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بــا توجــه بــه ایــن کــه »جهــش تولیــد« بــه 

عنــوان شــعار امســال تعییــن شــده بــه نظــر 

می رســد متغیرهــای تاثیرگــذار بــر اقتصــاد کشــور، 

ــه  ــد ک ــد آورده ان ــی پدی ــد مجهول ــه ای چن معادل

حــل آن هــا از یــک طــرف و تحقــق شــعار ســال از 

طــرف دیگــر مســتلزم نــگاه و تدبیــری فرابخشــی 

و کالن در نظــام اقتصــادی و بازنگــری در ترتیبــات 

و قواعــد جــاری در ســایر بخش هاســت.

کالف در هــم پیچیــده اقتصــاد ایــران با انســدادها 

و گره هــای فــراوان روبــرو اســت کــه گره گشــایی 

از آن در گــرو ایجــاد اجــاع و اتفــاق نظــر میــان 

اولویت هــا  تعییــن  در خصــوص  تصمیم گیــران 

سیاســت های  اجــرای  و  برنامه هــا  تدویــن  و 

مقتضــی و متناســب اســت.

ــنگین آن  ــایه س ــه س ــود ک ــائل موج ــی از مس یک

ــوع  ــد موض ــنگینی می کن ــا س ــه بخش ه ــر هم ب

تعبیــر  بــه  اســت.  آن  تبعــات  و  تحریم هــا 

دقیق تــر اعــال تحریم هــای یــک جانبــه آمریــکا 

علیــه ایــران منجــر بــه افــت فاحــش فــروش 

ــه  ــل توج ــش قاب ــع آن کاه ــه تب ــام و ب ــت خ نف

ــق  ــار عمی ــه آث ــده ک ــور ش ــای ارزی کش درآمده

ــدودی  ــا ح ــور ت ــادی کش ــادالت اقتص ــر مع آن ب

شکاف میان اهداف و ابزار؛ 
آیا نظام مالی کشور همسو با جهش تولید است؟

ــت. ــده اس ــکار ش آش

مهمرتیــن اثــر کوتاه مــدت تحریم هــا، تشــدید 

کــری بودجــه و خشــک شــدن منابــع مالــی 

کشــور بــوده کــه ناکارآمدی هــا و ناســازگاری های 

ســاختار اقتصــادی را عیــان کــرده اســت. تــا پیــش 

تزریــق گشــاده دســتانه  مــدد  بــه  ایــن و  از 

خســارت های  اثــر  دامنــه  نفتــی،  دالرهــای 

ــط  ــوب و تصمیــات غل منبعــث از ســاختار معی

رفــن  آب  بــا  امــا  بــود  محدودتــر  اقتصــادی 

بــا  نواقــص  و  اعوجاجــات  نفتــی،  درآمدهــای 

شــدت کــم ســابقه ای ســپهر زندگــی عمومــی 

هموطنــان را متاثــر ســاخته اســت.

بــروز  و  مالــی  منابــع  فقــدان  ترتیــب  بدیــن 

پاندمــی کرونــا، دولــت را در موقعیتــی بغرنج تــر 

از قبــل قــرار داده کــه هــم ناگزیــر از اتخــاذ 

بســته های  ارائــه  و  حایتــی  سیاســت های 

ــیب دیده  ــهروندان آس ــاغل و ش ــه مش ــی ب جربان

از کرونــا اســت کــه بــه نوبــه خــود نیازمنــد 

تخصیــص منابــع و اعتبــارات اســت و هــم کمبــود 

ــتقراض از  ــه اس ــه آن را ب ــری بودج ــع و ک مناب

بانــک مرکــزی ســوق داده کــه افزایــش بی ســابقه 

ــال  ــه دنب ــی در کشــور را ب ــه پول نقدینگــی و پای

آورده اســت.

آهنــگ پرشــتاب رشــد نقدینگــی در حالــی اســت 

ــادی از  ــای اقتص ــع و بنگاه ه ــان صنای ــه صاحب ک

نبــود رسمایــه در گــردش و موانــع متعــدد در 

شــکوه  فعالیت هــا  و  پروژه هــا  مالــی  تامیــن 

بــه جایــی  نیــز  می کننــد و فریادهــای آن هــا 

منی رســد.

ــی  ــاب ناکارآمــدی نظــام مال ــده کــه بازت ــن پدی ای

کشــور اســت از جملــه یکــی از معضــالت اصلــی 

اقتصــاد بــه شــار مــی رود کــه اصــالح بهینــه 

آن می توانــد یکــی از موانــع بــزرگ بــر رس راه 

توســعه کســب وکارها را از میــان بــردارد و بــه 

ــاند. ــاری رس ــد ی ــش تولی ــتای جه ــت در راس حرک

یکــی از دســتاوردها و ابداعــات بــر، ذخیــره 

دســتمزد و حاصــل کار و دســرتنج خــود بــا هــدف 

اســتفاده از آن در آینــده بــوده اســت. ایــن اخــرتاع 

امــروز در قالــب »نظــام مالــی« ســازمان یافتــه و 

ــتند  ــز هس ــرادی نی ــن اف ــد. همچنی ــل می کن عم

یعنــی  می شــوند  محســوب  رسمایه پذیــر  کــه 

ــا  ــا ب ــد ت ــاز دارن ــه نی ــه رسمای ــارض ب ــال ح در ح

ــی فعالیــت اقتصــادی مــد نظــر خــود  ــن مال تامی

بــه درآمــد پیش بینــی شــده در آینــده برســند. 

علی اصغر زبردست
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از ایــن رو مهمرتیــن کارویــژه نظام هــای 

ــظ  ــرای حف ــازوکارهایی ب ــد س ــی متهی مال

طریــق  از  رسمایــه  صاحبــان  اندوختــه 

و  اندوخته هــا  و  پس انداز هــا  تجمیــع 

ارائــه آن هــا بــه متقاضیانــی اســت کــه 

توســعه یــا رشوع فعالیــت اقتصــادی آن هــا 

ــت. ــه اس ــق رسمای ــد تزری نیازمن

بــا ایــن وصــف، بانک هــا و موسســات 

مالــی و اعتبــاری، بــازار رسمایه)بــورس( 

و مشــتقات آن، صندوق هــای توســعه و 

ــن  ــی از مهمرتی ــای پول ــر آن و ابزاره نظای

ارکان و ســتون های نظــام مالــی قلمــداد 

تحــت  بایــد  قاعدتــاً  کــه  می شــوند 

مرکــزی  بانــک  هدایــت  و  فرماندهــی 

کارهــای ویــژه خــود را انجــام دهنــد. 

شــایان ذکــر اســت کــه تقویــت یــا تضعیف 

بــرده،  نــام  ســتون های  از  یــک  هــر 

بــه جهت گیــری سیاســت گذاران  منــوط 

و تصمیم گیــران و البتــه ســطح توســعه 

کشــور اســت. بــه عنــوان مثــال در مراحــل 

اولیــه توســعه اقتصــادی وجــود یــک نظــام 

مالــی ابتدایــی ممکــن اســت بازدارنــده 

نباشــد امــا بــا گــذار از مراحــل اولیــه 

ــود را  ــد خ ــز بای ــی نی ــام مال ــعه، نظ توس

بازســازی و بازطراحــی کنــد.

اکنــون بــا ایــن مقدمــه نســبتا مفصــل 

اصلــی  پرســش  بــه  پاســخ  در  می تــوان 

ــش  ــا وجــود افزای ــه چــرا ب ــن نوشــتار ک ای

بنگاه هــای  عمــده  نقدینگــی،  مــداوم 

اقتصــادی کشــور بــا کمبــود رسمایــه در 

ــی  ــه نظــام مال گــردش مواجــه هســتند؟ ب

موجــود اشــاره کــرد کــه اجــزا و ابزارهــای 

آن متناســب بــا نیازهــا و مقتضیــات توســعه شــکل 

نگرفتــه اســت.

ســاختار  کــه  گفــت  می تــوان  بیشــرت  توضیــح  در 

ــری از ســاختار  ــا تاثیرپذی ــا ب ــی کشــور عمدت نظــام مال

حکمرانــی مبتنــی بــر توزیــع و تخصیــص رانت هــا 

ــن  ــت بی ــروش نف ــل از ف ــادآورده حاص ــای ب و درآمده

افــراد منتخــب و برگزیــده شــکل گرفتــه و ابزارهــای آن 

ــت. ــه اس ــد یافت ــدف رش ــن ه ــا ای ــب ب ــز متناس نی

از ایــن منظــر نقایــص و گلوگاه هــای فســادخیز موجــود 

در نظــام مالــی باالخــص نظــام بانکــی کشــور کــه یکــی 

از اجــزای آن بــه حســاب می آیــد قابــل فهم تــر اســت. 

ــی  ــا یــک موسســه مال ــال این کــه چــرا یــک بانــک ی مث

ــاری، تســهیالت کالن و قابل توجهــی را )معمــوال  و اعتب

ــی  ــه ناتوان ــم ب ــا عل ــی و ب ــه کاف ــت وثیق ــدون دریاف ب

وام گیرنــده از تادیــه اصــل و ســود آن( بــا ســازوکارهایی 

حقیقی/حقوقــی ای  اشــخاص  اختیــار  در  غیرشــفاف 

می گــذارد کــه نــه تنهــا قصــد و انگیــزه ای بــرای انجــام 

ــات  ــا اقدام ــه ب ــد بلک ــادی ندارن ــامل اقتص ــت س فعالی

خــود در مســیر فعالیت هــای دیگــران نیــز اخــالل 

ایجــاد می کننــد.

از  طیفــی  بدهــی  انباشــت  رویــه   ایــن  پیامــد 

ابربدهــکاران بانکــی، ناتوانــی بانک هــا از تامیــن مالــی 

فعالیت هــای کوچــک و متوســط بــه دلیــل فقــدان 

ــی  ــن مال ــای تامی ــدن هزینه ه ــران ش ــی، گ ــع مال مناب

افزایــش نقدینگــی و حبــس رسمایه هــا در  و پــول، 

ــا  ــت آن ه ــای هدای ــه ج ــارت بار ب ــفته بازی های خس س

ــت. ــات اس ــد کاال و خدم ــمت تولی ــه س ب

اما در این شرایط چه کار می توان کرد؟
ــا  ــی ب ــام مال ــازماندهی نظ ــاز س ــد ب ــر می رس ــه نظ ب

ــتی  ــد سیاس ــه می توان ــازار رسمای ــت ب ــه تقوی ــگاه ب ن

قابــل دفــاع باشــد مــروط بــه آن کــه اوال عــالوه 

ــران  ــز در ای ــازار نی ــا، ب ــازی بنگاه ه ــی س ــر خصوص ب

خصوصــی شــود. در حــال حــارض مشــرتی بســیاری از 

محصــوالت اعــم از کاالهــا و خدمات، نهادهــای عمومی 

و دولتــی هســتند کــه عمــال باعــث از بیــن رفــن رقابــت 

ــازی  ــی س ــا خصوص ــد. ثانی ــد ش ــاد خواه ــاد فس و ایج

ــا  ــت بنگاه ه ــده و مدیری ــام ش ــل انج ــورت کام ــه ص ب

نیــز از نهادهــای حکومتــی بــه بخــش خصوصــی واگــذار 

شــود. ثالثــا جهــش تولیــد در کنــار اصــالح نظــام مالــی، 

اقتصــادی و  نیازمنــد کاهــش ریســک فعالیت هــای 

ــا  ــت ت ــده اس ــات کنن ــای بی ثب ــردن متغیره ــرف ک برط

ــود و  ــری ش ــا جلوگی ــرار رسمایه ه ــت از ف در گام نخس

در گام بعــد سیاســت هایی بــرای جــذب رسمایه هــا 

ــردد. ــن و اجــرا گ تدوی

رابعــا تامیــن رسمایــه در رشایــط اقتصــادی بــا ریســک 

ــه  ــه ب ــازار رسمای ــق ب ــت و تعمی ــر تقوی ــالوه ب ــاال ع ب

تاســیس صندوق هــای رسمایه گــذاری خطرپذیــر نیــز 

عوایــد  از  بخشــی  بنابرایــن می تــوان  دارد.  احتیــاج 

و درآمدهــای حاصــل از واگــذاری ســهام دولتــی و 

و  ایجــاد  را رصف  بخــش خصوصــی  بــه  خصولتــی 

تقویــت چنیــن صندوق هایــی کــرد.

ــه جهــش  ــوط ب ــد علی القاعــده من خامســا جهــش تولی

ــر  ــد عــالوه ب ــروش بای ــش ف ــرای افزای ــروش اســت. ب ف

ــای  ــعه بازاره ــایش و توس ــه گش ــی، ب ــای داخل بازاره

منطقــه ای و بین املللــی نیــز پرداخــت. بنابرایــن تســهیل 

موانــع  رفــع  تجــاری،  ارتباطــات  و  مالــی  مبــادالت 

صادراتــی و تقویــت دیپلاســی تجــاری بایــد در دســتور 

کار قــرار گیــرد و سادســا مقابلــه بــا فســاد جــز از طریق 

اصــالح ســاختارها و نهادهــا و افزایــش نظــارت عمومــی 

منی شــود.   ممکــن  مســئوالن  همــه  پاســخگویی  و 

ــش  ــعه بخ ــاد و توس ــدن اقتص ــی ش ــاز مردم ــش نی پی

خصوصــی مقابلــه موثــر و واقعــی بــا علــل شــکل گیری 

ــی کار را  ــر اقدام ــورت ه ــر این ص ــت در غی ــاد اس فس

پیچیده تــر و فســاد را عمیق تــر می کنــد.

SKILL GAP
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علی اکبر فالح نایب رئیس اتاق همدان درنشست تشریک مساعی اعضا هیئت نمایندگان اتاق همدان
  با فعالین اقتصادی استان همدان مطرح کرد :

امروز تولید کنندگان در تمام عرصه های اقتصادی همچنان دوش به دوش هم تالش میکنند 
تا زنجیره ای از ارزش های مادی و معنوی را  برای جامعه بشری فراهم آوردند

اعضــای هیئــت مناینــدگان اتــاق بازرگانــی همــدان 

صبــح روز پنــج شــنبه 5 تیرمــاه 98 بــا فعالیــن اقتصــادی 

ــد. ــدار و گفتگــو کردن اســتان دی

در ایــن نشســت کــه مبنظــور تریــک مســاعی و 

اهــداف پارملــان بخــش خصوصــی اســتان در محــل 

ســاختان جدیداالحــداث  اتــاق همــدان برگــزار شــد 

گزارشــی از مهــم تریــن اقدامــات اثربخــش پارملــان بخــش 

ــد. ــه گردی ــی ارائ خصوصــی باالخــص در حــوزه هــای عمران

ــن  ــاق همــدان در ای ــس ات ــب رئی ــالح نای ــرب ف ــی اک عل

نشســت ابتــدا ورقــی  بــه تاریخچــه اتــاق همــدان 

ــاد و  ــتان زد و ی ــارت  اس ــزرگان تج ــذاران و ب و بنیانگ

خاطــره آن فرهیختــگان عــر خــود را گرامیداشــت.

