنجشــنبه  ــوار ف ــاختمان اداری بل ــاق از س ــر کل ات ــد ریاســت و دبی ۵-بازدی
۱399/۰9/۱3

ــوار  ــاختمان اداری بل ــروژه س ــین پ ــا مهندس ــی ب ــورای فن ــاق در ش ــرکل ات ۶-نشســت دبی
فــرودگاه در ســالن جلســات اتــاق در خصــوص مســائل فنــی در روز دوشــنبه مــورخ 

۱399/۰9/۱۷
ــورخ  ــنبه م ــه ۲ در روز ش ــهرداری منطق ــی ش ــد مال ــا واح ــاق ب ــرکل ات ــت دبی ۷-نشس

۱399/۰9/۲۲

نگاهی به آخرین پیشرفت پروژه ساختمان اتاق همدان 
و گزارشی از نشست ها و بازدیدها
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رئیس اتاق همدان درنشست ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مطرح کرد :

بیش از 90 درصد مشکالت عمده کشور به سوء مدیریت های داخلی و اتخاذ سیاست های غلط برمیگردد .
ــا حضــور علــی اصغــر زبردســت رئیــس  ــاق همــدان جلســه ســتاد اجــرای سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی  ب ــه گــزارش روابــط عمومــی ات  ب
ــاق بازرگانی،صنایع،معــادن و کشــاورزی همــدان، عدالتخــواه رئیــس کل دادگســتری اســتان،ظاهرپورمجاهد معــاون امــور اقتصــادی اســتاندار  ات
،فریــدون جعفــری رئیــس مرکــز داوری اتــاق همــدان و برخــی دیگــر از مدیــران ارشــد دســتگاه هــای اجرایــی اســتان بــا دســتور جلســه بررســی 
نحــوه تشــکیل مجتمــع ویــژه دعــاوی اقتصــادی استان،بررســی مشــکات واحدهــای تولیــدی استان،بررســی مشــکات پیرامــون موسســات داوری 

مطروحــه از ســوی مرکــز داوری اتــاق بازرگانــی همــدان در ســالن جلســات دادگســتری همــدان برگــزار شــد.
رئیــس اتــاق همــدان در ایــن دیــدار بــه مهــم تریــن مشــکات فعالیــن اقتصــادی اســتان اشــاره کــرد و اذعــان داشــت نکتــه مهــی کــه مــی بایســت 
بــه آن توجــه داشــته داشــت نــگاه بــه  ایــن مهــم اســت کــه بیــش از نــود درصــد مشــکات عمــده کشــور اکنــون بــه ســو مدیریــت هــای داخلــی و 
اتخــاذ سیاســت هــای غلــط  برمیگــردد.وی تاکیــد کــرد در شــرایطی کــه فــروش عمــده نفــت کشــور بــه حداقــل رســیده  بخــش عمــده مخــارج 
کشــور از محــل دریافــت مالیــات و صــادرات غیــر نفتــی تامیــن خواهــد شــد  و  تقویــت  ایــن امــر  نیــاز بــه حمایــت واقعــی از فعالیــن اقتصــادی 
و حــذف موانــع دســت و پاگیــر خواهــد داشــت.رئیس اتــاق همــدان خاطــر نشــان ســاخت هــم اکنــون  مانــع تراشــی هــای ســه حــوزه  بانکهــا 
،بیمــه و ســازمان امــور مالیاتــی نفــس فعالیــن اقتصــادی اســتان را گرفتــه کــه   عــدم تمکیــن بانکهــای اســتان از دســتورالعمل هــای شــورای 
ــارز ایــن موانــع قابــل بحــث و  پیگیــری  ملــی پــول واعتبــار کشــور  و دریافــت ســند هــای جنبــی جهــت اعطــای تســهیات بعنــوان نمونــه ب
خواهــد بود.رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان تشــکیل مجتمــع ویــژه رســیدگی بــه دعــاوی اقتصــادی اســتان همــدان را بســته بــه ورود 
همــه تشــکل هــای بــزرگ اقتصــادی بخــش خصوصــی دانســت و اظهــار داشــت بــدون تردیــد  تامیــن ســاختمان و تجهیــزات چنیــن مجتمعــی 

نیــاز بــه پــای کار آمــدن نهادهایــی چــون اتــاق اصناف،اتــاق تعاون،خانــه صنعــت و معــدن و دســتگاه قضایــی خواهــد بــود.
در ادامــه فریــدون جعفــری رئیــس مرکــز داوری اتــاق همــدان نیــز بــه برخــی از مشــکات پیــش رو در حــوزه هــای داوری فعالیــن اقتصــادی 
اســتان اشــاره کــرد و خواســتار بررســی و پیگیــری موضــوع تشــکیل کمیتــه میانجیگــری و مصلحیــن و معرفــی نماینــده دســتگاه قضــا جهــت 

تشــکیل ایــن کمیتــه گردیــد.
ــور اقتصــادی  ــاون ام ــد مع ــور مجاه ــر پ ظاه
اســتاندار همــدان نیــز در ایــن جلســه ضمــن 
تاکیــد بــر حمایــت تمــام قــد از طــرح هــای 
بــزرگ ســرمایه گــذاری اســتان در ایــن 
نشســت خواســتار تعییــن تکلیــف ۱3 واحــد 
ــرار گرفتــه   تولیــدی کــه در شــرف تملــک ق
ــک  ــات بان ــون معوق ــم اکن ــزود ه شــد.وی اف
ــارد  ــش از  ۱۲۰۰ میلی ــه بی ــتان ب ــای اس ه
تومــن  رســیده کــه نیازمنــد حمایــت و 
ورود دســتگاه قضــا جهــت دریافــت معوقــات 

ــود. ــد ب خواه
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ــتان  ــدان در شهرس ــاق هم ــی ات ــئول نمایندگ ــی مس ــد بهرام حمی
تویســرکان بــا حجــت االســام و المســلمین موحــدی نماینــده ولــی 
ــرد،  ــو ک ــدار و گفتگ ــتان تویســرکان دی ــه شهرس ــام جمع ــه و ام فقی
ــه  ــام جمع ــات ام ــر از زحم ــن تقدی ــت ضم ــن نشس ــی در ای بهرام
تویســرکان ضمــن تشــریح فوایــد و ضــرورت پیوســتن فعــاالن 
اقتصــادی شهرســتان بــه انجمــن هــا و کمیتــه هــای تخصصــی اتــاق 
ــوص  ــی در خص ــوان عموم ــام فراخ ــتار اع ــتان ، خواس ــی اس بازرگان
تقویــت ایــن کمیتــه هــای تخصصــی از جملــه ســیر، گــردو ، مبــل و 
منبــت و بویــژه آلــو شــدند کــه ایــن موضــوع بــا اســتقبال گــرم امــام 
ــا اشــاره  ــدار ب ــن دی ــن در ای ــرم مواجــه شــدند. همچنی ــه محت جمع
بــه اهمیــت ســاخت ســردخانه هایــی در ابعــاد خانگــی کــه قبــا نیــز 
در نشســت ویــژه بــا فرمانــدار محتــرم شهرســتان تویســرکان جنــاب 
آقــای دکتــر حســینی در اتــاق بازرگانــی مصــوب شــده بــود گزارشــی 
جهــت هــم فکــری و اخــذ نظــرات مشــورتی ارزشــمند حجت االســام 