ــرن از  ــک ق ــش از ی ــت بی ــا گذش ــت ب ــار داش وی اظه

مجلــس وکالی تجــار شــاهد فــرازو فرودهــای بســیار در 

ایــن تشــکل بخــش خصوصــی بــوده وهســتیم و یقیــن 

داریــم بــرا کســب واعتــال جایــگاه بخــش خصوصــی چــه 

ــردد و  ــت گ ــگاه تثبی ــن جای ــا ای ــده ت ــالش ش ــدار ت مق

ــاق نیســتیم کــه  ــال ابقــای ات ــه دنب امــروز دیگــر مــا ب

خــود جایــگاه خــود را مســتحکم منــوده بلکــه بــه دنبــال 

ــش  ــان بخ ــوان پارمل ــر بعن ــگاه واال و واالت ــب جای کس

خصوصــی خواهیــم بــود.

ــه  ــام عرص ــدگان در مت ــد کنن ــروز تولی ــزود ام ــالح اف ف

ــالش  ــم ت ــه دوش ه ــان دوش ب ــادی همچن ــای اقتص ه

میکننــد تــا زنجیــره ای از ارزش هــای مــادی و معنــوی 

ــد ــری فراهــم آوردن ــه ب ــرای جامع را  ب

عضــو هیئــت رئیســه اتــاق همــدان خاطــر نشــان 

ســاخت  اتــاق مامــن و مــاوای فعالیــن اقتصــادی 

ــاق و اعضــای آن  ــه شایســتگی ات ــا ب اســت کــه هــم م

ــی  ــئولین اجرای ــه مس ــی ک ــن  ارزش و احرتام و همچنی

اســتان در راس آنــان مدیریــت ارشــد اســتان بــرای 

فعالیــن بخــش خصوصــی قائــل هســتند نشــان از درک 

عمیــق از تاثیرگــذاری اتاق در ســاختار جامعه امروزی اســت.

مهنــدس علــی اکــرب فــالح افــزود  افتخــار دارم بعنــوان 

یکــی از موکلیــن شــا در کنــار دوســتان اتــاق بازرگانــی 

ــار  ــم در کن ــد بتوانی ــا دادی ــه م ــه شــا ب ــی ک در فرصت

ســایر نهادهــای دولتــی  نــه تنهــا بعنــوان مشــاور بلکــه 

بعنــوان یــک نهــاد مقنــن تحــت عنــوان پارملــان بخــش 

خصوصــی  بــرای وضــع قوانیــن ســهل و واال در شــورای 

ســال  در  کــه  وبخــش خصوصــی  دولــت  گفتگــوی 

ــات ارزشــمندی  ــه اقدام ــا حــدود 150 مصوب گذشــته ب

داشــته اســت  در راســتای تســهیل امــور  فعالیــن 

ــم. ــری برداری ــدم  موث ــادی ق اقتص

رئیــس کمیســیون مالیــات ،کار وتامیــن اجتاعــی اتــاق 

ــه  ــن در جلس ــرد؛ همچنی ــه ک ــدان اضاف ــی هم بازرگان

ســتاد تســهیل اســتان  مناینــدگان شــا دراتــاق بازرگانــی  

بــا  حــدود 330 جلســه و 1720 مصوبــه در ارتبــاط 

ــن  ــه و تامی ــادی بیم ــث بانگی،اقتص ــهیل مباح ــا تس ب

اجتاعــی و ... در حــال فعالیــت هســتند،کارگروه هــای 

مختلــف در محاکــم شــبه قضایــی ماننــد هیئــت هــای 

حــل اختــالف مالیاتــی  بــا حــدود 2779 پرونــده و 

حضــور  20 مناینــده از اتــاق حــل و فصــل شــد کــه بــه 

جــرات میتــوان گفــت کمــرت از یــک ســوم ایــن تعــداد  

ــه  ــا  ب ــل شــده ی ــا تعدی ــه ی ــد بدهــی شــده و بقی تایی

ــان واگــذار شــده اســت . مودی

ــن در موضوعــات   ــالح خاطــر نشــان ســاخت همچنی ف

تامیــن اجتاعــی بــا 21 مناینــده از ســوی فعالیــن 

ــده در ســال گذشــته حضــور و   اقتصــادی در 393 پرون

رســیدگی داشــته ایــم  کــه ازیــن مــوارد مبالــغ  بســیار 

زیــادی در هیئــت هــای تجدیدنظــر واگــذار شــده 

ــاق  ــل  وبارهــربی ات ــا رشــادت کام ــدگان ب ــه مناین وهم

ایســتادگی کردنــد و حــق را  بــه فعالیــن اقتصــادی 

برگرداندنــد.

وی افــزود همچنیــن 18 کمیســیون فعــال اتــاق بــه 

همــت هیئــت مناینــدگان وســایر اعضــا فعالیــت هــای 

چشــمگیر و کــم ســابقه ای داشــتند کــه بــه حــق قابــل 

مالحظــه اســت.

ــه  ــان ایــن مطلــب کــه واقعــا ارائ ــا بی مهنــدس فــالح ب

ــال  ــن مج ــاق در ای ــده  ات ــای  عم ــت ه ــزارش فعالی گ

محــدود ممکــن نیســت بــا اشــاره بــه احــداث ســاختان 

جدیــد االحــداث اتــاق همــدان افــزود  اکنــون شــا در 

ایــن بنــای معظــم کــه بــا همــت و تــالش رئیــس اتــاق 

ــدگان  ــت مناین ــه هیئ ــی وقف ــای ب ــاری ه ــدان و ی هم

وتریــک مســاعی شــا صاحبــان اصلــی اتــاق بــه 

طــرز باشــکوهی در غــرب کشــور بعنــوان پایــگاه مهــم 

اقتصــادی از آن نــام بــرده خواهــد شــد، حضــور یافتــه اید.
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همــت شــا فعالیــن اقتصــادی برداشــته ایــم 

ــاند ــم رس ــام خواهی ــه رسانج و  ب

هــای  فعالیــت  برخــی  بــا  رابطــه  در  وی 

ــای  ــئولیت ه ــتای مس ــدان در راس ــاق هم ات

اجتاعــی  از برنامــه اتــاق همــدان جهــت 

تامیــن ســازوکار اشــتغال رسپرســتان خانــواری 

کــه بــه  دالیــل ســهو  دچــار محکومیــت هــای 

ــرد ــد ک ــرب داد و تاکی ــد خ ــده ان ــی ش قضای

 بــی تردیــد ریشــه بســیاری از نامالیــات 

اجتاعــی و اخالقــی در ســطح جامعــه بــه 

مباحــث اقتصــادی برمــی گــردد.

و ی  در ادامــه اضافــه کــرد؛ از همراهــی 

ــت  ــای هیئ ــص اعض ــادی باالخ ــن اقتص فعالی

همیشــه  کــه  همــدان  اتــاق  مناینــدگان 

پارملــان  در  بــزرگ  هــای  حرکــت  پذیــرای 

بخــش خصوصــی اســتان بــوده سپاســگزارم

 ایشــان جایــگاه نهــادی چــون اتــاق بازرگانــی 

بخــش  اقتصــادی  فعالیــن  بــا محوریــت  را 

و  کــرد  توصیــف  واال  بســیار  خصوصــی 

خاطرنشــان ســاخت بــه  قطــع  یقیــن پارملــان 

ــاد  ــوان نه ــه عن ــا ب ــه تنه ــی ن ــش خصوص بخ

ــاد  ــک نه ــوان ی ــه بعن ــوه بلک ــه ق ــاور س مش

ــار ســه  ــر گــذار مــی بایســت در کن ــن اث مقن

قــوه از آن نامــربده شــده و نقــش آفرینــی 

منایــد کــه الزمــه ایــن امــر بــاور خــود فعالیــن 

ــت. ــادی اس اقتص

رئیــس اتــاق همــدان یــادآور شــد اکنــون  

دولــت بــه خوبــی دریافتــه اســت   اگــر تــالش 

هــای جهــادی و ایثــار  فعالیــن اقتصــادی  

ــتی   ــد کش ــان نباش ــی درمی ــش خصوص در بخ

اقتصادکشــور در ایــن طوفــان و  جنــگ متــام 

ــت . ــد نشس ــه گل خواه ــادی  ب ــار اقتص عی

وی در بخــش دیگــر از مطالــب خــود بــه حایــت 

هــای اتــاق همــدان از کپرنشــینان خســارت دیده از 

ســیل  سیســتان و بلوچســتان و تــالش هــای پارملــان 

بخــش خصوصــی اســتان در مســاعدت بیــاران 

ــت ؛  ــار داش ــرد  و اظه ــاره ک ــتان  اش ــی اس کرونای

بــا اهــدا اقــالم گوناگــون بهداشــتی وتجهیــزات 

بیارســتانی بــه منایندکــی از شــا و همچینــن 

تغییــر خــط واحدهــای تولیــدی کــه داوطلبانــه از 

ســوی فعالیــن اقتصــادی صــورت گرفــت معاضــدت 

کامــل در ایــن برهــه از زمــان داشــته ایــم.

ــس  ــر زبردســت رئی ــی اصغ ــدس عل ــه مهن در ادام

اتــاق همــدان بــا اشــاره بــه قدمــت 89  ســاله  

اتــاق بازرگانــی همــدان جایــگاه ایــن نهــاد بخــش 

خصوصــی را اکنــون در اســتان قابــل مالحظــه 

دانســت و از تالشــهای پیشــینیان چــه از حارضیــن 

و چــه از پیشکســوتانی کــه توفیق درک حضورشــان 

محــروم شــده ایــم  و در اعتــال  ایــن جایــگاه قــدم 

ــره  ــاد و خاط ــر و ی ــتند تقدی ــی برداش ــای بزرگ ه

ــت. ــزرگان را گرامیداش ــن ب ای

هــای  دوره  در  افــزود  همــدان  اتــاق  رئیــس 

هشــتم ونهــم اتــاق همــدان نهایــت تــالش خــود 

را بــه کار بســتیم تــا جایــگاه اتــاق را ترقــی 

دهیــم  و کرســی هــای اتــاق همــدان را  در 

اتــاق ایــران  از 4  کرســی  بــه 8 کرســی رســانیم 

ــی  ــگاه اصل ــه جای ــداد ب ــن تع ــم  ای و امیدواری

و حــق مســلم اتــاق همــدان  کــه 15کرســی  

خواهــد بــود برســانیم.

ســاختان  موضــوع  بــا  رابطــه  در  وی 

توضیحــات  همــدان   اتــاق  جدیداالحــداث 

جامعــی  ارائــه داد و اظهــار داشــت امیدواریــم 

تــا پایــان ســالجاری  بخــش اعظمــی از ســاختان 

برســانیم بــرداری  بهــره  بــه  را 

صنایــع  رشکــت  همراهــی  و  مشــارکت  از  وی 

پــروژه ســاختان  تکمیــل  در   غذایــی ســحر 

اتــاق همــدان تقدیــر کــرد و اظهــار داشــت؛

اســتقبال و همراهــی شــا فعالیــن اقتصــادی  

ــه  ــزرگ را ب ــدم ب ــن ق ــرده  و ای ــا را  امیدوارک م
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رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و کشــاورزی 

ــی  ــارص همت ــه عبدالن ــاب ب ــه ای خط ــران در نام ای

رئیــس کل بانــک مرکــزی، ضمــن انتقــاد مجــدد از 

ــدم  ــدگان، ع ــد ارزی صادرکنن ــع تعه ــنامه رف بخش

حضــور بخــش خصوصــی در تصمیم گیری هــا را 

موجــب اتخــاذ تصمیــات غیرعملیاتــی دانســت و 

ــا هــدف بهبــود رشایــط  ــه پیشــنهادهایی ب ــه ارای ب

ــد پرداخــت. تولی

شــافعی در ایــن نامــه 12 بنــدی، جوابیــه رئیــس کل 

ــران  ــاق ای ــه نامــه قبلــی رئیــس ات بانــک مرکــزی ب

ــدگان  ــد ارزی صادرکنن ــع تعه ــط رف ــه رشای در زمین

را مــورد توجــه قــرارداده و نکاتــی را دربــاره مفــاد 

ایــن جوابیــه، مطــرح کــرده اســت:

در اطالعیــه بانــک مرکــزی تحت عنــوان »نحــوه 

بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات ســال  98 و رفــع 

ــط  ــد مرتب ــئله 20درص ــال ۹۹«، مس ــد ارزی س تعه

بــا تعدیــل میــزان صــادرات حــذف شــده کــه ایــن 

موضــوع نــه تنهــا بــر خــالف توافــق صــورت گرفتــه، 

بلکــه در تناقــض بــا اطالعیــه رســمی آن بانــک 

اســت.

بــرای  را  خاصــی  رشایــط  ظاملانــه  تحریم هــای 

فعــاالن اقتصــادی به خصــوص در بخــش صــادرات 

ــادالت  ــی و مب ــتم بانک ــالً سیس ــرده و عم ــاد ک ایج

در نامه 12بندی رئیس اتاق ایران به رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد :

بخش خصوصی زیر فشار بحران ها و تصمیماتی است 
که در ایجاد آن نقشی ندارد

ــن  ــه اســت. در چنی ــی را درهــم ریخت عــادی جهان

رشایطــی ضمــن اینکــه بــار هزینه هــای اضافــی 

ــی ایجــاد  ــی مجــدد کاالهــای صادرات ــرای بازاریاب ب

ــی را  ــای داخل ــی بنگاه ه ــوان رقابت ــالً ت ــرده، عم ک

ــی  ــدگان داخل ــه شــدت تضعیــف و صادرکنن ــز ب نی

ــری، از  ــط ناعادالنه ت ــا رشای ــا ب ــرده ت ــر ک را ناگزی

منظــر قیمــت و دریافــت وجــه، بــا بازرگانــان 

ــن موضــوع  ــه ای ــا اینک ــد. ک ــه کنن خارجــی مقابل

درخصــوص نفــت و ســایر مشــتقات نفتــی کــه 

دولــت محــرتم بــه طــور مســتقیم درگیــر آنهاســت، 

می کنــد. صــدق 

باوجــود ســال ها درخواســِت بخــش خصوصــی 

مولــد جهــت قرارگیــری در مراکــز تصمیم گیــری 

اقتصــادی، همچنــان حتــی در ایــن رشایــط بحرانــی 

اقتصــادی از ایــن مهــم غفلــت شــده و تصمیــات 

بخــش  مناینــدگان  حضــور  بــدون  اقتصــادی 

خصوصــی، ازجملــه در کمیتــه موضــوع مــاده )2( 

ــش  ــدگان بخ ــه مناین ــر چنانچ ــود. اگ ــاذ می ش اتخ

خصوصــی در ایــن کمیتــه حضــور می داشــتند، 

و  منطقی تــر  صــورت  بــه  تصمیــات  مطمئنــاً 

تحــت  کاربــردی  اجرایــی  امکانــات  منطبق بــر 

رشایــط فعلــی، اخــذ می شــد.

ــی در  ــش خصوص ــارکت بخ ــدم مش ــر از ع ــه غی ب

در  کــه  شــاهدیم  اقتصــادی،  تصمیم گیری هــای 

بحران هــا، تصمیاتــی اتخــاذ می شــود کــه بــر 

ــای آزمــون و خطــا بــوده، درحالــی کــه بخــش  مبن

اختیــار  هیچگونــه  آنهــا  ایجــاد  در  خصوصــی 

و دخالتــی نــدارد، امــا در نهایــت ایــن بخــش 

را  وارده  بایــد فشــارهای  کــه  اســت  خصوصــی 

ایــن  نتایــج  تحمــل کــرده و در جهــت جــربان 

باشــد. یاری رســان  بحران هــا 

اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران 

بــا قبــول مســئولیتی کــه قانونگــذار از منظــر ارایــه 

ــه  ــه گان ــوای س ــه ق ــادی ب ــورتی اقتص ــرات مش نظ

بــه آن محــول کــرده اســت، همــواره ســعی بــر آن 

داشــته تــا بــا رصــد موضوعــات و وقایــع و انطبــاق 

آن بــا رشایــط روز اقتصــاد کشــور و جهــان، بهرتیــن 

ــادی  ــعه اقتص ــه توس ــک ب ــرای کم ــا را ب راهکاره

کشــور و دســت یافــن بــه اهــداف ملــی پیشــنهاد 

کنــد.

بــه گــزارش روابــط عمومی اتــاق همدان در 

ادامــه تــالش هــای پارملــان بخــش خصوصی 

اســتان در راســتای جلوگیــری از تعلیــق 

کارت هــای بازرگانــی فعالیــن اقتصــادی  

ــد ارزی  ــع تعه ــع در  رف ــهیل و تری و تس

صادرکنندگان،علــی اصغــر زبردســت رئیــس 

ــی صنایع،معــادن وکشــاورزی  ــاق بازرگان ات

ــد  ــه حمی ــه ای ب ــی نام ــدان ط ــتان هم اس

ــارت  ــعه تج ــازمان توس ــت س ــوم ریاس زادب

ــران  ــاق ای ــس ات و غالمحســین شــافعی رئی

بنــد موضوعاتــی را در جهــت  در چنــد 

رفــع مشــکالت تعهــد ارزی و ارزش گــذاری 

هــای صادراتــی مــورد مطالبــه قــرار داد،در 

کــه  اســت؛هانگونه  آمــده  نامــه  ایــن 

مســتحرضیدکارت بازرگانــی نشــان دهنــده 

اهلیــت و صالحیــت افــراد و بازرگانــان 

امیــن و رسبــازان اقتصــادی کشــور مــی 

ــای  ــادی از کارته ــداد زی ــذا تع ــد، علیه باش

ــته  ــکالت ناخواس ــل مش ــه دلی ــی ب بازرگان

ــیاری  ــای بس ــش ه ــه بخ ــق و درنتیج تعلی

در تولیــد و صــادرات محصــوالت دچــار 

مشــکل شــده انــد بدیــن منظــور بــرای رفــع 

مشــکالت ناشــی از رفــع تعهــدات ارزی 

صادرکننــدگان مطالــب ذیــل مــورد انتظــار 

اســت:

ــیوه  ــالغ ش ــای اب ــر زمانه ــد ب ــن تأکی 1.ضم

نامــه هــای بانــک مرکــزی و راه انــدازی 

زیرســاختهائی ماننــد ســامانه نیــا و عــدم 

رئیس اتاق همدان خواستار شد:

لزوم بازنگری بسته سیاستی بازگشت ارز
 با رویکرد تسهیل تولید و صادرات

عطــف بــه ماســبق منــودن آنهــا و باتوجــه بــه 

افزایــش نــرخ ارز طــی ســالهای اخیــر و بــه منظــور 

رفــع تعهــدات ارزی ســالهای 97 و 98 پیشــنهاد مــی 

گــردد مقــدار 40% از تعهــدات ارزی صادرکننــدگان 

بــه منظــور رفــع تعهــد ارزی آنــان دریافــت و رفــع 

تعهــد گــردد.

2.یکــی از مــوارد مناقشــه و ریشــه ای در صــادرات، 

توســط  صادراتــی  کاالهــای  گــذاری  ارزش  روش 

گمــرک مــی باشــد، باتوجــه به تنــوع محصــوالت در 

ــادرات  ــا ص ــد ت ــره تولی ــت در زنجی ــت و قیم کیفی

ــاوت کشــورهای هــدف صــادرات و  ــط متف و رشای

ــه هــای متفــاوت، قیمــت گــذاری  عــوارض و هزین

متمرکــز کاالی صادراتــی مشــکالتی را ایجــاد کــرده 

از  بســیاری  قیمــت  موجــود  در رشایــط  اســت 

کاالهــا بصــورت مســتمر در حــال تغییــر مــی باشــد 

ــض  ــد تفوی ــر نیازمن ــن ام ــه ای ــع ب ــخ رسی ــه پاس ک

ارزشــگذاری  هــای  کمیتــه  تشــکیل  و  اختیــار 

کاالهــای صادراتــی بصــورت اســتانی مــی باشــد در 

ایــن صــورت کاالی صادراتــی قیمــت گــذاری شــده 

ــل  ــتان قاب ــرک آن اس ــط از گم ــتان فق ــر اس در ه

صــدور مــی باشــد.

ــذاری  ــت گ ــا قیم ــی از کااله ــرای بعض ــن ب درضم

ــرد  ــی پذی ــورت م ــی ص ــاده 16 گمرک ــق م ــر طب ب

ــت در  ــوده اس ــکالت ب ــیاری از مش ــع بس ــه راف ک

ــن راســتا مناســب اســت و پیشــنهاد مــی گــردد  ای

 )invoice( فاکتورهــای  در  شــده  اعــالم  قیمــت 

ــن امــر باعــث  ــرد ای ــرار گی ــدگان مــالک ق صادرکنن

ــایر  ــا س ــور ب ــدگان کش ــت صادرکنن ــهولت رقاب س

ــد. ــی باش ــورها م کش

3.درحــال حــارض انتقــال ارز بــه کشــور هزینــه 

ــه  ــود ک ــی ش ــل م ــیاری را متحم ــی بس ــای جانب ه

الزم اســت یــک راهــکار اجرائــی و مســیر مشــخص 

را بــرای برگشــت ارز توســط صادرکننــدگان بــه 

ــزء  ــت ارز ج ــه برگش ــردد و هزین ــالم گ ــور اع کش

ــردد. ــوب گ ــده محس ــام ش ــه مت هزین

4.در پایــان اعــام مــی دارد تعلیــق یــا ابطــال کارت 

بازرگانــی نــه تنهــا باعــث حــل مشــکات موجــود 

ارزی نخواهــد شــد بلکــه صــادرات ســال 99 را نیــز 

بــا مشــکات جدیــدی مواجــه خواهــد کــرد.

رئیــس اتــاق همــدان در ادامــه پیگیــری مطالبــات 

فعالیــن اقتصــادی اســتان خطــاب بــه رئیــس اتــاق 

ایــران  اظهــار داشــت بــر اســاس بخشــنامه بانــک 

ــه صــادرات  ــدام  ب ــه اق ــی ک ــزی  تولیدکنندگان مرک

اجنــاس  خــود مــی مناینــد مــی تواننــد 30 % از  

ــاز  و  ــورد نی ــرای واردات م ــود را  ب ــد ارزی خ تعه

ــن  ــد  ، ای توســعه واحدهــای خــود  در نظــر بگیرن

ــل مشــکالت حاصــل  ــه دلی ــه ب ــی اســت ک در حال

از رفــع تعهــد ارزی بســیاری از واحدهــای تولیــدی 

امــکان ترخیــص ماشــین آالت و ملزومــات خــود را 

ــن ماهــه  ــر چندی ــن تأخی از گمــرکات نداشــته و ای

در طــرح هــای توســعه ای ، نافــی تولیــد در ســال 

جهــش اقتصــادی مــی باشــد، علیهــذا بــرای برخــی 

ارزی  تعهــد  از  اختصــاص %30  نیــز  از واحدهــا 

کفایــت الزم بــرای مــوارد فــوق االشــاره را نــدارد و 

پیشــنهاد مــی منایــد درصــد فــوق بــه انــدازه رفــع 

ــال  ــدی در ح ــای  تولی ــی ارزی واحده ــاز مقطع نی

ــد. توســعه افزایــش یاب
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 فعــاالن اقتصــادی همیشــه در امــور خیریــه جــزو گــروه هــای پیــرو بــوده انــد. در گذشــته بازاریــان بــرای کمــک بــه نیازمنــدان، ســاز 

و کار منظمــی طراحــی کــره بودنــد. پیــش از آنکــه انجمــن هــا و ســازمان هــای ویــژه کمــک بــه نیازمنــدان تاســیس شــود، بازاریــان بــه 

عنــوان گــروه هــای کــه کســب و کار فعالــی داشــتند، وظیفــه کمــک بــه نیازمنــدان را بــر دوش داشــتند.

ــار همــه فعالیــت هــای اقتصــادی،  ــه نیازمنــدان از ســوی فعــاالن بخــش خصوصــی هیچــگاه رهــا نشــده اســت. در کن کمــک ب

ــوان  ــا عن ــروزی ب ــم ام ــه در مفاهی ــای خیرخواهان ــت ه ــت. فعالی ــده اس ــی ش ــدان طراح ــه نیازمن ــک ب ــرای کم ــازوکارهای ب س

مســئولیت اجتاعــی بــر رس زبــان هــا افتــاده اســت. بنــگاه هــای اقتصــادی هــر کــدام بــرای عمــل بــه مســئولیت هــای اجتاعــی، 

وظایفــی را بــر دوش گرفتــه انــد و در ایــن زمــان اتــاق بازرگانــی همــدان بعنــوان بزرگرتیــن پارملــان بخــش خصوصــی اســتان در 

راســتای محرومیــت زدایــی بــار دیگــر بــه ایــن مقولــه مهــم ورود کــرده اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی همــدان بازســازی ســه  روســتای ســیل زده سیســتان و بلوچســتان بــا مشــارکت فعــاالن 

اقتصــادی همــدان از اواخــر بهمــن مــاه98 آغــاز شــده و بــه همــت اتــاق همــدان ایــن طــرح در حــال اجراســت تــا ســه روســتای 

کــوررس بــا 35 خانــوار از آوارگــی و بــی خامنانــی نجــات پیــدا کننــد.

گفتنــی اســت  اواخــر ســال گذشــته جمعــی از جانبــازان70% اســتان همــدان از مناطــق ســیل زده سیســتان بازدیــد داشــته و بــه 

اهالــی آنجــا وعــده بازســازی خانــه هایشــان را داده بودنــد کــه پارملــان بخــش خصوصــی اســتان و فعــاالن اقتصــادی بــا جــان و 

دل ایــن کار را پذیرفتــه و بــه کمــک ایــن نیازمنــدان شــتافتند.

در ایــن رابطــه علــی اصغــر زبردســت رئیــس اتــاق همــدان اظهــار داشــت: در حــال حــارض گروهــی از نیروهــای خودجــوش مردمــی  از 

اســتان بــه محــل اعــزام شــده و مشــغول ســاخت و ســاز هســتند و مصالــح موردنیــاز هــم بــا پیگیــری هــای مســتمر و مشــارکت اعضــای 

هیــات مناینــدگان اتــاق و جمعــی از فعــاالن اقتصــادی فراهــم گردیــده اســت.

رییــس اتــاق همــدان یــادآور شــد بــه تازگــی دبیــرکل اتــاق همــدان بــرای پیگیــری امــور بــه محــل اعــزام شــده و جلســاتی با هــدف ایجاد 

هاهنگــی بیــن دســتگاه هــای اجرایــی شهرســتان کنارک برگزار شــده اســت.

طاهــره ایــزدی دبیــرکل اجرایــی اتــاق همــدان نیــز  بــا اشــاره بــه ســفر  اخیــر خــود بــه ایــن منطقــه محــروم  خاطرنشــان ســاخت؛  در این 

ســفر  نشســتهای متعــددی بــا دســتگاه هــای اجرایــی شهرســتان کنــارک برگــزار شــد و  از دســتگاه هــای خدمــات رســان مانند بــرق، آب و 

فاضــاب و بنیــاد مســکن خواســته شــده زیرســاختها و خدمــات مــورد نیــاز را در ســه روســتای یــاد شــده فراهــم کنند.

دبیر کل اتاق همدان افزود از دستاوردهای این سفر می توان به دریافت 40 قطعه زمین 400متری از بنیاد مسکن شهرستان 
کنارک در منطقه ای با دسترسی جاده،آب و برق جهت ساخت کپرها اشاره کرد.

ایــزدی بــا قدردانــی از مشــارکت اعضــا هیئــت رئیســه و هیئــت مناینــدگان اتــاق همــدان، و کلیــه رشکــت هــای بخــش خصوصــی و 

فعالیــن اقتصــادی اســتان اظهــار داشــت: مــا در راســتای ایفــای مســئولیت اجتاعــی و کمــک بــه هموطنــان آســیب دیــده ســیل، 

از ســه مــاه گذشــته وارد ایــن پــروژه مســئولیت اجتاعــی شــده ایــم و امیدواریــم بتوانیــم قدمــی در جهــت رضایــت اهالــی 

منطقــه و محرومیــت زدایــی برداریــم.

تکاپوی پارلمان بخش خصوصی استان برای بازسازی 
خانه های سیل زدگان سیستان و بلوچستان
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امیر اسالمیه عضو هیئت منایندگان اتاق همدان در گفتگو با روابط عمومی اتاق همدان اظهار داشت:بی تردید  صادرات موجب  تحریک تقاضا 

می گردد و متعاقبا دست یابی به بازارهای صادراتی جدید موجب اشتغال زایی می گردد .

ــان بخــش  ــس یازدهــم و پارمل ــا مجل ــت ب ــه تعامــل جــدی دول ــاز ب ــن نی ــی مــی باشــد  و ای ــد همراهــی و  گفت  وگــوی مل  قطعــا  حــل مســائل  اقتصــادی نیازمن

ــن  ــی مهمرتی ــاق بازرگان ــا همراهــی ات ــت، وزارت صمــت ب ــده از دول ــم در مــدت باقــی مان ــدگان بخــش خصوصــی انتظــار  داری ــوان مناین ــا بعن خصوصــی دارد. م

ــت از نظــر درآمــدی در مضیقــه  ــد کــرد دول ــاز عمل گرایــی بشود،اســالمیه تاکی ــا دولــت و مجلــس وارد ف ــد و ب رسفصــل هــای  اقتصــادی کشــور را دســته بندی کن

اســت و یکــی از دالیــل آن افزایــش  تحریمهــای ظاملانــه علیــه کشــور مــی باشــد در نتیجــه  مذاکــرات بــا هیات هــای مختلــف خارجــی کــه بــه ایــران می آینــد بایــد 

بــه ســمت رسمایه گــذاری هدایــت شــود و درنهایــت بعــد از رسمایه گــذاری، مــا بازارهــای متعــددی را بــرای صــادرات واقعــی پیــدا کنیــم کــه ایــن مهمرتیــن اولویــت 

دولــت و مجلــس در حــوزه صــادرات خواهــد بــود .

نایــب رئیــس اتــاق همــدان خاطــر نشــان ســاخت مجلــس یازدهــم  بایــد فضــا و بســرتهای مناســب را بــرای رسمایه گــذاری ایرانی هــای خــارج از کشــور همــوار کند و ایــن نیاز 

بــه حایت هــای تقنینــی ایــن مجلــس دارد امــا بــدون شــک  ســخت ترین و البتــه مهمرتیــن کار مجلــس یازدهــم  را اســالمیه اصــالح ســاختار اقتصــادی می داند.

امیراســالمیه همدانــی  در بخــش دیگــری از ســخنان خــود خاطــر نشــان ســاخت مشــکل دیگــری کــه اشــتغال داخلــی را تــا حــد زیــادی مختــل کــرده مجــوز گرایــی اســت کــه 

از مجلــس یازدهــم انتظــار مــی رود بــا هــدف تســهیل در کار اقتصــادی، از طریــق تصویــب قوانیــن اثــر گــذار، دولــت را موظــف منایــد ایــن مســاله را اصــالح کنــد.