ــد . ــه گردی والمســلمین موحــدی ارائ

درنشست مسئول نمایندگی  اتاق در شهرستان تویسرکان با نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان تویسرکان مطرح شد :

تشریح فواید و ضرورت پیوستن فعاالن اقتصادی شهرستان
 به انجمن ها و کمیته های تخصصی اتاق بازرگانی

 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان در ایــن نشســت علــی اکبــر فــاح رئیــس کمیســیون مالیــات،کار و تأمیــن اجتماعــی اتــاق همــدان ضمن 
تقدیــر از زحمــات اعضــا هیئــت رئیســه بــا اشــاره بــه چهــل و دومیــن نشســت هیــات مقــررات زدایــی و تســهیل صــدور مجوزهــای کســب و کار 

بــه موضــوع اصــاح رویــه صــدور بیــش از یــک پروانــه در یــک پــاک ثبتــی پرداختنــد  .
ایشــان در ادامــه تاکیــد کردنــد کارفرمایــان مشــمول مــاده 3 کــه حداکثــر پنــج نفــر کارگــر دارنــد از پرداخــت کل حــق بیمــه ســهم کارفرمــا 
معــاف و پرداخــت ایــن رقــم بــه عهــده دولــت می باشــد. در مــورد کارفرمایانــی کــه بیــش از ۵ نفــر کارگــر دارنــد نیــز نســبت بــه متوســط حــق 
بیمــه )ســهم کارفرمــا( کل افــراد شــاغل در هــر مــاه بــرای پنــج نفــر معــاف بــوده و پرداخــت ایــن مبلــغ بــه عهــده دولــت خواهــد بــود و کارفرمــا 

موظــف اســت بــه پرداخــت مابقــی ســهم خــود می باشــد کــه مــواردی مطــرح اســت کــه  ایــن قانــون لغــو گــردد 
در ادامــه شــریفی نایــب رئیــس کمیســیون نیــز در ایــن  مــورد  اظهــار داشــت  بــا ورود و حمایــت  اتــاق بازرگانــی در خصــوص ایــن قانــون در 

مــورد کارگاههایــی کــه حداکثــر ۵ نفــر نیــرو  دارنــد از  لغــو ایــن قانــون صــرف نظــر شــود.
در ادامــه المعــی عضــو هیــات رئیســه کمیســیون مالیــات،کار و تأمیــن اجتماعــی اتــاق همــدان نیــز اظهــار داشــت : در خصــوص عــدم لغــو ایــن  
قانــون پیشــنهاد میشــود در کمیســیون مشــورتی حقوقــی اتــاق ایــران مطــرح و بصــورت الیحــه ای ارائــه شــود و ایــن موضــوع آســیب شناســی گــردد .

در ایــن جلســه بــا هــم اندیشــی اعضــای محتــرم هیــات رئیســه کمیســیون مالیــات ،کار و تامیــن اجتماعــی مقــرر گردیــد نامــه ای در خصــوص 
مقــررات زدایــی کــه ابطــال بخشــنامه مــاده 3 کــه در بــاال اشــاره شــد مغایــر قانــون اســت  بــه اتــاق ایــران و اســتانداری ارســال گــردد .

بیست ودومین جلسه هیئت 
رئیسه کمیسیون مالیات،کار 

و تأمین اجتماعی اتاق 
همدان با حضور علی اکبر 

فالح نایب رئیس اتاق 
همدان برگزار شد
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بهشت سیب زمینی ایران در برزخ صادرات
خسرو طالبی رحیق - رئیس انجمن سیب زمینی کشور و 

عضو هیئت نمایندگان اتاق همدان

بهشت سیب زمینی ایران در برزخ صادرات

ــن  ــدان، ای ــیب زمینی هم ــینه س ــه س ــایه ب ــور همس ــد کش ــت رد چن دس
محصــول را در شــیب ارزانــی انداخــت کــه حتــی کفــاف هزینه هــای تولیــد 
را هــم نمی دهــد، ایــن امــر ســرمایه هــزاران کشــاورز خبــره ایــن خطــه را 
بلعیــده و حــاال بهشــت ســیب زمینی ایــران ســخت نیازمنــد تدبیــری اســت 
بــرای بیــرون آمــدن از بــرزخ باتکلیفــی صــادرات تــا دوبــاره مهیــای تولیــد 

و تکاپویــی دیگــر شــود.
همــدان رکــورد دار تولیــد ســیب زمینــی در کشــور اســت و ایــن محصــول 
را بــه صــورت ۱۰۰ درصــد مکانیــزه کشــت و برداشــت می کنــد و بــا 
ــته در  ــاری توانس ــن آبی ــتم های نوی ــزارع از سیس ــد م ــدی 9۵ درص بهره من

ــق باشــد.  ــم موف حفاظــت آب و خــاک ه
برشــمردن همیــن ســه قلــم ویژگــی کافــی اســت کــه همــدان را بهشــتی بــرای 
تولیــد ایــن مــاده غذایــی بنامنــد؛ قصــه امــروز و دیــروز هــم نیســت، سالهاســت 
کــه دســتان معجزه گــر کشــاورزان ایــن منطقــه بهتریــن و بیشــترین محصــول 

را از دل خــاک بیــرون کشــیده و بــه آن ســوی مرزهــا صــادر می کننــد. 
امــا ایــن روزهــا همزمــان بــا فصــل برداشــت ســیب زمینــی فصــل دیگــری 
از مشــکات و گرفتــاری بــرای کشــاورزان روییــده کــه خــواب و خــوراک از 

ــام صــادرات. ــه ن ــد؛ فصلــی ب آن هــا می ربای
بــه تازگــی کشــورهای آســیای میانــه کــه مهمتریــن مشــتری ســیب زمینــی 
همــدان هســتند دســت رد بــه ســینه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان ایــن 
محصــول زده انــد کــه انباشــت ســیب زمینــی و افــت قیمــت آن در بازارهــای 

داخلــی را در پــی داشــت.

ــاورزی  ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــارت ات ــیون تج ــس کمیس ریی
ــن  ــد: امســال 4۵۰هــزار تُ ــداد ناخوشــایند می گوی ــا تاییــد ایــن روی همــدان ب
ســیب زمینــی تابســتانه در ایــن اســتان تولیــد شــده اســت و ممانعــت عــراق، 
ترکیــه و ترکمنســتان از خریــد محصــول، فعــاالن ایــن عرصــه بــا چالــش جدی 

ــد.  ــی می مان ــد باق ــالهای بع ــا س ــار آن ت ــه آث ــوند ک ــه می ش مواج
ــدان از  ــی کاران هم ــیب زمین ــی از س ــه نمایندگ ــق ب ــی رحی ــرو طالب خس
ــرای  ــی ب ــرده راه ــام ب ــورهای ن ــا کش ــی ب ــا رایزن ــد ب ــووالن می خواه مس

ــد.  ــدگان را دوا کنن ــرده و درد تولیدکنن ــاز ک ــادرات ب ص
طالبــی رحیــق قیمــت تمــام شــده هــر کیلــو ســیب زمینــی را ۲ هــزار تومان 
ذکــر می کنــد کــه بــا اتفــاق هــای اخیــر در شــیب ارزانــی قــرار گرفــت و بــه 
هــزار تومــان رســید و بــا ادامــه ایــن رونــد ورشکســتگی کشــاورزان حتمــی 

 . ست ا
ــی  ــاق بازرگان ــادرات ات ــعه ص ــارت و توس ــهیل تج ــیون تس ــس کمیس ریی
ــان  ــت، خاطرنش ــی اس ــیب زمین ــره س ــدگان خب ــه از تولیدکنن ــدان ک هم
می کنــد: ورود دولــت و حمایــت از تولیدکننــدگان و توســعه صــادرات ایــن 

ــیار ضــروری اســت.  ــی بس ــج کنون ــرایط بغرن ــردی در ش محصــول راهب
ــرای  ــن مشــکل از ســوی طرفیــن تجــاری کشــورمان ایجــاد شــده و ب  »ای
ــه ممنوعیتــی در داخــل کشــور اعمــال  صــادرات ســیب زمینــی هیــچ گون
ــدن  ــت، مع ــازمان صنع ــس س ــه ریی ــن پاســخی اســت ک نشــده اســت« ای
و تجــارت همــدان در پاســخ بــه حــال زار و نــزار ســیب زمینــی کاران اســتان 
ــع آن  ــده و رف ــزارش ش ــکات گ ــن مش ــه ای ــد: هم ــوان می کن ــد و عن می ده

ــه تصمیمــات کان کشــوری اســت.  منــوط ب
چشم سیب زمینی کاران به رایزن های اقتصادی 

امــا رییــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی بــه غیــر 
از بســته بــودن مرزهــای کشــورهای آســیای میانــه بــه روی ســیب 
ــه  ــد ک ــز مطــرح می کن ــری را نی ــدان مشــکات دیگ ــی هم زمین

شــنیدنی اســت.  
قیمت گــذاری نادرســت محصــول و تعلیــق کارتهــای بازرگانــی از 
مــواردی اســت کــه علــی اصغــر زبردســت بــه آن هــا اشــاره کــرده 
ــادی  ــاالن اقتص ــر فع ــاله گریبانگی ــن ۲ مس ــت: ای ــار داش و اظه
شــده و بــرای رهایــی از آن هــا نیازمنــد مســاعدت دولــت هســتیم. 
او در دفــاع از صادرکننــدگان عنــوان می کنــد: ارزش گمرکــی 
ســیب زمینــی ۱۰۰ دالر مشــخص شــده کــه بیــن ۷۰ تــا ۷۵ دالر 

نــرخ واقعــی و عادالنــه اســت و بایــد بازنگــری و اصــاح شــود. 
هــر چنــد کاهــش قیمــت ســیب زمینــی هــم مزیــد بــر علــت شــده 
و ســرمایه زیــادی از تولیدکننــدگان را بــه بــاد فنــا داده اســت کــه در 
ــت  ــم داد و آنوق ــداوم بازارهــای هــدف را از دســت خواهی صــورت ت
شــاید کشــت ســیب زمینــی بــرای مردمانــی کــه پرچــم دار تولیــد 

ایــن مــاده غذایــی هســتند، مقــرون بــه صرفــه نباشــد. 
ــا  ــورمان از آنه ــادی کش ــای اقتص ــه رایزنه ــاب ب ــت خط زبردس
ــد  می خواهــد وارد عمــل شــده و در کشــورهایی کــه حضــور دارن
ــرار داده  ــت ق ــی را در اولوی ــوالت صادرات ــغ محص ــی و تبلی معرف
و بازرگانــان را بــرای یافتــن بازارهــا و مشــتری های جدیــد 

ــد. ــی کنن راهنمای
ــادی  ــای اقتص ــش رایزن ه ــه ای نق ــن بره ــاد او در چنی ــه اعتق ب
ــان  ــر زم ــش از ه ــص بی ــوز و متخص ــاوران دلس ــوان مش ــه عن ب
پررنگتــر می شــود و بایــد در ایــن شــرایط بــه داد تولیدکننــدگان 

و صادرکننــدگان برســند. 
ــان  ــن و ج ــات ت ــرمای زودرس نامایم ــه س ــص کام اینک مخل
ــه  ــد و ب ــه می لرزان ــران را بی رحمان پرچــم داران ســیب زمینــی ای
تدبیــری هوشــمندانه نیــاز دارنــد تــا دلگــرم شــده و بــرای تــاش 

ــاره مهیــا شــوند. و تولیــدی دوب
ــه  ــد و ن ــته باش ــول داش ــی محص ــه ارزان ــه دغدغ ــه ن ــدی ک تولی
دلهــره بــاز و بســته شــدن مرزهــا؛ همــدان بایــد همچنــان بهشــت 
ــی مشــکات  ــرزخ و باتکلیف ــد و در ب ــی بمان ــد ســیب زمین تولی

گرفتــار نشــود.
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در هشتمین نشست اعضای کمیسیون تسهیل تجارت با حضور 
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استان همدان بررسی شد :

پیگیری مداوم در راستای بررسی و پیگیری مشکالت 
رفع تعهدات ارزی فعالین اقتصادی

هشــتمین جلســه کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات  
ــدان  ــتان هم ــاورزی اس ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ات
بــا موضــوع بررســی و پیگیــری مشــکات رفــع تعهــد ارزی 
ــر  ــرکل  دفت ــگریان مدی ــور عس ــا حض ــتان ب ــدگان اس صادرکنن
ــرکل  ــزدی دبی ــره ای ــور اقتصــادی اســتانداری ،طاه هماهنگــی ام
اتــاق همــدان، نجفــی مدیــرکل  گمــرک اســتان همــدان خســرو 
طالبــی رحیــق رئیــس کمیســیون تجــارت و عضــو هیــأت 
اتــاق همــدان، شــاخصی رئیــس اداره بازرگانــی  نماینــدگان 
ــی، و  ــک مل ــور ارزی بان ــت ام ــی معاون ــت، حکیم ــازمان صم س
جمعــی از اعضــا  کــه کارت آنهــا بــه دلیــل عــدم رفــع تعهــد ارزی 

ــردد. ــکیل گ ــده تش ــق درآم ــت  تعلی ــه حال ب
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان، در ابتــدای این نشســت 
ــدات ارزی«  ــار تعه ــه »آم ــا ارائ ــاق  ب ــر کل ات ــزدی دبی ــره ای طاه
ــار ســنگینی از  ــد ارزی ب ــع تعه ــار داشــت »حــل مشــکل رف اظه

دوش اســتان مــی کاهــد.«
ــاق همــدان در ایــن نشســت افــزود »ســال 9۷ و 9۸  دبیــر کل ات
ــران 99  ــر بح ــی اگ ــت  ول ــوده اس ــاال نب ــدات ارزی ب ــزان تعه می

ــم شــد.« ــه شــدت  متضــرر خواهی ــت نشــود ب مدیری
در ادامــه خســرو طالبــی رحیــق اظهــار داشــت »هــم اکنــون اتــاق 
ــا مدیــران اســتانی هماهنگــی و همدلــی بســیار خوبــی  همــدان ب
ــادی  ــن اقتص ــرای فعالی ــت ب ــن فرص ــن بهتری ــوده و ای ــاد نم ایج