وی در پایــان افــزود فضــای اقتصــادی کشــور اکنــون در محیــط انتزاعــی قــرار گرفتــه و از نظــر حقــوق مالکیــت فکــری، محیــط کســب وکار و عواملــی از ایــن دســت 

بــه شــدت آســیب پذیر اســت کــه ایــن موضوعــات مانــع حرکــت اقتصــاد می شــود و امیــد اســت بــا تقویــت تعامــالت بخــش خصوصــی و دولــت در آینــده شــاهد 

رشــدوپویایی هــر چــه بیشــرت فعالیــن اقتصــادی بخــش خصوصــی باشــیم.

حمایت از صادرات واقعی
امیر اسالمیه

نایب رئیس اتاق همدان

تعامل بیشتر با تشکل های صنعتی
علیرضا زارعی 

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و
 نایب رئیس خانه صنعت و معدن همدان 

 

بــا توجــه بــه اهمیــت ایجــاد توســعه پایــدار اقتصــادی 

در اســتان های در حــال توســعه در غــرب کشــور بــه 

ــژه همــدان بنگاه هــای کوچــک و متوســط فعــال در  وی

ــب  ــرتی مناس ــارت بس ــات و تج ــد، خدم ــای تولی بخش ه

درحــوزه اشــتغالزایی بــه حســاب می آینــد کــه اگــر ایــن 

بنگاه هــا و صنایــع در شــهرک های صنعتــی مســتقر 

شــوند از امکانــات و خدمــات زیربنایــی ایــن شــهرک ها 

بــه خوبــی اســتفاده کــرده و درعیــن حــال بــا بهره گیــری از 

زیرســاخت های عمومــی و مشــرتک، رصفه جویی در ســاخت 

و ســازها و تســهیالت و تأسیســات مشــرتک می توانند هزینه 

تولیــد را کاهــش دهنــد.

البتــه پــر واضــح اســت کــه فعالیت شهرک ســازی بــا هدف 

اســتقرار و ســاماندهی صنایــع و بــا توجــه بــه مزیت هــای 

ــت های  ــا و سیاس ــوب راهربده ــق در چارچ ــبی مناط نس

توســعه صنعتــی انجــام می شــود کــه بــرای هــر منطقــه 

در دوران تحــول و نوســازی نهادهــا و بنیادهــای اقتصــادی 

اهمیــت و جایــگاه خاصــی دارد کــه نقــش و عملکــرد ایــن 

شــهرک ها در بهبــود وضعیــت اقتصــادی منطقــه روز بــه 

روز منایان تــر می شــود.

اقتصــادی،  بخــش  مؤثرتریــن  دنیــا  متــام  در  چراکــه 

کارخانه هــا و واحد هــای صنعتــی هســتند و در بیــن 

ــژه ای  ــت وی ــط از اهمی ــک و متوس ــع کوچ ــا صنای آن ه

برخوردارنــد و درواقــع از مهمرتیــن ظرفیت هــای درآمــدی 

صنعــت بــه شــار می آینــد.

ــه  ــاره ب ــن اش ــدان ضم ــه صنعــت هم ــس خان ــب رئی نائ

ســابقه 45 ســاله خــود در عرصــه صنعــت اســتان همــدان 

گفــت: بنــده مدیریــت دو رشکــت در دو شــهرک بهــاران و 

چشــمه قصابــان را برعهــده دارم.

ــای دژاب  ــه رشکت ه ــح براینک ــا تری ــی ب ــا زارع علیرض

ــب  ــد رشکــت رقی ــه جــز چن ــا ب ــزان همــدان م و ذوب ری

درتهــران نخســتین تولیدکننــدگان اتصاالت عظیم آبرســانی 

ــه  ــال 90 ب ــده در س ــرد: بن ــوان ک ــرای ســد ها اســت عن ب

ــه و پیشکســوت از ســوی اداره کل  ــوان صنعتگــر منون عن

صنعــت و معــدن و اســتان انتخــاب شــدم.

ــا  ــح براینکــه درحــال حــارض هاهنگــی ب ــا تری وی ب

ــاز  ــهرک ها نی ــت ش ــوی رشک ــی ازس ــکل های صنعت تش

ایــن هاهنگــی  تقویــت  دارد گفــت:  تقویــت  بــه 

مــا  می توانــد  برنامه ریزی هــا  و  کارهــا  انجــام  در 

بیشــرت  پیرفــت  بــرای  بازوئــی  بــه  را  صنعتگــران 

بــدل کنــد. شــهرک ها 

عضــو هیئــت مناینــدگان اتــاق همــدان بــا بیــان اینکــه 

بــا  مختلــف  بخش هــای  در  صنعتــی  شــهرک های 

اهــداف مشــخصی ســاخته شــده و درحــال حــارض در 

نقــاط مختلــف اســتان فعــال هســتند عنــوان کــرد: 

بنابرایــن بایــد بــه نســبت فعالیتــی کــه در شــهرک 

ــه  انجــام می شــود زیرســاخت های الزم فراهــم باشــد ب

عنــوان مثــال در شــهرک بهــاران بیــش از هشــت ســال 

اســت کــه اقدامــات اولیــه بــرای احــداث زیرگــذر انجــام 

شــده امــا هنــوز علیرغــم هزینه کــرد گــزاف پــل ســاخته 

ــل اســتفاده نیســت. شــده قاب

علیرضــا زارعــی افــزود  بــا ابــراز تاســف از اینکــه اغلــب 

در  اســتانی  مدیــران  ازســوی  صنعتــی  تشــکل های 

برنامه ریزی هــا و نیــز ارائــه طرح هــای مرتبــط بــا فضــای 

ــرد:  ــح ک ــده انگاشــته می شــوند تری کاری صنعــت نادی

ــگاه واقعــی خــود از ســوی  ــه جای ــد ب ــن تشــکل ها بای ای

مدیــران اســتانی برســند ،مناینــدگان مجلــس بایــد در ارائــه 

طرح هــا از ایــن ظرفیــت بــرای مشــورت بهره منــد شــوند 

امــا درحــال حــارض اینگونــه نیســت.

ــان تاکیــد کــرد: درواقــع وقتــی می تــوان  زارعــی در پای

توســعه صنعــت را دراســتان شــاهد بــود کــه مناینــدگان 

ــن  ــن در ای ــب قوانی ــه طرح هــا و تصوی ــس در ارائ مجل

حــوزه ازمشــورت تشــکل های صنعتــی اســتفاده کننــد.

یادداشت :
قانون تسهیل تسویه وام های دریافتی 

تولیدکنندگان از شبکه بانکی کشور

حسن بهرامی 
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی همدان

ــهیل  ــون تس ــن قان ــاه ۹۸ م ــورخ ۱۴ دی م در م

بدهــی بدهــکاران شــبکه بانکــی کشــور در 

روزنامــه رســمی منتــر شــد کــه متاســفانه 

از ابتــدای تصویــب و ابــالغ سیســتم بانکــی 

کشــور ایــن موضــوع را نادیــده گرفتــه و مرتــب 

راه گریــز بــه بانــک هــا اعــالم منــوده کــه 

خوشــبختانه در ششــم اســفند مــاه ســال ۹۸ 

ــویه  ــهیل تس ــون تس ــی قان ــتورالعمل اجرای دس

ــالغ  ــی کشــور اب ــبکه بانک بدهــی بدهــکاران ش

ــد . ــی ش نهای

در بخشــنامه مورخــه 98/10/17 موضــوِع ابــالغ 

ــف  ــرای تکلی ــور اج ــه منظ ــهیل و ب ــون تس قان

مقــرر در قانــون مــورد اشــاره دایــر بــر تدویــن 

دســتورالعمل اجرایــی قانــون یــاد شــده مشــتمل 

ــط  ــدی توس ــر تولی ــدی از غی ــخیص تولی ــر تش ب

ایــن بانــک مصوبــه جلســه مورخــه هیئــت 

ــالغ  ــی اب ــبکه بانک ــه ش ــزی ب ــک مرک ــل بان عام

ــورد  ــتورالعمل م ــاده دو دس ــاس م ــر اس ــد ب ش

اشــاره مطالبــات ناشــی از تســهیالت اعطایــی 

در  آن  محاســبه  مــالک  قــرارداد  کــه  ریالــی 

ســامانه ســات رصفــاً در بخــش هــای اقتصــادی 

ــه  ــن رسمای ــداری تامی ــکار و جنگل ــاورزی ش کش

در گــردش و تعمیــرات طبقــه بنــدی شــده باشــد 

ــت . ــتورالعمل اس ــن دس ــاد ای ــمول مف مش

درخواســت  ثبــت  و  اخــذ  قانونــی  مهلــت 

متقاضیــان تعییــن شــد کــه پــس از آن مجــدد تــا 

پایــان شــهریور ســال ۹۹ تجدیــد گردیــد . 

لــذا امســال کــه مزیــن بــه تاکیــد مقــام معظــم 

و حایــت  تولیــد  جهــش  ســال  بــر  رهــربی 

ویــژه از واحدهــای تولیــدی اســت بایســتی 

ــک  ــژه بان ــه وی ــی ب ــتگاه های اجرای ــی دس متام

ــا  ــه تنه ــت ک ــن فرص ــود و از ای ــن ب ــا واقع بی ه

ــدی  ــای تولی ــی واحده ــت از تعطیل راه برون رف

اســت اســتفاده بــه عمــل آمــده و جــدی تــر ایــن 

موضــوع را پیگیــری مناینــد. متاســفانه از اســتان 

مــا همــدان پــس از گذشــت شــش مــاه از ایــن قانــون 

ــوز  ــوده و هن ــی من ــی اطالع ــار ب ــا اظه ــک ه ــر بان اک

ــتند. ــی هس ــبکه بانک ــد از ش ــتورات جدی ــر دس منتظ

ــه  ــی ب در متامــی اســتان ها حــوزه رسپرســتی بانــک مل

ــی  ــتی متام ــوده و بایس ــا ب ــر بانک ه ــر دیگ ــوان دبی عن

ــع   ــه موق ــردآوری و ب ارکان شــبکه بانکــی اســتانی را گ

زیرمجموعــه خــود را موظــف بــه اجــرای قوانیــن حاکــم 

کننــد .

ــون هــم  ــن قان ــم ای ــه مــرت اســت کــه اعــالم کن مای

ــادرات  ــک ص ــط بان ــه توس ــت ک ــه اس ــون دو هفت اکن

ــا  ــه ب ــه ک ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــدان م ــتان هم در اس

ــغ ۲  ــا مبل ــی ت ــدی حقوق ــا واحدهــای تولی ــکاری ب هم

میلیــارد تومــان و واحدهــای تولیــدی حقیقــی تــا مبلــغ 

ــوده و  ــبه من ــرارداد محاس ــی ق ــان ط ــون توم ۵۰۰ میلی

ــده تســهیالت   ــزی مان ــک مرک ــر اســاس بخشــنامه بان ب

ــزی  ــک مرک ــه بان ــده را ب ــد و پرون ــت می منای را دریاف

ارســال مــی منایــد کــه البتــه در مرحلــه آزمایشــی 

هســتند و امیــد اســت کــه ایــن رسپرســتی رویــه را بهــرت 

ــد . ــام بده ــرت انج و رسیع

ــز و دلســوز مــا در  ــه ذکــر اســت مســئولین عزی الزم ب

ســتاد تســهیل مــی بایســت ایــن موضــوع را جــدی 

گرفتــه و حتــی از اتــاق بازرگانــی کــه تنهــا مرجــع 

قانونــی بخــش خصوصــی در امــر مشــاوره بــه ســه قــوه 

ــم در بخــش  ــه و انشــاالله بتوانی اســت همــکاری گرفت

ــطح  ــدی در س ــای تولی ــای واحده ــاب ه ــویه حس تس

کشــور رتبــه برتــری داشــته باشــیم بــه همیــن منظــور 

مــواردی را بــه عــرض میرســانم کــه امیــد اســت در 

ــد : ــا باش ــل راهگش ــن معض ــع ای ــت رف جه

 

-الزم اســت متامــی بانــک هــا بــه ایــن موضــوع توجــه 

ــک  ــه بان ــرای کلی ــی ب ــون ابالغ ــه قان ــند ک ــته باش داش

هــا اســت و همــه بایســتی پیــروی منــوده و بــر اســاس 

تعییــن تکلیــف و دســتورالعمل بانــک مرکــزی هــر چــه 

رسیعــرت اجــرا مناینــد .

- تســویه بدهــی ســلیقه ای از ســوی هــر بانــک بــدون 

شــک مشــکالت عدیــده ای را بــرای واحدهــای تولیــدی 

ــن  ــز از ای ــور پرهی ــه منظ ــت و ب ــد داش ــر خواه در ب

پدیــده بایــد بــه بــه اســتناد دســتورالعمل هــای ابالغــی 

ــی  ــای غیرمنطق ــد ه ــت تعه ــد و از دریاف ــدام مناین اق

ــد . ــاب ورزن اجتن

همزمــان کــه در چــارت اعــالم شــده تســهیالت دریافتــی 

ــا  ــد ه ــردار واح ــع و تاخی ــه موق ــای ب ــی ه و پرداخت

بــه بانــک در ســامانه ثبــت مــی گــردد چنانچــه بانــک 

ــا بســتانکاری کــه  ــده بدهــی ی ــد مان عامــل دقــت منای

ــی  ــد تســویه نهای ــه دســت می آی ــبه ب ــان محاس در پای

واحــد تولیــدی اســت و رضورت دارد پــس از دریافــت 

ــدون  ــا ب ــق و ضانته ــه وثای ــهیالت ، کلی ــویه تس و تس

ــد. ــک آزاد گردن ــل از ســوی بان تعل

-در بخشــنامه هیــچ گونــه برداشــت مبلــغ اولیــه از 

ســوی واحــد تولیــدی قیــد نشــده بعضــاً برخــی از بانــک 

هــا بــه عنــوان مثــال بانــک کشــاورزی بیســت درصــد 

دریافــت منــوده و بانــک صــادرات کل مبلــغ را مدعــی 

اســت کــه پــس از انجــام ایــن فراینــد نســبت بــه ثبــت 

ــد  ــدام مــی منای ــدی در ســامانه اق تقاضــای واحــد تولی

ــار واحــد  ــن موضــوع را در اختی کــه شایســته اســت ای

تولیــدی گذاشــته و پــس از دریافــت تقاضــای اســتفاده 

از قانــون تســهیل نســبت بــه ثبــت نــام اقــدام مناینــد .

ــدی  ــای تولی ــار واحده ــون در اختی ــه قان ــی ک از فرصت

قــرار داد تــا بــه صــورت کامــل اقــدام بــه تســویه 

تســهیالت تولیــدی مناینــد و ســایر مدیــران ارشــد اســتان 

همــدان کــه در ایــن راســتا حامــی تولیدکننــدگان  بــوده 

زحــات  از  و همچنیــن  دارم  را  تشــکر  کــال  انــد 

همکارانــم در مجموعــه اتــاق بازرگانــی  و بویــژه 

ریاســت محــرتم اتــاق بازرگانــی اســتان همــدان جنــاب 

آقــای مهنــدس علــی اصغــر زبردســت کــه در اجرایــی 

شــدن قانــون تســهیل حایــت حداکــری می مناینــد 

ــد. ــی آی ــل م ــه عم ــی ب ــکر و قدردان تش
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رییس کمیسیون کشاورزی اتاق همدان خواستار شد :

ارز حاصل از صادرات میوه و تره بار به نرخ بازار خریداری شود

رییــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی، صنایع، 

ــزام  ــه ال ــاره ب ــا اش ــدان ب ــاورزی هم ــادن و کش مع

ــزی  ــک مرک ــه بان ــی و مصوب ــاد مقاومت ــتاد اقتص س

ــه  ــه چرخ ــادرات ب ــل از ص ــرتداد ارز حاص ــرای اس ب

اقتصــادی گفــت: صــادرات میــوه و تره بــار بــه دلیــل 

ســودآوری انــدک و موانــع بســیار نیازمنــد مســاعدت 

و معافیــت از ایــن مصوبــه اســت.

علــی محمــودی در گفــت و گــو 

ــاق همــدان  ــی ات ــط عموم ــا رواب ب

ــار،  ــره ب ــوه، ت ــت: می ــار داش اظه

محصــوالت  صیفــی  و  ســبزی 

فاســد شــدنی هســتند کــه بــه 

و  نادرســت  ترانزیــت  دلیــل 

نبــود زیرســاختهای الزم ماننــد 

یخچــال دار  هــای  کامیــون 

همــواره دچــار رضر و زیــان 

آنچنانــی  ســود  و  شــده 

شــود. منــی  نصیبشــان 

وی اضافــه کــرد: بــه دلیــل مانــدگاری پاییــن ایــن 

ــودن  ــروه از محصــوالت کشــاورزی و فراهــم نب گ

رشایــط صــادرات بــه ناچــار با کشــورهای همســایه 

وارد مــراوده اقتصــادی مــی شــویم و بازرگانــان مــا 

بهــای ایــن تجــارت را بــه صــورت ریالــی دریافــت 

مــی کننــد.

بازرگانــی  اتــاق  کشــاورزی  کمیســیون  رییــس 

ــا بیشــرت  ــه صــادرات م ــت: از آنجــا ک ــدان گف هم

طرفهــای  بــا  قــراردادی  و  اســت  مازادفروشــی 

تجــاری خــود منعقــد منــی کنیــم منــی توانیــم 

اجبــاری بــرای دریافــت دالر داشــته باشــیم.

محمــودی خاطرنشــان کــرد: بــه دلیــل نبــود ارتبــاط 

بانکــی بــا کشــورهای دیگــر، حتــی در صــورت 

پذیرفــن طرفهــای تجــاری بــرای پرداخــت دالر بــه 

ــه  ــال ارز ب ــع جــدی انتق ــا موان ــز ب ــال نی جــای ری

ــرو هســتیم. کشــور روب

وی بــا اشــاره بــه تاکیــد بانــک مرکــزی و ســتاد اقتصــاد 

مقاومتــی کشــور بــرای بازگشــت ارز حاصــل از 

صــادرات بــه چرخــه اقتصــادی گفــت: بخــش 

خصوصــی خــود را موظــف و متعهــد بــه ایــن 

گــروه  امــا صادرکننــدگان  دانــد  مــی  موضــوع 

محصــوالت فاســدپذیر کشــاورزی خواهــان خــروج 

از ایــن مصوبــه هســتند.

محمــودی بــه نیابــت از صادرکننــدگان همــدان 

ــاالن اقتصــادی  ــتاندار خواســت تقاضــای فع از اس

وزیــر  و  جمهــوری  رییــس  اول  معــاون  بــه  را 

اقتصــادی و دارایــی اعــام کنــد تــا راهــکاری بــرای 

رســیدگی بــه مطالبــات تجــار و بازرگانــان ایــن 

ــود. ــیده ش ــه اندیش منطق

فرنگــی،  گوجــه  خیــار،  ســیر،  زمینــی،  ســیب 

ــوه محصــوالت فســادپذیری  ــواع می ــه و ان هندوان

هســتند کــه از اســتان همــدان بــه کشــورهای 

همســایه صــادر مــی شــود.

ــه ۱۶۶  ــتان ب ــرک اس ــار از گم ــل به ــادرات فص ص

هــزار و ۲۲۴ تـُـن رســید کــه ۳۰ میلیــون و ۷۴ هــزار 

ــت. دالر ارزآوری داش

موضــوع بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات 

در ایــن روزهــای داغ پایانــی تابســتان، بــه 

اقتصــادی  محافــل  در  پُرحــرارت  بحثــی 

تبدیــل شــده اســت. هــر میــزان بــه پایــان 

مهلــت ایفــای ایــن تعهــد نزدیــک مــی 

شــویم، هشــدار دســتگاه هــای متولــی 

جدی تــر و نگرانــی و انتقــاد صادرکننــدگان 

بــه  )بی توجــه  تنبیهــی  رویکردهــای  از 

اقتضائــات موجــود(، افزون تــر می شــود.

طاهــره ایــزدی دبیــر کل اتــاق همــدان در 

ــا روابــط عمومــی اتــاق همــدان  گفتگــو ب

ــزی  ــک مرک ــوم بان ــار داشــت؛ اولتیات اظه

ــه  ــدگان در رشایطــی اســت ک ــه صادرکنن ب

کشــور از یــک ســو درگیــر تحریم هــا و 

ــال  ــل و انتق ــی از نق ــای ناش محدودیت ه

ــل  ــه دلی ــر ب ــوی دیگ ــت و از س ــول اس پ

شــیوع ویــروس کرونــا از ســال گذشــته، 

ــادی متوقــف  ــا حــد زی تجــارت خارجــی ت

شــده اســت؛ از طرفــی، هانطــور هــم کــه 

ــش  ــد، بخ ــار کرده ان ــا اظه ــئوالن باره مس

خصوصــی بــه عنــوان رسبــازان خــط مقــدم 

جنــگ اقتصــادی در رشایــط ســخت در 

میــدان مبــارزه حضــور داشــتند و کشــور را 

از گردنــه ســخت تحریم هــا عبــور دادنــد. 

طاهره ایزدی
دبیرکل اتاق همدان 

سیاست قهری دولت در موضوع تعهدات ارزی بخش خصوصی را به نابودی می کشاند

ــای  ــادی برخورده ــاالن اقتص ــال فع ــن ح ــا ای ب

قهــری از ســوی دولــت را دلردکننــده توصیــف 

کــرده و بــر ایــن بــاور هســتند کــه دولــت بــه 

جــای برخــورد قهــری بــا صادرکننــدگان واقعــی، 

ــا بخــش خصوصــی  بایــد همکفــری و تعامــل ب

را در پیــش گیــرد و ســازوکارهای محدودکننــده 

ــور  ــه کش ــی ب ــت ارز صادرات ــد بازگش در فرآین

ــد. را لغــو کن

ــدام  ــون اق ــزود تاکن ــاق همــدان اف ــر کل ات دبی

متولیــان امــر در برخــورد بــا کســانی کــه هنــوز 

ــق  ــد، تعلی ــود را برنگردانده ان ــی خ ارز صادرات

کارت بازرگانــی ایــن گــروه از تجــار بوده اســت.

وی در خصــوص موضــوع تعهــد ارزی،پیــان 

ســپاری و صــدور کارت بازرگانــی واکنــش اتــاق 

ــک  ــا را ی ــکل ه ــکِل تش ــوان تش ــه عن ــران ب ای

ــه  ــت ک ــا دانس ــرای اعض ــر ب ــر موث ــش غی واکن

ــش آمــده در  ــا مشــکالت پی ــا تناســبی ب حقیقت

ایــن حــوزه نــدارد 

ایــزدی خاطــر نشــان ســاخت از ایــن رو  امــروزه 

ــا  ــتان ه ــود در اس ــای خ ــت زده اعض ــا خجال م

هســتیم، کارت هــای تعلیــق شــده و برخوردهای 

ارزی  بحرانــی  رشایــط  و  دولتــی  نامناســب 

بخــش  خارجــی  و  داخلــی  هــای  تحریــم  و 

ــاند. ــی کش ــودی م ــه ناب ــی را ب خصوص

 وی اضافــه کــرد متاســفانه اکنــون مــا  وظایــف 

قانونــی و بــه حــق خودمــان را  ســپرده  و 

ــف  ــارج از وظای ــای خ ــام کاره ــال انج ــه دنب ب

قانونــی هســتیم،لذا ورود قاطــع اتــاق ایــران در 

راســتای مطالبــات اعضــای اتــاق هــا و فعالیــن 

اقتصــادی را در جهــت جلوگیــری از نابــودی 

ــم. ــم مــی دانی بخــش خصوصــی امــری مه

بعنــوان  مــا  ؛اکنــون  افــزود  ایــزدی  طاهــره 

ــالش  ــه ت ــتان هم ــی اس ــش خصوص ــان بخ پارمل

خــود را بــرای تســهیل فرآینــد بازگشــت ارز، 

ــت وپاگیر  ــای دس ــایی فرآینده ــق شناس از طری

ارزی کشــور انجــام داده و بــا رایزنــی هــای 

ــادی  ــد زی ــا ح ــوری ت ــوب و حض ــدد مکت متع

تعلیــق کارت هــای بازرگانــی فعالیــن اقتصــادی 

اســتان را بــه تعویــق انداختــه تــا بتوانیــم 

فرصتــی ایجــاد مناییــم تــا اعضــا نســبت بــه رفــع 

ــد. ــدام مناین ــود اق ــد خ تهع

وی در پایــان تاکیــد کــرد ؛ بــدون تردیــد اعــال 

سیاســت درســت بــر مبنــای قانــون و ارائــه 

ــش  ــرات بخ ــت نظ ــر و دریاف ــای موث راهکاره

ــت؛  ــری دول ــورد قه ــای برخ ــه ج ــی ب خصوص

راهــکار مهــم  بخــش خصوصــی بــرای حــل 

ــود. ــد ب ــه ارزی خواه منازع
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ــای  ــه ه ــد و توصی ــی کنن ــف من ــی تعری ــبت ایان را نس

راهــربدی و مبتنــی بــر اندیشــه اصیل شــیعی او را ســطحی 

میفهمنــد، جامعــه چگونــه دچــار خســارت محضــه مــی 

شــود.

اینکــه رهــرب حکومــت دینــی در مقــام جمــع بنــدی از 

ــی  ــان م ــدی بی ــه کلی ــک جمل ــا ی ــر خط ــیر پ ــک مس ی

ــی  ــد اســت، یعن ــاد نکنی ــم اعت ــر گفت ــد و آن تعبی کنن

رهــربی جامعــه دینــی بــرای رشــد و تعالــی و بــه بلــوغ 

رســیدن مردمانــش چقــدر بایــد صبــور باشــد، جهالــت 

ــه«  ــا فرصــت گــران بهــای »تجرب ــد، ت هــا را تحمــل کن

ــا در بلنــد مــدت نســبت  ــد، ت ــرای جامعــه فراهــم آی ب

ــردد. ــزرگ واکســینه گ ــه خطاهــای ب ب

گفتــم اعتــاد نکنیــد، بیــش از آنکــه یــک روایــت 

سیاســی باشــد، روایتــی فکــری - فرهنگــی اســت، 

روایتــی اســت از نــوع شــیوه مواجهــه بــا مســائل 

ــت از دو  ــی اس ــت، روایت ــاس کان حاکمی در مقی

رویکــرد، رویکــردی کــه ریشــه در اندیشــه اصیــل 

ــیعی  ــی و ش ــق دین ــر منط ــی ب ــی دارد و مبتن دین

مســئله  هــر  بــرای  و  تحلیــل  را  کان  مســائل 

ــد  ــه میده ــی ارائ ــق و فن ــی و دقی ــردی واقع راه

ــادی،  ــوری هــای م ــر اســاس تئ ــه ب و رویکــردی ک

غــرب زده و برخاســته از اندیشــه هــای دنیــای 

مــدرن بــه تحلیــل توهمــی و بــه دور از واقــع 

مســائل مــی پــردازد و بــه جــای تکیــه بــر واقعیــت 

ــد. ــه مــی کن ــل و توهــم تکی ــر تخی ب
ــد، برشــی از ســبک رهــربی، حاکــم  ــم اعتــاد نکنی گفت

جامعــه شــیعی اســت. رهــربی کــه ذیــل یــک کالن 

ــا،  ــص ه ــه نق ــا هم ــه را ب ــد جامع ــی کوش ــروژه، م پ

تفــاوت ،رویکردهــا و ظرفیــت هــا و فرصــت هــا 

بــه نقطــه آرمانــی و تعالــی مــادی و معنــوی 

برســاند، امــا ایــن تعالــی را در ســایه توســعه 

ــد  ــی زن ــم م ــان خــود رق ــار و انتخــاب مردم اختی

نــه در تضيیــق اراده هــا؛ چــرا کــه رشــد انســانیت 

ــای  ــاب ه ــا و انتخ ــد اراده ه ــرو رش ــان در گ انس

ــت ــی اوس متعال

ــام  ــرات مق ــا و تذک ــه ه ــر، توصی ــه تدابی  مجموع

ــته  ــرات هس ــد مذاک ــاره رون ــربی درب ــم ره معظ

ای دولــت اعتــدال، مبتنــی بــر یــک نظــام فکــری 

منســجم و یــک طــرح راهــربدی اســت، پــس منــی 

تــوان بــه ایــن مجموعــه بــه چشــم توصیــه هــای 

ــبتا  ــش نس ــک پرس ــت. ی ــده نگریس ــم پراکن از ه

فراگیــر ایــن اســت: اگــر رهــری مــی دانســت 

مذاکــرات بــه نتیجــه منــی رســد چــرا جلوی 

ــت؟ آن را نگرف
منشــاء طــرح چنیــن پرســش هایــی فقدان آشــنایی 

بــا منطــق و قواعــد رهــربی جامعــه دینــی، اســت. 

ــی موســع  ــال و مجال ــن بحــث خــود مق بســط ای

ــت اوال  ــد گف ــذرا بای ــد گ ــی در ح ــد ول ــی طلب م

رهــربی کــردن جامعــه دینــی دارای منطــق، قواعــد 

و اصــول و مبانــی ویــژه ای اســت کــه همــه 

ــی دارد. ــل اندیشــه دین ــی اصی ریشــه در مبان

شــأن، جایــگاه و رســالت و مأموریــت رهــرب، غیــر 

ــا  ــر ی ــک مدی ــت هــای ی از رســالت هــا و مأموری

ــت در حاکمیــت مــدرن اســت. رئیــس دول

رهــرب جامعــه دینــی تنهــا رهــرب سیاســی نیســت، 

بــر دوش دارد کــه  تــر  بلکــه رســالتی عمیــق 

سیاســت یــک ضلــع از ایــن منظومــه چنــد وجهــی 

عبدالحمید ایزدی
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ــا و  ــده از روز اول باره ــربی: بن ــم ره ــام معظ مق

بارهــا گفتــم بــه آمریــکا اعتــاد نکنیــد! هــم 

در جلســات خصوصــی ایــن را گفتــم، هــم در 

جلســات عمومــی مردمــی گفتــم؛ در جلســات 

ــه  ــم ب ــم، گفت ــن را گفت ــم ای ــرت ه ــی بیش خصوص

ــرارداد  ــد ق ــر مــی خواهی ــد؛ اگ ــاد نکنی ــا اعت اینه

ببندیــد، تضمیــن هــای الزم را فراهــم بکنیــد، بعــد 

صحبــت کنیــد، بعــد قــرارداد ببندیــد، بعــد امضــا 

ــد. ــاد نکنی ــا اعت ــرف اینه ــه ح ــد؛ ب کنی

ــن  ــد«؛ ای ــاد نکنی ــکا اعت ــه امری ــم ب ــا گفت »باره

ــده  ــال نادی ــد س ــس از چن ــه پ ــود ک ــه ای ب جمل

و  هــا  اندیشــی  عاقبــت  و  هشــدارها  گرفــن 

ــان  ــالمی، از زب ــه اس ــی جامع ــای ول ــوزی ه دلس

ایشــان صــادر مــی گردد،جملــه ای کــه نشــان 

دهنــده عمــق یــک فاجعه راهــربدی اســت، فاجعه 

فاصلــه تــراز اندیشــه و افــق مســئولین غــرب گــرا 

بــا اندیشــه اصيــل والیــت مــداری در جامعــه ایانی 

شــیعی.