اســت.«
وی پیشــنهاد »تفــاوت تعهــدات ارزی بــرای محصــوالت کشــاورزی 

فســادپذیر را مطــرح نمــود.«
در ادامــه شــاخصی رئیــس اداره بازرگانــی ســازمان صمــت  خاطــر 
ــاق  ــرد ات ــت عملک ــاوت مثب ــه تف ــه ب ــا توج ــاخت  »ب ــان س نش
ــائل و  ــل مس ــه ح ــد ب ــل امی ــای قب ــه دوره ه ــبت ب ــدان نس هم

ــت.« ــش اس ــه افزای ــکات روب مش
وی گفــت »صــادرات یعنــی ارزآوری و ارز حاصــل از صــادرات بایــد 

ــود.« برگردانده ش

شــاخصی خاطرنشــان ســاخت »دو کشــور عــراق و افغانســتان ابتــدا معــاف 
ــراق و  ــد و ع ــه ش ــه ارائ ــاه اصاحی ــددا در مردادم ــد و مج ــتثنی بودن و مس

افغانســتان هــم مشــمول شــدند.«
شــایان ذکــر اســت در ایــن جلســه مقــرر شــد از ســازمان توســعه تجــارت 
ایــران درخواســت گــردد بــا عنایــت بــه اینکــه بیــش از ۸۰ درصــد صــادرات 
اســتان بــه کشــورهای عــراق و افغانســتان بــوده و مــراودات بــا ایــن کشــورها 
بــه صــورت مســجل و قطعــی بــا ریــال صــورت میپذیــرد و در حــال حاضــر 
ــه )هــر نفــر ۲۲۰۰ دالر(و رفــع  امــکان تهیــه ارز بــه جهــت محدودیــت ارائ
ــت  ــکان و جه ــورت ام ــد در ص ــی باش ــدور نم ــالهای 9۷ و 9۸ مق ــد س تعه
ــاوت  ــه التف ــه صــورت ماب ــردگان ب ــع تعهــد نامب ــی شــدن موضــوع ،رف عمل

ریالــی توســط بانکهــای عامــل یــا صرافیهــای بانکــی صــورت پذیــرد .
همچنیــن مقــرر شــد بــا توجــه بــه اظهــار صادرکننــدگان و بررســی موضــوع 
بــاال بــودن قیمــت ارزش پایــه صادراتــی کاالهــا در ســالهای 9۷ و 9۸ 
درخواســت تجدیدنظــر در ایــن زمینــه توســط انجمنهــا و تشــکلهای مربوطــه 
بــه دفتــر ارزش گــذاری گمــرک ارســال و پــس از اصــاح و تعییــن قیمــت 

واقعــی ،رفــع تعهــد ســالهای مذکــور بــر اســاس آن صــورت پذیــرد.
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بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همدان طاهــره ایــزدی دبیــرکل اتــاق بازرگانی 
ــره انجمــن موسســات  ــا هیئــت مدی ــع ، معــادن و کشــاورزی همــدان ب صنای
آموزشــی اســتان همــدان دیــدار و گفتگــو کــرد . در این جلســه ابتــدا حمیدرضا 
جمشــیدی رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن در ابتــدای ایــن جلســه بــه موضــوع  
فعالیــت انجمــن موسســات آموزشــی کــه در قالــب کارگاه هــا و کاس هــای 
آموزشــی ، همایــش هــا و کارگاههــای بلنــد مــدت و کوتــاه مــدت ، صــادرات 
ــادرات   ــور ، ص ــارج کش ــور و خ ــل کش ــد داخ ــانی توانمن ــع انس ــات مناب خدم
ــر   ــاد دفت ــور و ایج ــارج  کش ــور و خ ــل کش ــب داخ ــدی مرت ــوالت تولی محص
نمایندگــی در خــارج کشــور جهــت آموزش مهــارت و همچنیــن صادرات اشــاره 
نمودنــد.در ادامــه ایــزدی دبیــرکل اتــاق همــدان بــا تاکیــد بــر  شــرایط ویــژه 
ناشــی از بیمــاری کرونــا و بســته بــودن مرزهــا اظهــار داشــت؛ در حــال حاضــر با 
ایــن شــرایط موجــود امکان تاســیس دفتــر نمایندگــی در خــارج ازکشــور وجود 
نخواهــد داشــت و امیدواریــم در آینــده و  بعــد از برطــرف شــدن شــرایط کرونــا 
امــکان اعــزام تیــم بــه کشــور عــراق در حــوزه آمــوزش فراهــم  شــود. وی افــزود 
ــزال  ــه پروپ ــا  وارد شــدن در بحــث  spx و ارائ انجمــن  موسســات آموزشــی ب
پیشــنهادی بــه اتــاق همــدان بســتر مناســبی بــرای آمــوزش ایجــاد خواهنــد 
کــرد و در ایــن زمینــه میتــوان بــا دعــوت از اتــاق هــای  اســتانی جهت تشــکیل 

انجمــن ملــی در اتــاق ایــران نیــز اقــدام کــرد.

دبیرکل اتاق همدان با هیئت مدیره انجمن موسسات 
آموزشی استان همدان دیدار و گفتگو کرد.

ــه و  ــت رئیس ــای هیئ ــت اعض ــدان نشس ــاق هم ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مســئولین کمیتــه هــای کمیســیون تشــکلهای اقتصــادی و بهبــود محیــط کســب و 
کار بــا حضورناصــر قنبــری رئیــس کمیســیون و ســایر اعضــا برگــزار گردیــد.در ایــن 
نشســت ابتــدا مســئولین کمیتــه هــا بــه ارائــه گــزارش عملکــرد خــود پرداختنــد و در 
ادامــه مســائل و مشــکات مرتبــط بــا کمیســیون جهــت طــرح در شــورای گفتگــوی 
دولــت و بخــش خصوصــی مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت عمــده مســائل مطــرح 
شــده مربــوط بــه عــدم تجمیــع تشــکلها و هــم ســو نشــدن آنهــا  در ســطح اســتان 
از مــواردی بــود کــه در ایــن نشســت طــرح و مــورد بحــث واقــع شــد و مقــرر شــد 
ایــن موضــوع در شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی طــرح مســئله گــردد 
، همچنیــن تســهیل درصــدور مجوزهــای کســب و کار و مشــکل تعــدد دســتگاههای 
صــادر کننــده مجــوز تشــکلها، مشــکل نظــارت بــر آزمایشــگاه هــای ســامت پرســنل 
واحدهــای تولیــدی نیــز از دیگــر مســائلی بــود کــه در ایــن نشســت بــه آن پرداخته شــد.

نشست ویدئو کنفرانس هیأت رئیسه و مسئولین کمیته های 
کمیسیون تشکلهای اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار 

برگزاری نشست شورای فنی پروژه
 ساختمان جدید اتاق بازرگانی همدان

 بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان نشســت شــورای فنــی پــروژه 
ســاختمان جدیــد اتــاق همــدان بــا حضــور دبیــر کل اتــاق و کارشناســان 
عمرانــی شــرکت هــای پیمانــکار در ســالن جلســات اتــاق همــدان برگــزار 
گردیــد.در ایــن جلســه اعضــا در مــورد آخریــن اقدامــات انجــام شــده در 
ــو  ــث و گفتگ ــی بح ــای اجرای ــه ه ــدان و نقش ــاق هم ــی ات ــروژه عمران پ
کردند.گفتنــی اســت ایــن نشســت هــر هفتــه بــا حضــور دبیــر کل اتــاق 
و مهندســین ارشــد پــروژه در مــورد بررســی  آخریــن مــوارد فنــی پــروژه 

اتــاق همــدان برگــزار میگــردد.
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نشســت  چهارمیــن  و  چهــل 
و  ،آب  کشــاورزی  کمیســیون 
ــی  ــاق بازرگالن ــت ات ــط زیس محی
وکشــاورزی  معــادن  صنایــع 
همــدان بــا حضــور علــی محمودی 
ــد ــزار ش ــیون برگ ــس کمیس رئی

در ایــن جلســه اعضــا موضوعاتــی 
تشــکیل  درخواســت  قبیــل   از 
ــیر ،  ــه س ــس کمیت ــن موس انجم
ــه  ــا  کمیت ــط ب موضوعــات مرتب
زراعت،باغبانــی و گلخانــه و تعییــن 
و  کمیتــه  اجرایــی  سیاســتهای 
معرفــی دبیــر کمیتــه را در دســتور 

ــد. ــرار دادن ــود ق کار خ
علــی  جلســه  ایــن  ابتــدای  در 

محمــودی  رئیــس کمیســیون کشــاورزی  اتــاق همــدان گزارشــی از آخریــن وضعیــت محصــوالت و بهــره بــرداران کشــاورزی اســتان ارائــه نمــود، 
وی اظهــار داشــت ســطح زیــر کشــت محصــوالت زراعــی هــم اکنــون ۶۱9 هــزار هکتــار وســطح زیــر کشــت محصــوالت باغــی ۷۷/۵ هــزار هکتــار 
بــوده، وی مقــدار تولیــد انــواع محصــوالت کشــاورزی اســتان زا 4/9 میلیــون تــن معــادل 4/4درصــد از کل کشــور و ارزش افــزوده  فعالیتهــای 

ــد ــی باش ــتان م ــاد اس ــد از کل اقتص ــتان را  ۲۵درص ــاورزی اس کش
محمــودی افــزود  اشــتغال بخــش کشــاورزی ۲9درصــد  از کل اشــتغال اســتان بــوده کــه تولیــد گــردو ۵4 هــزار تــن ، تولیــد ســیب زمینــی 9۲۰ 

هــزار تــن ، تولیــد ســیر  ۵۰ هــزار تــن ،تولیــد کشــمش 4۰ هــزار تــن ،تولیــد انگــور۲۵۰ هــزار تــن وگیاهــان داروئــی ۱۵ هــزار تــن مــی باشــد.
وی افــزود متاســفانه بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا برگــزاری مــداوم جلســات حضــوری مقــدور نیســت  ولــی در هــر صــورت تــاش میکنیــم 

تــا هــر چــه بهتــر بــه مســائل و برنامــه هــای کمیســیون و کمیتــه هــا رســیدگی شــود . 
داوود شــعبانلو نایــب رئیــس کمیســیون کشــاورزی ،آب و محیــط زیســت اتــاق  همــدان اظهــار داشــت کمیتــه زراعــت یکــی از مهتمریــن کمیتــه 
هــای ایــن کمیســیون مــی باشــد و اتــاق بازرگانــی بــه درســتی خألهــا و مســائل اعضــا را بــا تشــکیل کمیســیونها و کمیتــه هــا شناســایی کــرده 

امــا مــی بایســت بــا ایجــاد هــم افزایــی بــار علمــی کمیســیون و کمیتــه هــا را افزایــش دهیــم.
گفتنــی اســت در ایــن نشســت خاکســار مدیــر عامــل محتــرم اتحادیــه هــای تعاونــی هــای تولیــد بــه عنــوان دبیــر کمیتــه تولیــدات کشــاورزی 

، زراعــت ، باغبانــی ، گلخانــه و آفــات و بیمــاری هــای گیاهــی   معرفــی شــدند .
وی افزود هدف این است که امروز در جهت شناسایی و اولویت بندی برنامه ها گام برداریم تا به موفقیت دست یابیم .

 در ایــن جلســه کــه بــا حضــور هیئــت رئیســه و مســئولین کمیتــه هــای ایــن کمیســیون برگــزار شــد مقــرر گردیــد درخواســت تشــکیل انجمــن 
موســس کمیتــه ســیر کــه در حــال شــکل گیــری انجمــن هســتند از طریــق تشــکل هــای اتــاق همــدان مــورد پیگیــری قــرار گــردد .

در پایــان تاکیــد شــد  مســئولین کمیتــه هــا مســائل و مشــکات کمیتــه مربوطــه را جمعبنــدی و بــه کمیســیون ارائــه دهنــد و در صــورت لــزوم 
مســائل در شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی مطــرح گــردد .

در چهل و چهارمین نشست کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق مطرح شد :

بررسی موضوعات مرتبط با  کمیته زراعت،باغبانی و گلخانه
 و تعیین سیاست های اجرایی 
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نشست ویدئوکنفرانسی با وزیر صمت، معاونان 
وزارتخانه، روسای سازمانهای صمت استانی و اتاق های 

بازرگانی سراسر کشور
نشســت ویدیــو کنفرانســی وزیــر صنعت،معــدن و تجــارت بــا روســای اتــاق 
هــای بازرگانــی و روســای ســازمان هــای صمــت سراســر کشــور بــا حضــور 
ــاورزی  ــادن و کش ــاق بازرگانی،صنایع،مع ــس ات ــت رئی ــر زبردس ــی اصغ عل
همــدان و حمیدرضــا متیــن رئیــس ســازمان صمــت اســتان،برخی از اعضــای 
هیئــت نماینــدگان اتــاق همــدان و دیگــر مســئولین  و کارشناســان از اتــاق 