  تعبیِر»گفتم اعتماد نکنید، از یک سو روایت 
دیپلماسی غرب گرا است که همه داشته ها، 

ظرفیت ها، توانمندی ها و دارایی هایی خود را 
در برابر ظاهر بزک کرده تمدن و قدرت غرب 

ناچیز و نادیده می انگارد و برای حل هر مشکلی 
چشم امید به بیگانه می بندد. دیپلماسی ای که در 

کالم شاعرانه این گونه توصیف شده است:|
آن چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد... 

امــا گفتــم اعتــاد نکنیــد، از ســوی دیگــر روایــت غم 

انگیــزی اســت کــه نشــان مــی دهــد وقتی مســئولین 

جامعــه اســالمی نســبت خــود بــا ولــی جامعــه 

درنشست های کمیته مشترک بین الملل اتاق همدان بررسی شد :

یکسان سازی برنامه های بین الملل در بخش های مختلف
 با هدف بهره وری و سیاست گذاری اثرگذار درخصوص کشورهای هدف

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان، نشســت هــای کمیتــه مشــرتک بیــن امللــل اتــاق همــدان  بــا هــدف هــم افزایــی در اعــزام و پذیــرش تیــم هــای تجــاری 

ــاق همــدان ، مناینــدگان ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت ،ســازمان جهادکشــاورزی و ســایر دســتگاه هــای ذیربــط   ــا حضــور طاهــره ایــزدی دبیــرکل اجرایــی ات ب

برگــزار شــد. شــایان ذکــر اســت »یکســان ســازی برنامــه هــای بیــن امللــل در بخــش هــای مختلــف بــا هــدف بهــره وری و سیاســتگذاری درخصــوص کشــورهای هــدف، 

جلوگیــری از مــوازی کاری در حــوزه بیــن امللــل، تهیــه تقویــم برنامــه منایشــگاهی و اعــزام و پذیــرش هیــأت هــا، بــه روز رســانی اطالعــات پتانســیل هــا و ظرفیــت هــای 

اقتصــادی اســتان، تبــادل آخریــن اخبــار و اطالعــات در حــوزه بیــن امللــل ،چــاپ و بروزرســانی اینفوگرافــی اســتان و حضــور کارشناســان تخصصــی مرتبــط در حــوزه 

هــای بیــن امللــل در جلســات اقتصــادی اســتان« اهــم مــوارد مطــرح شــده در جلســه نشســت فــوق بــود.
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بازدید اعضای هیئت نمایندگان
 از پروژه ساختمان جدید اتاق بازرگانی همدان

اتــاق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 

همــدان اعضــای هیئــت مناینــدگان اتــاق 

ــاورزی  ــادن و کش ــع مع ــی صنای بازرگان

اســتان همــدان از رونــد اجرایــی و میزان 

پــروژه عمرانــی ســاختان  پیرفــت 

جدیــد اتــاق بازرگانــی همــدان واقــع در 

ــرودگاه(   ــهید همدانی)ف ــوار رسدار ش بل

بازدیــد بعمــل آورنــد.در ایــن بازدیــد 

دبیــر کل اتــاق و مهندســین ناظــر و 

مناینــده پیانــکار گزارشــی از آخریــن 

پــروژه  در  گرفتــه  صــورت  اقدامــات 

ــه  ــدان ارائ ــاق هم ــد ات ــاختان جدی س

ــد. منودن

اتــاق  مناینــدگان  هیئــت  اعضــا 

شایســته  اقدامــات  از  تقدیــر  ضمــن 

صــورت گرفتــه در پــروژه ســاختان 

ــت  ــدان رسع ــاق هم ــداث ات جدیداالح

پیرفــت کار  را در ادامــه بســته بــه 

حایــت هــای همــه جانبــه فعالیــن 

اقتصــادی اســتان و اتــاق ایــران دانســته 

و خاطــر نشــان نشــان ســاختند داشــن  

ــان  ــگاه پارمل ــان و جای ــاختانی در ش س

بــه  نیــاز  اســتان  خصوصــی  بخــش 

ــدکاران بخــش  ــه ی  دســت ان ورود هم

خصوصــی داشــته و فعالیــن ایــن حــوزه 

آینــده  در  مــکان  ایــن  بداننــد  بایــد 

ــرای  ــی ب ــان و محل ــادی آن ــگاه اقتص پای

تضــارب افــکار و توســعه فعالیــت هــای 

ــود. بخــش خصوصــی اســتان خواهــد ب

همــدان  اتــاق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 

پزشــکی در  اقــالم  قلــم  اهــدای ۲۰۰۰  آییــن 

ســتاد مردمــی مقابلــه بــا کرونــا اســتان همــدان 

بازرگانــی صنایع،معــادن  اتــاق  بــا مشــارکت 

ــا حضــور حجــت االســالم   وکشــاورزی همــدان ب

شــعبانی مناینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه 

همــدان و برخــی از مســئولین واحدهــای اتــاق 

مردمــی  ســتاد  محــل  در  همــدان  بازرگانــی 

ــد. ــزار ش ــا برگ ــروس کرون ــا وی ــه ب مقابل

دبیــر  زبرجــدی  دکــرت  نشســت  ایــن  در 

ــای  ــالش ه ــا  از ت ــا کرون ــارزه ب ــتادمردمی مب س

بــی وقفــه پارملــان بخــش خصوصــی اســتان 

ــی  ــای اجتاع ــئولیت ه ــای مس ــتای ایف در راس

تقدیــر و تشــکر کــرد و اظهــار داشــت اتــاق 

بازرگانــی همــدان از نخســتین نهــاد هایــی بــود 

کــه در راســتای رفــع کمبودهــای پزشــکی و 

تولیــد اقــالم مــورد نیــاز اعــالم آمادگــی منــوده و 

بــا مســاعدت هــای خــود ســتاد مردمــی مبــارزه 

ــود. ــاری من ــتان را ی ــا اس ــا کرون ب

آیین اهدای 2000 قلم اقالم پزشکی در ستاد مردمی 
مقابله با کرونا استان همدان با مشارکت اتاق بازرگانی 

صنایع،معادن وکشاورزی همدان برگزار شد

را تشــکیل مــی دهــد. رشــد و تعالــی جامعــه دینــی در پرتــو توســعه اراده و انتخــاب هــای آگاهانــه و متعالــی، یعنــی زمینــه ســازی بــرای یــک رشــد پایــدار عمیــق 

فراگیــر اثــر گــذار در مقیــاس متدنــی. رهــرب جامعــه دینــی منــی خواهــد جامعــه را بــه زور بــه افــق مرتقــی اندیشــه خــود رهنمــون ســازد و بــه تعالــی برســاند. ایــن 

نــوع تعالــی نــه پایــدار اســت، نــه اصیــل و نــه مطلــوب.

مهــم تریــن رکــن و موضــوع مــورد توجــه رهــربان در جامعــه دینــی آحــاد مــردم هســتند. ایــن مــردم هســتند کــه موضــوع اصلــی رهــربی و هدایــت جامعــه را 

تشــکیل مــی دهنــد. مــردم بایــد رشــد کننــد، تعالــی یابنــد و بــه کــال برســند. اگــر مــردم موضــوع حکمرانــی رهــرب دینــی نباشــند، دیگــر منــی تــوان انتظــار تحقــق 

مدينــه فاضلــه و آرمــان شــهر اســالمی را داشــت،چرا کــه جامعــه بــا مــردم ســاخته مــی شــود، بــه پیــش مــی رود و فــراز و نشــیب مــی یابــد. پــس نــگاه بــه مــردم 

در اندیشــه دینــی نگاهــی ســطحی، شــعاری، زودگــذر و عــاری از مبنــا نیســت. ایــن یــک رکــن حیاتــی در هدایــت اســت و رهــربان دینــی بــا عنایــت بــه اهمیــت آن 

رفتارهــا و برنامــه هــای خــود را تنظیــم مــی کننــد. حــال کــه مــردم موضــوع حکمرانــی شــدند، تعامــل بــا مــردم، رشــد و کــال دادن بــه مــردم و توســعه کــاالت 

نیــز دارای قواعــد و ضوابــط خاصــی اســت. رهــرب بایــد بــا توجــه بــه ایــن قواعــد بــه رشــد اجتاعــی فکــر کنــد.

اگــر جامعــه ای در پرتــو انتخــاب آگاهانــه، مطلــوب هــای اصیــل را اراده کنــد، ایــن اراده دیگــر دچــار خلــل و تردیــد منــی شــود و آن مســیر هیــچ گاه بــه راحتــی 

تغییــر منــی کنــد، از ســوی دیگرچنیــن  انتخابــی مــردم یــک جامعــه را رشــدی عمیــق در ســطح الیــه هــای پیچیــده انســانی داده و آنهــا را توســعه ی  اراده و آزادی 

در تــراز و افــق اندیشــه رهــربی جامعــه دینــی کــه تبلــور و خالصــه تعالیــم و آمــوزه هــای اصیــل و نــاب شــیعی اســت قــرار مــی دهــد.

از همیــن روی رهــربی مــی کوشــد در بزنــگاه هــای حســاس، جامعــه را بــه تــراز اندیشــه و انتخــاب صحیــح و أعــى در مســئله نزدیــک کنــد، نــه اینکــه بــه اجبــار 

آن راه را بــا اراده شــخصی انتخــاب کنــد، در حالــی کــه هیــچ همراهــی و شــناخت و آگاهــی اجتاعــی در آن زمینــه وجــود نــدارد. البتــه در ایــن مســئله تفصیلــی 

وجــود دارد و جنــس مســئله هــا، ســطوح آنهــا و شــیوه تعامــل و نســبت گیــری بــا هــر یــک متفــاوت اســت.

بــرای نشــان دادن منونــه ای از مبانــی دینــی ایــن شــیوه و منطــق تعامــل تنهــا بــه ذکــر یــک منونــه بســنده مــی کنیــم. در جریــان غصــب فــدک و پــس از وارد شــدن 

جراحــات بــر پیکــر حــرضت صدیقــه طاهــره »ســالم اللــه علیهــا« زنــان مهاجــر و انصــار بــرای عیــادت بــه محــرض ایشــان رســیدند. ایشــان نیــز خطبــه ای مفصــل و 

در تــراز اندیشــه و تحلیــل رهــربان الهــی جوامــع اجتاعــی ایــراد فرمودنــد کــه الیــه هــای عمیقــی از آن هنــوز گشــوده نشــده اســت. ایشــان در بخشــی از ایــن 

صحبــت، و پــس از اشــاره بــه خســارت هــای جامعــه اســالمی از غصــب خالفــت، آثــار ندامــت را در چهــره مخاطــب احســاس مــی کننــد، گویــی پرسشــی در ذهــن 

ایشــان شــکل گرفتــه اســت کــه بــا وجــود چنیــن خســارت هایــی چــرا شــا بــا اجبــار مســیر را تغییــر ندادیــد؟ ایشــان در مقــام رفــع ایــن ابهــام ایــن آیــه از قــرآن را 

قرائــت مــی فرماینــد:« أنلزمكموهــا و أنتــم لهــا کارهــون؟ آیــا مــا شــا را - بــر رصاط مســتقیم - وادار کنیــم در حالــی کــه شــا کراهــت داریــد؟

یعنــی رهــرب جامعــه دینــی منــی توانــد و نبایــد بــا اجبــار مســیر هدایــت را بــه روی مــردم بگشــاید. بلکــه گاهــی بایــد جامعــه بــا انتخــاب هــای اشــتباه و بــه دســت 

آوردن اندوختــه و رسمایــه تجربــه خــود را بــرای ســال هــای ســال و مراحــل دشــوارتر مســیر کــال، واکســینه منایــد. اینجاســت کــه رهــربی اجــازه بــروز یــک تجربــه 

را مــی دهــد، ولــی پــس از پایــان تلــخ آن تجربــه بــرای نتیجــه گیــری و نشــان دادن تفــاوت نتایــج مرتتــب بــر هــر انتخــاب ابــراز مــی دارد: »گفتــم اعتــاد نکنیــد«.
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ایجــاد گفتــان بیــن دولــت و بخــش خصوصــی اســت و  

بخــش خصوصــی دنبــال فرصتــی اســت تــا  پیشــنهادها 

و نگرانــی هــای خــود در حــوزه کســب و کار را در 

ــد. ــان مطــرح کن ــن گفت ــب ای قال

ــدن  ــی ش ــه اجرای ــزود: الزم ــت اف ــر زبردس ــی اصغ عل

ــور  ــون، حض ــرش قان ــه اول پذی ــان در مرحل ــن گفت ای

در جلســات و شــنیدن صحبــت هــای فعــاالن اقتصــادی 

اســت کــه ســال گذشــته ۹ جلســه شــورای گفــت و گــو 

در ایــن اســتان برگــزار شــد و کارنامــه قابــل قبولــی در 

ایــن حــوزه داشــتیم.

وی ادامــه داد: قوانیــن خوبــی در برنامــه پنجم و ششــم 

توســعه کشــور در راســتای حایــت از فعــاالن اقتصــادی 

مصــوب شــد کــه منونــه آن قانــون رفــع موانــع تولیــد و 

بهبــود فضــای کســب کار بــود کــه ایــن قوانیــن تکالیــف 

هــر نهــاد را مشــخص کــرده اســت.

ــاورزی  ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات ریی

حفــظ  بــرای  بازرگانــی  اتــاق  داد:  ادامــه  همــدان 

حقــوق اعضــا در راســتای بهــره بــرداری از ایــن قوانیــن 

ــدردان  ــد ق ــه بای ــت ک ــته اس ــری برداش ــای موث گام ه

ــود چــرا کــه ایــن گفتــان  مســووالن اجرایــی اســتان ب

ــت. ــوس اس ــتان محس در اس

زبــر دســت خاطرنشــان کــرد: در طــول ۹ جلســه ســال 

ــت و بخــش خصوصــی،  گذشــته در شــورای گفتگــو دول

ــه  ــه ب ــه ۹۰ مصوب ــتیم ک ــه داش ــر ۱۳۰ مصوب ــزون ب اف

ــه اجــر نشــده اســت. نتیجــه رســیده و ۴۰ مصوب

بــرای  محــل  بهرتیــن  شــورا  ایــن  داد:  ادامــه  وی 

مناینــدگان مجلــس بــه منظــور شــنیدن مشــکالت بخــش 

خصوصــی بــه صــورت کارشناســی و دســته بنــدی شــده 

ــن وجــود در  ــا ای ــت اســت ،ب ــه مل و طــرح آن در خان

طــول چنــد ســال گذشــته مناینــدگان مجلــس بــا وجــود 

گفتگــو   شــورای  جلســات  ایــن  در  رســمی  دعــوت 

ــد. ــت نکردن رشک

ــاورزی  ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات ریی

همــدان ادامــه داد: چنانچــه مناینــدگان مــردم در خانــه 

ملــت دغدغــه رفــع مشــکالت بخــش خصوصــی را 

داشــته باشــند فضــای شــورای گفتگــو دولــت و بخــش 

خصوصــی را مغتنــم شــمرده و  مشــکالت  فعالیــن 

ــنوند. ــادی  را بش اقتص

ــد  ــد از ۳۶۰ بن ــرد: ۱۰۰ بن ــان ک ــر نش ــت خاط زبردس

قانــون تجــارت داخلــی و خارجــی در کمــرت از ۲ ســاعت 

در مجلــس شــورای اســالمی مصــوب شــد کــه ایــن 

شــتاب و عجلــه در تصویــب قانــون تجــارت مشــکالتی 

ــراه دارد. ــه هم ــا ب ــرای م را ب

 

شــورای  جلســه  هفتمیــن  و  بیســت    

خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی 

ــا حضــور ســعید شــاهرخی   اســتان همــدان ب

اســتاندار همــدان ،علــی اصغــر زبردســت 

جمعــی  و  اســتان  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 

مدیــران  و  خصوصــی  بخــش  فعــاالن  از 

دســتگاه های اجرایــی اســتان برگــزار شــد.