همــدان وســازمان صنعت،معــدن و تجــارت اســتان برگــزار شــد.
ــور  ــارت کش ــعه تج ــازمان توس ــس س ــوم رئی ــت زادب ــن نشس ــدای ای در ابت
ــد ســتاد هماهنگــی اقتصــادی کشــور  ــن تصمیمــات جدی ــا تشــریح آخری ب
مــواردی را مــورد تاکیــد قــرار داد و اظهــار داشــت بــا اتخــاذ سیاســت هــای 
ــا  ــادی تســهیل داده شــده ام ــا حــد زی ــد شــرایط صــادرات و واردات ت جدی
میدانیــم بایــد در جهــت روان ســازی فعالیــت هــای تجــاری گام هــای جــدی 
ــن تصمیمــات اتخــاذ شــده  ــه آخری ــا اشــاره ب ــری برداشــته شــود.زادبوم ب ت
ــود را از  ــاز خ ــورد نی ــد ارز م ــی توان ــده م ــاخت  وارد کنن ــان س ــر نش خاط
محــل ارز حاصــل از صــادرات کــه بــه بانــک مرکــزی ،بانکهــا و شــبکه صرافــی 
هــای مجــاز در نظــام یکپارچــه معامــات ارزی )ســامانه نیمــا( فروختــه مــی 
شــودتامین نمایــد. وی افزودکلیــه صــادر کننــدگان محصــوالت پتروشــیمی، 
فــرآورده هــای نفتــی و فــوالدی نیــز مکلفنــد ارز حاصل از صــادرات خــود را به 
بانــک مرکــزی )ســامانه نیمــا( عرضــه کننــد و ســایر صــادر کننــدگان نیز می 
تواننــد ارز حاصــل ازصــادرات خــود را در ســامانه نیمــا عرضــه نماینــد،واردات 
کاالهــای اساســی، ضــروری، مــواد اولیــه و تجهیــزات تولیــد، از محــل ایــن 
منابــع و درآمدهــای ارزی نفــت و گاز، تامیــن مــی شــود.در ادامــه غامحســین 
ــران اظهــار  ــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ای ــاق بازرگان شــافعی رئیــس ات
ــدن و تجــارت ســبب ایجــاد  ــر صنعــت، مع ــات وزی ــه اقدام داشــت: مجموع
تحــول در حــوزه هــای صنعــت و بازرگانــی شــده اســت کــه نتایــج مثبــت آن 
بــه تدریــج در اقتصــاد و بــازار کشــور خــود را نشــان خواهــد داد.غامحســین 
ــه،  ــان وزارتخان ــر صمــت، معاون ــا وزی شــافعی در نشســت ویدئوکنفرانســی ب
روســای ســازمانهای صمــت اســتانی و اتــاق هــای بازرگانــی سراســر کشــور، 
بــا بیــان ایــن مطلــب، افــزود: بــا ورود آقــای رزم حســینی بــه مجموعــه وزارت 
صمــت پیش بینــی مــی کردیــم کــه دچــار تحولــی مثبــت در حــوزه هــای 
ــه حــول و قــوه الهــی هــم اکنــون  صنعــت و بازرگانــی خواهیــم شــد کــه ب
شــاهد تحقــق ایــن پیــش بینــی هســتیم و ثمــرات آن را بــه تدریــج در اقتصاد 

و بــازار خواهیــم دیــد. وی بــا اشــاره بــه گایه هــای وزیر صنعــت، معدن 
و تجــارت از دیــوان ســاالری اداری در کشــورمان، بیــان کــرد: ایــن گونــه 
مواضــع وزیــر صمــت جــای تقدیــر و تشــکر دارد و یقینــا راهگشــای حل 

بســیاری از مســائل و کاهــش بروکراســی اداری خواهــد بــود.
ــا اعــام  رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران ب
اینکــه اعتقــاد قلبــی وزیــر صمــت مشــورت گرفتــن از بخــش خصوصی 
مــی باشــد، تصریــح کــرد: مشــورت هــا بایــد قبــل از تصمیــم ســازی 
و تصمیــم گیــری بــا بخــش خصوصــی انجــام شــود تــا نتایــج مطلــوب 
ــا بیــان اینکــه سیاســت هــای تجــاری  ــه دســت آید.شــافعی ب تــری ب
کشــور زیربنــای مســائل تجــارت خارجــی مــی باشــد، گفــت: سیاســت 
ــر  ــه نظ ــد و ب ــی کن ــادل م ــت های ارزی را متع ــاری، سیاس ــای تج ه
ــت دارد. ــای ارزی اولوی ــر سیاســت ه ــاری ب ــای تج ــده سیاســت ه بن

ــت  ــاری و سیاس ــای تج ــت ه ــان سیاس ــی می ــن هماهنگ وی همچنی
هــای ارزی را اولویــت امــروز اقتصــاد کشــور در ایــن شــرایط حســاس 
ــادن و کشــاورزی  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــی دانســت.رییس ات کنون
ــا اشــاره بــه ارائــه مهم تریــن نقطــه نظــرات بخــش  ایــران همچنیــن ب
ــش  ــت و بخ ــوی دول ــورای گفت وگ ــات ش ــب مصوب ــی در قال خصوص
ــن مســائل و  ــادی از ای ــدار زی ــت: مق ــر صمــت، گف ــه وزی خصوصــی ب
دغدغــه هــا بــا عــزم و اراده وزیــر صمت محقــق شــده اســت و امیدواریم 
بقیــه مصوبــات نیــز بــا همیــن اراده ای کــه از آقــای رزم حســینی ســراغ 

داریــم کــم کــم تحقــق یابــد.

پیگیری مشکالت مرتبط با برق کارخانه های شهرک صنعتی فرسفج
ــای  ــانی واحده ــرق رس ــع ب ــکات و موان ــی مش ــت بررس نشس
صنعتــی شــهرک فرســفج  بــا حضــور دکتــر حســینی فرمانــدار 
محتــرم شهرســتان تویســرکان  ,بهرامــی مســئول اتــاق بازرگانــی 
تویســرکان و جلیلونــد مســئول اداره بــرق شهرســتان در محــل 

فرمانــداری برگــزار شــد. 
در ایــن جلســه مهنــدس بهرامــی ضمــن بیــان مشــکات مربوط 
ــفج  ــی فرس ــهرک صنعت ــای ش ــه ه ــی از کارخان ــرق برخ ــه ب ب
کــه ناشــی از گایــه واحد هــای تولیــدی بــود خواســتار اعمــال 

انعطــاف بیشــتر در وصــول مطالبــات شــرکت توزیــع نیــروی بــرق در راســتای حمایــت از تولیدکننــدگان و همچنیــن برگــزاری جلســاتی بــا 
حضــور صاحبــان صنایــع و واحدهــای تولیــدی جهــت رفــع مشــکات موجــود شــدند.



خبرنامه داخلی - پاییز  99
شماره پانزدهم

گذری رب مهمترین رویداداهی اپرلمان بخش خصوصی استان همدان گذری رب مهمترین رویداداهی اپرلمان بخش خصوصی استان همدان

برگزاری وبینارهای آموزشی اتاق 
همدان با توجه به نیازسنجی از 

فعالین اقتصادی  اتاق همدان
ــبکه  ــص کاال، ش ــی و ترخی ــررات گمرک ــن و مق ــی »قوانی ــای آموزش ــار ه وبین
ســازی صــادرات، مدیریــت منابــع انســانی و اصــول نامــه نــگاری اداری« در آبــان 
مــاه ۱399 بــا همــکاری موسســه آموزشــی، پژوهشــی اتــاق ایــران بــه صــورت 

آنایــن برگــزار شــد.
ــی و  ــررات گمرک ــن و مق ــدان، قوانی ــاق هم ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ترخیــص کاال ۲۰ آبــان مــاه ۱399 بــا حضــور رضــا گلــی مدیــر کل مرکــز مبارزه 

ــران برگــزار شــد. ــه گمــرک جمهــوری اســامي ای ــم ســازمان یافت ــا جرائ ب
ــا حضــور »3۰ نفــر شــرکت کننــده ظــرف 4 ســاعت« برگــزار و  وبینــار فــوق ب
ــواع رویــه هــای  مطالــب مرتبــط مــن جملــه »تعاریــف و اصطاحــات مرتبط،ان
ــت  ــی جه ــریفات گمرک ــام تش ــور انج ــه منظ ــاز ب ــورد نی ــناد م ــی و اس گمرک
کاالی وارده بــه کشــور،  نحــوه تعییــن ارزش کاالی ورودی در گمــرک، تبییــن 
و تحلیــل تشــریفات قبــل و بعــد از اظهــار کاال بــه گمــرک و ارائــه نــکات مهــم 
و کلیــدی، مصادیــق مهــم معافیــت هــا و ممنوعیــت هــای گمرکــی، مصادیــق 
مهــم تخلفــات گمرکــی و قاچــاق کاال و تبییــن نــکات مهــم و نحــوه رســیدگی 