ــدان  ــاق هم ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

شــورای  آئین نامــه  از  بخشــی  قرائــت 

خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی 

و اخــذ مصوبــات الزم در ایــن خصــوص  ، 

ــت  ــم شــورای گفت وگــوی دول ــب تقوی تصوی

و بخــش خصوصــی در ســال ۹۹، ارائــه گــزارش 

عملکــرد مصوبــات ســال ۹۸ ، پیشــنهادات 

ــا و  ــرای دوران پســا کرون بخــش گردشــگری ب

اختصاصــا ارائــه گــزارش مصوبــات گردشــگری 

ــه  ــود ک ــی ب ــن موضوعات ــال ۹۸ از مهمرتی س

در دســتور کار ایــن جلســه  شــورای گفتگــوی 

ــت. ــرار گرف ــی  ق ــش خصوص ــت وبخ دول

رییــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

کشــاورزی همــدان در ایــن جلســه اظهــار 

داشــت: فلســفه وجــودی اتــاق هــای بازرگانی 

رئیس اتاق همدان در نخستین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۹۹ خبر داد:

اجرایی شدن 6۹ درصد مصوبات شورای گفتگوی دولت 
و بخش خصوصی در سال ۹8
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رئیــس شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی 

ــار  ــت در کن ــاخت ؛ دول ــان س ــر نش ــتان خاط اس

بخــش خصوصــی اســت و از بخــش خصوصــی بــا 

ــد اســتاندار همــدان در  ــت مــی کن ــت حای جدی

ایــن نشســت اظهــار داشــت ۸6 پــروژه بــا ارزشــی 

بیــش از ۶هــزار میلیــارد تومــان  بــا مشــارکت 

بخــش خصوصــی در اســتان در حــال اجراســت 

ــی در  ــش خصوص ــداکاری  بخ ــرد ف ــه ک وی اضاف

ســیالب مشــکالت کرونــا  قابــل تقدیــر اســت.

ــخت ترین  ــی از س ــال 98  یک ــزود س ــاهرخی اف ش

ســال ها بــرای بخــش خصوصــی و دولــت بــود 

ــادی را متحمــل شــدند و  ــه فشــار اقتصــادی زی ک

در ایامــی کــه کرونــا شــیوع گســرتده ای پیــدا کــرد 

ــت  ــراه داش ــه هم ــز ب ــادی نی ــارت های زی و خس

ــت  ــت از فعالی ــت دس ــی هیچ وق ــش خصوص بخ

ــت. ــود برنداش خ

همکاری هــای  شــد  یــادآور  همــدان  اســتاندار 

خــوب و دوطرفــه اتــاق بازرگانــی بــا فعالیــن 

اقتصــادی و  بخــش خصوصــی  قابــل تحســین 

ــد در  ــی بای ــتگاه های اجرای ــران دس ــوده و  مدی ب

عمــل حامــی بخــش خصوصــی باشــند.

رئیــس کمیســیون  ادامــه شــهرام شــیروانی  در 

گردشــگری اتــاق بازرگانــی همــدان  در بیســت و 

ــوی  ــت و گ ــورای گف ــای ش ــه اعض ــن جلس هفتمی

ــان  ــت و بخــش خصوصــی اســتان همــدان بی دول

ــی ســال گذشــته صنعــت  ــار ماهــه پایان کــرد: چه

ــود و چشــم  ــود مواجــه شــده ب ــا رک گردشــگری ب

ــا  ــه شــیوع کرون ــوروز داشــت ک ــد ن ــه عی ــد ب امی

ــرد. ــلب ک ــکان را س ــن ام ای

فعالیــت  گیــری  از رس  منــع  داشــت:  اظهــار  وی 

بــه بخــش  مهانراهــای دولتــی و واگــذاری آن 

خصوصــی بــه اســتناد بنــده ۲۳ قانــون مدیریــت 

خدمــات کشــوری در دســتور کار قــرار گیــرد چراکــه 

ــد  ــد درص ــی توان ــی م ــای دولت ــذاری مهانراه واگ

اشــغال تخــت هتــل هــا را بــاال بــرده و بــه از رسگیــری 

ــد. ــک کن ــا کم ــل ه ــت هت فعالی

نایــب رییــس جامعــه هتــل داران کشــور اضافــه 

کــرد: صــادر نکــردن مجــوز فعالیــت بــرای خانــه 

مســافرها تــا پایــان ســال ۹۹ از دیگــر مطالبــات ایــن 

مجموعــه اســت کــه امیــد مــی رود ســازمان میــراث 

فرهنگــی در ایــن رابطــه کمیتــه ای تشــیکل دهــد و 

تنهــا در زمــان اوج کاری بــر حســب نیــاز بــرای خانــه 

ــد. ــت صــادر کن مســافرها مجــوز فعالی

ــدور  ــاهد ص ــک ش ــم این ــرد: ه ــه ک ــیروانی اضاف ش

مجــوز یکســاله بــرای خانــه مســافرها هســتیم و 

ــن و  ــه دســت هــا در طــول ســال در میادی ــن ب کارت

ــادی ورودی  ــیرهای مب ــمی و مس ــای رس ــگاه ه جای

ــد. ــور دارن ــهر حض ش

وی خواســتار همــکاری دادســتانی و نیــروی انتظامــی 

در برخــورد بــا متامــی واحدهــای غیرمجــاز کــه اقــدام 

ــن  ــت: ای ــد و گف ــد ش ــی کنن ــافر م ــرش مس ــه پذی ب

ــل  ــی هت ــا و تعطیل ــان شــیوع کرون واحدهــا در جری

ــد. ــر رســمی مســافر می کردن ــرش غی ــه پذی ــدام ب اق

 

نایــب رییــس جامعــه هتــل داران کشــور یکــی دیگــر 

از نیازهــای فعــاالن ایــن صنــف را امهــال هفــت 

ماهــه در پرداخــت قبــوض آب، بــرق، گاز ایــن مراکــز 

عنــوان کــرد و افــزود: دولــت از اســفند ســال گذشــته 

ســه مــاه امهــال پیــش بینــی کــرد کــه امیــد مــی رود 

ایــن مــدت زمــان را بــه هفــت مــاه افزایــش داد.

شــیروانی بهــره بــردن از معافیــت شــهرداری هــا 

شــامل معافیــت از پرداخــت عــوارض نوســازی و 

پســاند در ســال ۹۸ و ۹۹ را خواســتار شــد.

ــهم  ــت س ــت پرداخ ــر رضورت معافی ــن ب وی همچنی

۲۳ درصــد ســهم بیمــه کارفرمــا بــه تامیــن اجتاعــی 

در ســال ۹۹ و پرداخــت ایــن ســهم از ســوی دولــت و 

ــات و اعــال دســت کــم  ــد نظــر در اخــذ مالی تجدی

۵۰ درصــد معافیــت مــازاد مالیاتــی در ســال ۹۸ و 

شــش ماهــه ســال جــاری تاکیــد کــرد.
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بیســت و هشــتمین نشســت شــورای گفتگــوی دولت و بخــش خصوصی 

بــا حضــور علــی اصغــر زبردســت رئیــس اتــاق و دبیــر شــورای گفتگــوی 

ــادی  ــاون اقتص ــد مع ــور مجاه ــر پ ــی و ظاه ــش خصوص ــت و بخ دول

اســتاندار همــدان در راســتای تعییــن تکلیــف مصوبــات اجرایــی نشــده 

شــورا در ســال 98  برگــزار گردیــد.

 رییــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی همــدان در 

جلســه شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی بــا انتقــاد از 

اجــرا نشــدن برخــی از مصوبــه هــای ســال گذشــته ایــن شــورا گفــت: 

ایــن مصوبــات بــرای گــره گشــایی از کار فعــاالن اقتصــادی صــادر شــده 

و همــه دســتگاه هــای اجرایــی اســتان ماننــد قانــون بایــد بــه آن متکیــن 

کننــد.

علــی اصغــر زبردســت از مصوبــه هــای روی زمیــن مانــده بــه شــفاف 

ســازی و بروزرســانی آمــار بانکهــا اشــاره کــرد و افــزود: 

ــی  ــب م ــهیات موج ــت تس ــار پرداخ ــودن آم ــی ب ــگام و واقع ــه هن ب

ــد. ــفاف باش ــح و ش ــد واض ــش تولی ــت از بخ ــار حای ــود آث ش

ــان و کالن  ــدهای اکبات ــیه س ــادن حاش ــت مع ــه وضعی ــیدگی ب وی رس

ــت:  ــمرد و گف ــده برش ــرا نش ــای اج ــه ه ــر مصوب ــرکان را از دیگ توی

ــازه  ــه صــدور اج ــبت ب ــتاب بیشــرتی نس ــا ش ــتان ب ــه ای اس آب منطق

فعالیــت معــادن یادشــده اقــدام کنــد و چنانچــه بهــره بــرداری از ایــن 

ــب ســد منــی شــود مجوزهــای الزم را  معــادن موجــب آســیب و تخری

صــادر کنــد.

زبردســت همچنیــن خواســتار تعییــن تکلیف شــهرک صنعتــی خصوصی 

چوبــگار زاگــرس شــد و تاکیــد کــرد منابــع طبیعــی و دیگــر ارگان هــای 

اســتان بــرای بــه مثــر نشســن ایــن طــرح اقتصــادی مســاعدت بیشــرتی 

داشــته باشــند.

ــف  ــن تکلی ــز خواســتار تعیی ــدان نی ــی هم ــاق بازرگان ــس ات ــب ریی نای

دفــع  گفــت:  و  اســتان شــد  پســاندهای شــهرک هــای صنعتــی 

پســاندهای واحدهــای صنعتــی سالهاســت کــه بــه صــورت بالتکلیــف 

ــت. ــیدگی اس ــد رس ــده و نیازمن ــی مان باق

علی اکبر فالح نایب رئیس اتاق بازرگانی همدان در 
بیست و هشتمین نشست اعضای شورای گفتگو دولت 

و بخش خصوصی خواستار شد:

لزوم بازنگری در
 بازرسی های 

سازمان  تامین اجتماعی
ــتناد  ــه اس ــی ب ــای صنعت ــهرک ه ــت ش ــرد: رشک ــد ک ــالح تاکی ــرب ف ــی اک عل

ــع  ــه صنای ــی را وظیف ــاندهای صنعت ــاماندهی پس ــررات س ــن و مق قوانی

مســتقر در شــهرک هــا مــی دانــد و تعهــدی در ایــن زمینــه منــی پذیــرد کــه 

در ایــن راســتا بایــد تعامــل و همــکاری بیــن دســتگاه هــای اجرایــی مرتبــط 

بــرای مدیریــت ایــن موضــع ایجــاد شــود.

رســیدگی بــه پرونــده هــای بیمــه تامیــن اجتاعــی در هیــات هــای تجدیــد 

نظــر در قالــب فرمــت جدیــد و بازنگــری در بازرســی هــای صــورت گرفتــه 

از کارگاه هــا از دیگــر مــواردی بــود کــه فــاح بــه رضورت آنهــا اشــاره کــرد 

کــه  مدیــرکل تامیــن اجتاعــی دربــاره آنهــا توضیحاتــی را ارائــه داد.

ــوزه  ــه ح ــوط ب ــده مرب ــرا نش ــای اج ــه ه ــوع مصوب ــه از مجم 17 مصوب

دارایــی و امــور مالیاتــی بــود کــه نایــب رییــس اتــاق همــدان بــه شــتاب 

ــرد. ــد ک ــا تاکی ــن آنه گرف

پایــان بخشــیدن بــه پرونــده هتــل باباطاهــر از مــوارد دیگــری بــود کــه در 

شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی مطرح شــد و از شــهرداری 

ــه  ــده ک ــن پرون ــت ای ــه وضعی ــد ب ــته ش ــهر خواس ــالمی ش ــورای اس و ش

سالهاســت منتظــر تصمیــم قطعــی مســووالن اســت رســیدگی شــود.

تعییــن تکلیــف موضــوع هتــل علیصــدر نیــز مــورد درخواســت اعضــای ایــن 

نشســت بــود کــه مــورد بحــث و بررســی  قــرار گرفــت. 

معــاون هاهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری نیــز در ایــن جلســه تاکیــد 

ــته  ــکاری را داش ــت هم ــی نهای ــش خصوص ــا بخ ــتان ب ــران اس ــرد: مدی ک

باشــند. 

پورمجاهــد گفــت: یکــی از اقداماتــی کــه شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش 

خصوصــی در دســتور کار  قــرار داده اســت بررســی مصوبــات اجــرا نشــده 

ســال ۱۳۹۸ اســت. 

ــرار  ــی ق ــورد بررس ــه م ــال ۹۸ ک ــده  ی س ــرا نش ــات اج ــزود: مصوب وی اف

گرفتنــد، شــامل دو حــوزه یعنــی بخــش اقتصــادی و بخــش عمرانــی هســتند 

ــه  ــده و  هم ــف ش ــن تکلی ــن تعیی ــان ممک ــن زم ــد در کوتاه تری ــه  بای ک

ــت و بخــش خصوصــی موظــف هســتند  اعضــای شــورای گفت وگــوی دول

ــد. ــی کنن ــر اجرای ــه رسیع ت ــات را هرچ مصوب
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خریــداران پرداخــت شــود تــا نــه ســیخ بســوزد و نــه کبــاب.

منکر نقایص بازارگاه نیستیم
رییــس ســازمان جهادکشــاورزی همــدان در دفــاع از ســامانه بــازارگاه توضیــح مــی دهــد 

کــه اهمیــت مدیریــت و برنامــه ریــزی فرآیندهــای تولیــد، تامیــن، حمــل و نقــل، ذخیره 

ســازی و توزیــع محصــوالت اســرتاتژیک کشــاورزی موجــب شــد ســامانه بــازارگاه نهــاده 

هــای کشــاورزی طراحــی و پیــاده ســازی شــود.

منصــور رضوانــی جــالل نــه تنهــا نقایــص ایــن ســامانه را انــکار منــی کنــد بلکــه بــر آن 

صحــه گذاشــته و مــی گویــد: بــازارگاه در اوایل راه اندازی مشــکالت بســیاری داشــت که 

ایــن مســائل بــه صــورت مکتــوب گــزارش و تاکنــون برخــی از آنهــا مرتفــع و در آخریــن 

نامــه نــگاری مــورخ اواخــر خــرداد نیــز بخشــی دیگــر از کــم و کری هــای موجــود برای 

اصــالح و بازنگــری گــزارش شــده اســت.