ــه اختافــات گمرکــی« مطــرح و مــورد بررســی قــرار گرفــت. ب
همچنیــن وبینــار » شــبکه ســازی صــادرات بــا تدریــس سیدحســن افتخاریــان 
مدیــر پــروژه تدویــن ایجــاد و توســعه کنسرســیوم هــا و شــرکت هــای مدیریــت 
صــادرات در ســازمان توســعه تجــارت ایــران ۲۶ آبــان مــاه بــا شــرکت 33 نفــر 

ظــرف مــدت 3 ســاعت برگــزار شــد.«
سرفصل های ارائه شده توسط مدرس به شرح زیر می باشد:

اصول بازاریابي بین الملل
مزیت هاي رقابتي شناخته شده در بازارها

WTO صادرات از نگاه
استراتژي هاي اصلي ورود به بازارهاي بین المللي

شبکه سازي صادراتي ، کنسرسیوم هاي صادراتي و مدیریت صادرات
در ادامــه برگــزار سلســله وبینارهــای آموزشــی اتــاق همــدان وبینــار »مدیریــت 
و  بهــره وری منابــع انســانی بــا حضــور مازیــار قاســم زاده ســنگرودی، مــدرس 
دوره هــای عالــی مدیریــت ۲۸ آبــان مــاه بــا اســتقبال گســترده اعضــا و شــرکت 

بیــش از ۷۰ نفــر در وبینــار بــه مــدت 4 ســاعت برگــزار شــد.«
ــران  ــا بح ــران ت ــت بح ــت » از مدیری ــا محوری ــب ب ــه مطال ــه ارائ ــدرس دوره ب م
مدیریــت، چــاره چیســت؟، منابــع انســانی، نیازهــا و جایــگاه آن درعلــم مدیریــت و 
تولیــد، جایــگاه اثــر بخشــی و ثمــر بخشــی در مدیریــت منابــع انســانی، اســتخدام و 

ــب مرتبــط پرداخــت.« ــع انســانی و ســایر مطال ــگاه آن در مدیریــت مناب جای
ــاق  ــه نیازســنجی انجــام شــده توســط واحــد آمــوزش ات ــا توجــه ب همچنیــن ب
ــگاری اداری  ــه ن ــول نام ــی اص ــاق، دوره آموزش ــن ات ــان ای ــدان از کارکن هم
مختــص پرســنل بــا حضــور شــریفیان مــدرس برجســته اســتانی در ایــن حــوزه 

ــزار شــد.« ــف برگ ــاه طــی جلســات مختل ــان م در آب
گفتنــی اســت دوره هــای آموزشــی آبــان مــاه بــا حضــور  ۵43 نفــر برگــزار شــده 
اســت و در پایــان هــر دوره ضمــن نظرســنجی از حاضریــن بــه شــرکت کننــدگان 

گواهینامــه موسســه آموزشــی اتــاق ایــران اعطــاء گردیــد اســت.

هفتمین جلسه کمیسیون جوانان اتاق همدان برگزار شد.
ــی،  ــاق بازرگان ــان ات ــش بنی ــان، کســب و کارهــای دان هفتمیــن جلســه کمیســیون جوان
صنایــع، معــادن و کشــاورزی اســتان همــدان بــا حضــور حمیــد بهرامــی رئیس کمیســیون 

بــه صــورت ویدیــو کنفرانــس برگــزار شــد.
ــار  ــس کمیســیون اظه ــی رئی ــد بهرام ــدان، حمی ــاق هم ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
نمــود »باتوجــه بــه اینکــه شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی باالتریــن مرجــع 
ــائل و  ــدی مس ــع بن ــیون جم ــدف کمیس ــت، ه ــتان اس ــطح اس ــده در س ــم گیرن تصمی
ــی باشــد.« ــت و بخــش خصوصــی م مشــکات جهــت طــرح در شــورای گفتگــوی دول

ــت  ــدان گف ــاق هم ــای ات ــیون ه ــه کمیس ــئول دبیرخان ــی مس ــا نجف ــپس حمیدرض س
ــت و بخــش  »مســائل و مشــکات مطــرح شــده جهــت طــرح در شــورای گفتگــوی دول
خصوصــی جنبــه فــردی نداشــته باشــد و مســائل جمعــی و تشــکلی باشــد و همچنیــن 

ــری در ســطح اســتان باشــد.« ــم گی ــل تصمی قاب
ــت  ــت و بخــش خصوصــی درخصــوص اولوی ــوی دول ــورای گفتگ ــه ش ــزود »مصوب وی اف
خریــد دســتگاههای اجرایــی  از محصــوالت تولیــدی اســتان قبــا دریافــت شــده اســت.«

ــز ضمــن  در ادامــه جمشــیدی مســئول انجمــن موسســات آموزشــی اســتان همــدان نی
»ارائــه دوره هایــی کــه انجمــن برگــزار مــی نمایــد درخصــوص همــکاری بــا شــرکت هــا 

جهــت برگــزاری دوره هــای مــورد نیــاز اعــام آمادگــی نمــود.«
ــر جمــع بنــدی مســائل  ــه دستورجلســه کمیســیون مبنــی ب ــا توجــه ب گفتنــی اســت ب
و مشــکات جهــت طــرح در شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی، مســائل زیــر 
نیــز جهــت پیگیــری مطــرح شــد: ۱- موضــوع خریــد دســتگاههای دولتــی از محصــوالت 
ــد از اســتانهای همجــوار،۲- مشــکات  شــرکت هــای دانــش بنیــان اســتان و عــدم خری
ــان  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــای ش ــیل ه ــات و پتانس ــامانه اطاع ــدازی س ــی راه ان اجرای

ــان در مناقصــات اســتانی. ــش بنی ــرار دادن شــرکت هــای دان ــت ق اســتان 3- در اولوی
گفتنــی اســت در عیــن حــال شــرکتهای دانــش بنیــان مــی تواننــد پیشــنهاد تکمیلــی 
خــود را در رابطــه بــا ایــن شــرکتها بــه طــور مجــزا طــرح تــا بررســی و در صــورت لــزوم 

در شــورا مطــرح شــود.
ــیوع  ــت پیشــگیری از ش ــدان جه ــاق هم ــات ات ــه اقدام ــه ب ــا توج ــر اســت ب ــایان ذک ش
ــه صــورت آنایــن برگــزار مــی شــود وهمچنیــن اســتقبال و  ــا، جلســات ب ویــروس کرون

ــی باشــد. ــت بخــش م حضــور اعضــا در جلســات رضای
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ششمین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی و 
مهندسی اتاق همدان برگزار شد.

ششــمین جلســه کمیســیون احــداث و خدمــات فنــی و مهندســی اتــاق بازرگانــی، 
صنایع،معــادن و کشــاورزی اســتان همــدان بــا حضــور علــی اصغــر زبردســت رئیــس 
اتــاق همــدان و اعضــای کمیســیون مهندســی اتــاق همــدان در محل ســالن جلســات 

اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی همــدان برگــزار شــد.
ــاق همــدان، علــی اصغــر زبردســت در ابتــدای ایــن  ــه گــزارش روابــط عمومــی ات ب
جلســه بــا توجــه بــه مســائل مطــرح شــده از طــرف اعضــاء خواســتار »ارســال نامــه 

طــرح مشــکات بــه کمیســیون مهندســی اتــاق ایــران«  شــد.
ــا حضــور  ــه »جلســه تشــکیل شــده ب ــا اشــاره ب ــن ب ــاق همــدان همچنی رئیــس ات
رئیــس نظــام مهندســی ســاختمان کشــور در اتــاق بازرگانــی« اظهــار نمــود »مــوارد 
ــدم  ــورت ع ــه در ص ــد ک ــی باش ــری م ــال پیگی ــه در ح ــده در آن جلس ــرح ش مط
ــد برنامــه  ــر کشــور بای ــا حضــور وزی دریافــت نتیجــه، هماهنگــی تشــکیل جلســه ب

ــزی شــود.« ری
ســپس طاهــره ایــزدی دبیــر اجرایــی اتــاق همــدان خواســتار »طــرح مســائل کلــی در 

برخوردهــای صنفــی در شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی« شــد.
ایشــان همچنیــن اظهــار نمــود »مســائل و مشــکاتی کــه مطــرح مــی شــود جهــت 

طــرح در شــورای گفتگــو پیشــنهاد اصاحــی نیــز بــه همــراه داشــته باشــد.«
ایــزدی  »اختصاصــی بــودن هیــأت حــل اختــاف را بــا حضــور یــک نفــر در تصمیــم 
گیــری هــا یکــی از مســائل مهــم« عنــوان نمــود و خواســتار »طــرح ایــن موضــوع در 

شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی« شــد.
ــکن در  ــی مس ــت گران ــیون »عل ــس کمیس ــب رئی ــی نای ــدی درویش ــه مه در ادام
اســتان همــدان را مســائل و مشــکات انبــوه ســازان بــا نظــام مهندســی ســاختمان« 

بیــان نمــود.
همچنیــن علــی غفــاری رئیــس انجمــن پیمانــکاران نیــز »عمــده مســائل و مشــکات 
را: طوالنــی بــودن زمــان اخــذ پروانــه ســاختمانی،عدم امضــای موافقــت نامــه پــروژه 
ــح ســاختمانی  ــورم در قیمــت مصال ــاه از ســال، ت ــا گذشــت ۸ م هــا در ســال 99 ب

و خدمــات ســاختمانی، مســئله بــا تامیــن اجتماعــی در خصــوص پرداخــت ۶/۶  بیــان 
نمــود.«

صــادق پارســامهر رئیــس انجمــن انبــوه ســازان اســتان نیــز بــا توجــه بــه دستورجلســه 
کمیســیون مبنــی بــر جمــع بنــدی مســائل جهــت طــرح در جلســه شــورای گفتگــوی 

دولــت و بخــش خصوصــی بــه بیــان مســائل پرداخــت.
پارســامهر از جملــه مســائل »زمــان بــر بــودن اخــذ پروانــه ســاختمانی، تعداد کم شــعبه 
هــای انجــام امــور نظــام مهندســی در اســتان، نحــوه پرداخــت دســتمزد مهندســین، 

پرداخــت حــق الزحمــه مهندســین در ابتــدای کار و ...« بیــان نمــود.
در پایــان جلســه مقــرر شــد جهــت بررســی نحــوه اختصــاص تســهیات بانــک هــای 
اســتان در حــوزه مســکن »میــزان تســهیات و اعتبــار اختصــاص یافتــه بانــک هــا در 
حــوزه مســکن از مشــاور امــور بانکــی اتــاق همــدان جهــت بررســی دریافــت  و جهــت 

بررســی در نشســت شــورای گفتگــوی اســتان مطــرح شــود.« 

 بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان، ایــن جلســه بــا حضــور رئیــس کمیســیون، مســئول دبیرخانــه کمیســیونهای اتــاق همــدان و مســئولین کمیتــه هــا در فضــای 
مجــازی تشــکیل شــد. در ابتــدای جلســه مســئولین کمیتــه هــا بــه ارائــه گــزارش پرداختنــد و موضوعــات حــوزه مربوطــه را جهــت طــرح در شــورای گفتگــوی دولــت 

و بخــش خصوصــی بیــان نمودنــد.
عمــده مســائل مطــرح شــده در جلســه »عــدم ثبــات نــرخ ارز و نوســانات نــرخ ارز، مشــکات قیمــت مــواد اولیــه، غیــر واقعــی بــودن فاکتورهــا و پولــی کــه در ازای خریــد 
مــواد اولیــه پرداخــت مــی شــود و متاســفانه بیشــتر دالالن از فاکتورهــای غیرواقعــی اســتفاده مــی کننــد، عــدم حمایــت سیســتم بانکــی از تولیدکننــده و مشــکات 
ــا راه حــل  ــود.در ایــن جلســه مقــرر شــد »مســئولین کمیتــه هــا در حیطــه فعالیــت خــود موضوعــات قابــل طــرح را ب ــا ســازمان تامیــن اجتماعــی« ب تولیدکننــده ب

پیشــنهادی ارائــه دهنــد.« همچنیــن پیشــنهاد » اســتفاده از LC داخلــی نیــز درصــورت ثبــات  قیمتهــا » مطــرح شــد.
در ادامــه ایــن جلســه مقــرر گردیــد از ســازمان توســعه تجــارت ایــران درخواســت گــردد بــا عنایــت بــه اینکــه بیــش از ۸۰ درصــد صــادرات اســتان بــه کشــورهای عــراق 
و افغانســتان بــوده و مــراودات بــا ایــن کشــورها بــه صــورت مســجل و قطعــی بــا ریــال صــورت مــی پذیــرد و در حــال حاضــر امــکان تهیــه ارز بــه جهــت محدودیــت 
ارائــه )هــر نفــر ۲۲۰۰ دالر(و رفــع تعهــد ســالهای 9۷ و 9۸ مقــدور نمــی باشــد در صــورت امــکان و جهــت عملــی شــدن موضــوع ،رفــع تعهــد نامبــردگان بــه صــورت 

مابــه التفــاوت ریالــی توســط بانکهــای عامــل یــا صرافــی هــای بانکــی صــورت پذیــرد .
همچنیــن مقــرر شــد بــا توجــه بــه اظهــار صادرکننــدگان و بررســی موضــوع بــاال بــودن قیمــت ارزش پایــه صادراتــی کاالهــا در ســالهای 9۷ و 9۸ درخواســت تجدیدنظــر 
در ایــن زمینــه توســط انجمنهــا و تشــکل هــای مربوطــه بــه دفتــر ارزش گــذاری گمــرک ارســال و پــس از اصــاح و تعییــن قیمــت واقعــی ،رفــع تعهــد ســالهای مذکــور 

بــر اســاس آن صــورت پذیــرد.

دهمین نشست هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و مسئولین کمیته ها
 به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.