بــه اعتقــاد او پیــش از ایــن، طرفیــن معاملــه خــوراک دام هیــچ اثــری از خــود بــه جــا 

منــی گذاشــتند و جایــی ثبــت منــی شــد امــا در بــازارگاه میــزان داد و ســتد نهــاده هــای 

کشــاورزی ثبــت و ضبــط شــده و بانــک اطالعاتــی ســودمندی تشــکیل داده کــه فوایــد 

بســیاری دارد.

رضوانــی جــالل تاکیــد مــی کنــد نهــاده هــای دامی بــا ارز دولتــی وارد کشــور شــده و در 

ایــن ســامانه عرضــه مــی شــود تــا دســت دالالن و ســودجویان از این بــازار کوتاه شــود و 

در عیــن حــال ایــن اقــالم از شــبکه توزیــع رســمی کشــور خارج نشــود.

 کمبود سرمایه در بانک کشاورزی
غالمرضــا چراغــی معــاون بانــک کشــاورزی اســتان در ایــن نشســت اظهــار داشــت: 

دامــداران و مرغــداران اســتان همــدان دســت کــم یــک بــار از مــا تســهیالت دریافت 

ــه تقاضــای آنهــا پاســخ مثبــت  ــد ب ــز بــی تردی ــد نهــاده نی ــرای خری ــد و ب کــرده ان

داده شــده امــا بــرای یــک قلــم نهــاده مجــاز بــه پرداخــت چنــد تســهیالت نیســتیم.

چراغــی یــادآوری مــی کنــد: بانــک کشــاورزی فقــط عامــل مالــی ســامانه بــازارگاه 

اســت و بــس و در ســایر فرآیندهــای ایــن سیســتم دخالتــی نــدارد.

بــه گفتــه او در صورتــی مــی توانیــم خواســته تولیدکننــدگان اســتان بــرای دریافــت 

تســهیالت خریــد نهــاده را اجابــت کنیــم کــه رسمایــه مــورد نیــاز در اختیــار مــا قــرار 

گرفتــه و راهــکار قانونــی آن تدویــن و ابــالغ شــود.

پاسکاری توپ مشکالت به زمین نهادهای مسئول ادامه دارد و در سایه 

نابســامانی هــای ســامانه بــازارگاه قیمــت نهــاده هــای دامــی هــر روز باالتــر رفتــه 

و دســت خریــداران بــرای تهیــه کوتــاه تــر و شــیب صعــودی  قیمــت فــرآورده هــای 

دام و طیــور هــم تندتــر .

آنچــه مســلم اســت خریــد و فــروش نهــاده دامــی خــارج از کانــال بــازارگاه قاچــاق 

محســوب مــی شــود و ایــن موضــوع دلیلــی بــر اهمیــت بــاالی ایــن ســامانه دارد کــه 

حــاال مشــرتی هــای ناراضــی بســیاری دور خــود جمــع کــرده اســت.

منــی دانــم »بــازارگاه« بــه انتقــاد صدهــا و هــزاران مرغــدار و دامــدار ناراضــی چــه 

ــا بتوانــد  واکنشــی نشــان مــی دهــد، شــاید بایــد آداب مشــرتی مــداری را بیامــوزد ت

مشــرتی هایــش را حفــظ کنــد.

  شــاید هــم الزم باشــد متولیــان بــازارگاه در طراحــی و تدویــن ایــن ســامانه قــدری 

موشــکافانه و کارشناســی تــر عمــل کننــد و از تولیدکننــدگان کــه مشــرتی ثابــت ایــن 

ــار و  ــا وق ــرده و ب ــربان ک ــا را ج ــتی ه ــم و کاس ــه و ک ــاوره گرفت ــتند مش ــازار هس ب

ــد. ــور کنن ــن چالــش عب حرفــه ای از ای

بیســت و نهمیــن نشســت اعضــای شــورای گفتگوی 

دولــت و بخــش خصوصــی اســتان همــدان بــا 

ــون  ــی چ ــاورزی ومطالب ــات کش ــی  موضوع بررس

ــروش و  ــس از ف ــاده ی ذرت پ ــت نه ــش قیم افزای

ــت از  ــاوت قیم ــه التف ــه ماب ــل کاال و مطالب تحوی

جانــب رشکــت پشــتیبانی امــور دام،طــرح موضــوع 

،طــرح موضــوع  بــازارگاه  بــه ســامانه  مربــوط 

مربــوط بــه حمــل و نقــل نهــاده هــای کشــاورزی 

بــه ویــژه ذرت و ســویا،طرح موضــوع مربــوط بــه 

سیاســتهای جهــاد در حایــت از صنایــع لبنیاتــی و 

تولیــد شــیر اســتان بخصــوص در شهرســتان نهاونــد 

،عقــب ماندگــی بهبــود تولیــدات دامــی بــه نســبت 

توســعه کارخانجــات لبنــی ،اســتمرار و افزایــش 

عرضــه لبنیــات غیــر اســتاندارد، صــادرات بــی 

رویــه شــیر خشــک و افزایــش قیمــت شــیر خــام و 

طــرح موضــوع صــادرات ارزی و ریالــی محصــوالت 

ــا  ــر ب ــاد پذی ــوالت فس ــوص محص ــاورزی بخص کش

ــی  ــتاندار همدان،عل ــاهرخی اس ــعید ش ــور س حض

اصغــر زبردســت دبیــر شــورای گفتگــو دولــت 

هیئــت  اعضــا  از  ،برخــی  خصوصــی  بخــش  و 

مناینــدگان اتــاق همــدان و مدیــران ارشــد دســتگاه 

هــای  اجرایــی و  بخــش خصوصــی اســتان در 

ســالن هایــش شــهدای اســتانداری همــدان برگــزار  

ــد. گردی

   بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان رئیــس 

شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان 

در جمــع اعضــا ایــن شــورا اظهــار داشــت:

رسمایــه گذاری هــای جدیــد در زمینــه احــداث 

ــی در اســتان انجــام  ــدرن و صنعت گاوداری هــای م

می شــود و بهره بــرداری از ایــن طرح هــا  تحــول 

محســوب  همــدان  شــیر  صنعــت  در  بزرگــی 

ــزار  ــه گاوداری ۶ ه ــاخت س ــرارداد س ــود ،ق می ش

رسمایه گــذاری  بــا  اســتان  شــهرهای  در  راســی 

رشکــت شســتا و چنــد رشکــت خصوصــی دیگــر 

منعقــد شــده کــه تحــول بزرگــی در صنعــت شــیر و 

ــی آورد. ــود م ــه وج ــتان ب ــات اس لبنی

وی تاکیــد کــرد آب و خــاک مرغــوب همــدان 

دام  مناســب  تغذیــه  و  علوفــه  تولیــد  موجــب 

انــدازی  راه  بــرای  زمینــه  و  شــده  طیــور  و 

از  فراهــم  صنعتــی  دامداری هــای 

اســت. فراهــم  لحــاظ 

اســتاندار همــدان افــزود ســامانه بــازارگاه بــرای خریــد 

و فــروش خــوراک دامــداری و مرغداری هــا راه انــدازی 

شــده و تولیدکننــدگان از ایــن طریــق بایــد اقــام مــورد 

ــت دالالن و  ــیر دس ــا اس ــد ت ــه کنن ــود را تهی ــاز خ نی

ــوند. ــطه ها نش واس

 شــاهرخی در مــورد فــرازو نشــیب هــای  بــازار مــرغ 

در اســتان یــادآور شــد؛نظارت بــر قیمــت مــرغ و 

فرآورده هــای گوشــتی از مــواردی اســت کــه بــرای 

بداننــد  متولــی  نهادهــای  و  دارد  اهمیــت  مــردم 

بایــد  گوشــتی  فراورده هــای  و  مــرغ  قیمت گــذاری 

طــوری باشــد کــه رضر و زیانــی بــه تولیدکننــده نرســد 

ــند. ــی باش ــم راض ــدگان ه ــرف کنن و م

اســتان  اقتصــادی  افزود؛فعــاالن  همــدان  اســتاندار 

ــم و  ــه تحری ــور جبه ــع و صب ــازان قان ــوان رسب ــه عن ب

مشــکات اقتصــادی هســتند و دولــت بــا همــه تــوان 

یــار و یــاور تولیدکننــدگان، صنعتگــران و صادرکننــدگان 

اســت و بــرای برداشــن بــاری از روی دوش ایــن قــر 

ــد. ــغ منی کن ــی دری ــچ کمک از هی

ــادن  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات ــه ریی     در ادام

وزارت  داشــت:  اظهــار  همــدان  کشــاورزی  و 

جهادکشــاورزی نبایــد بــه خواســته هــای مرغــداران و 

ــی  ــد محســوب م ــه تولی ــه نخســتین حلق ــداران ک دام

ــد. ــاوت باش ــی تف ــوند، ب ش

علــی اصغــر زبردســت بــا ابــراز گایــه از سیســتم 

ــه  ــد: کارخان ــی گوی ــامانه م ــن س ــاده در ای ــه نه عرض

هــای روغــن کشــی در حالــی کنجالــه ســویا بــه 

ــی  ــت م ــش را دریاف ــند و بهای ــی فروش ــداران م خری

ــن دارد  ــت از ای ــه شــواهد و مســتندات حکای ــد ک کنن

ــت و  ــویا اس ــی از س ــع خال ــن صنای ــای ای ــه انباره ک

ایــن فراینــد »پیــش فــروش« رضر و زیــان فراوانــی بــه 

ــت. ــزاوار نیس ــه س ــد ک ــی کن ــل م ــداران تحمی خری

او از کافــی نبــودن نهــاده عرضــه شــده در ایــن ســامانه 

هــم انتقــاد کــرد و گفــت: وقتــی خریــد و فــروش متــام 

نهــاده هــا طبــق دســتور دولــت بایــد از طریق بــازارگاه 

انجــام شــود پــس بایــد نهــاده بــه میــزان کافــی بــرای 

ــودی  ــوربختانه موج ــه ش ــود ک ــن ش ــتان تامی ــر اس ه

ــه در  ــوری ک ــه ط ــد ب ــی کن ــت من ــامانه کفای ــن س ای

ــاز  ــورد نی ــا ۳۰ درصــد ذرت م ســه ماهــه گذشــته تنه

مرغــدار و دامــدار ایــن منطقــه فراهــم شــده اســت.

دبیــر شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 

ــه هــای  ــزود : بانــک کشــاورزی یکــی از پای اســتان اف

ــتورالعمل  ــق دس ــت و طب ــازارگاه اس ــامانه ب ــی س اصل

هــای موجــود ایــن بانــک متعهــد بــه تامیــن نقدینگــی 

مــورد نیــاز خریــداران در سیســتم بــازارگاه شــده، 

ــم. ــنیده ای ــده و ش ــرت دی ــون کم ــه تاکن ــی ک اتفاق

داوود شــعبانلو نایــب رئیــس کمیســیون کشــاورزی 

ــد: ــتار ش ــدان خواس ــاق هم ات

افزایش زمان خرید در سامانه بازارگاه
 در ادامــه داوود شــعبانلو نایــب رئیــس کمیســیون 

کشــاورزی اتــاق همــدان بــه نیابــت از مرغــداران 

اســتان همــدان مــی گویــد: ۷۲ ســاعت بــرای خریــد از 

بــازارگاه در نظــر گرفتــه شــده کــه بســیار انــدک اســت 

و جمــع آوری میلیاردهــا تومــان بهــای نهــاده از صدهــا 

ــامانه  ــن س ــاب ای ــه حس ــه ب ــز وج ــده و واری تولیدکنن

ــد  ــه از دی ــی ک ــرتی دارد، موضوع ــان بیش ــه زم ــاز ب نی

طراحــان ایــن بــازار مجــازی مغفــول مانــده و رسمنشــا 

بســیاری از دلخــوری هــا شــده اســت.

بــه گفتــه او نهــاده مــورد نیــاز بســیاری از متقاضیــان 

را منــی توانیــم در موعــد مقــرر خریــداری کنیــم و 

دوبــاره دســت بــه دامــن واســطه و دالالن بــرای ســیر 

ــا و دامهایشــان مــی شــوند. ــردن شــکم مرغه ک

ایــن درحالــی اســت کــه بعــد از ســپری شــدن زمــان ۷۲ 

ســاعت، خریــد از ایــن ســامانه آزاد مــی شــود و ایــن 

ــه  ــن گون ــت و بدی ــی اس ــت دالل ــارز تقوی ــداق ب مص

ســهمیه تولیدکننــدگان ایــن منطقــه بــه راحتــی از کــف 

رفتــه و بــه چنــگ ســودجویان مــی افتــد.

ــر در  ــزود بدعهــدی فروشــنده هــا و تاخی شــعبانلو اف

ــا  ــده ه ــه تولیدکنن ــده ب ــداری ش ــاده خری ــال نه ارس

مشــکل دیگــری اســت کــه شــعبانلو بــه آن اشــاره مــی 

ــس از  ــازارگاه پ ــامانه ب ــای او س ــه ه ــق گفت ــد، طب کن

واریــز وجــه و ثبــت ســفارش بــه رشکتهــای فروشــنده 

۱۰ روز فرصــت مــی دهــد تــا محمولــه را بــه خریــدار 

ــت  ــگ واقعی ــون رن ــه تاکن ــی ک ــل بدهــد؛ آرزوی تحوی

نگرفتــه و ایــن مــدت آنقــدر کــش مــی آیــد کــه صــر و 

ــز مــی شــود. ــه خریــداران لری حوصل

رییــس اتحادیــه مــرغ گوشــتی همــدان از متولیــان 

ــرای فروشــندگان  ــه ب ــازارگاه مــی خواهــد ک ســامانه ب

بدقــول جریمــه دیرکــرد اعــال شــود و ســود رسمایــه ای 

کــه در اختیــار آنهاســت براســاس نــرخ روز محاســبه و بــه 

استاندار همدان در بیست و نهمین نشست اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

استان همدان مطرح کرد:

فعاالن اقتصادی استان به عنوان سربازان قانع و 
صبور جبهه تحریم و مشکالت اقتصادی هستند
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ســی امیــن نشســت اعضــای شــورای گفتگــو دولــت 

روز  عــر  همــدان  اســتاتن  خصوصــی  بخــش  و 

ــتاندار  ــا حضــور اس ــاه 99 ب ــرداد م ــنبه 15 م چهارش

و رئیــس شــورای گفتگــو دولــت و بخــش خصوصــی 

ــر  ــاق همــدان و دبی ــس ات ــی اصغــر زبردســت رئی ،عل

ــی دادســتان عمومــی و انقــاب  شــورا ،حســن خانجان

همــدان و دیگــر مســئولین ارشــد اســتان برگــزار گردیــد.

ــا  ــدان اعض ــاق هم ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

در ایــن نشســت در مــورد مشــکات تعهــدات ارزی 

و   98 و   97 ســالهای  بــه  مربــوط  صادرکننــدگان 

ــکل گاوداری 4000  ــی ، مش ــای بازرگان ــق کارته تعلی

رأســی تلیســه منونــه امیــد ،موضــوع کمبــود نهــاده هــای 

ــر از  ــل کاری مربوطــه و برخــی دیگ ــی و حــق العم دام

مشــکات فعالیــن اقتصــادی اســتان بــه بحــث و گفتگــو 

پرداختنــد.

و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  رییــس   

ــر  ــد ب ــا تاکی ــن نشســت  ب کشــاورزی همــدان در ای

بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات گفــت: آمــار و 

اطاعــات بانــک مرکــزی بــا حقیقــت اختافاتــی دارد 

کــه نیازمنــد بازنگــری و بروزرســانی اســت.

جلســه  در  چهارشــنبه  شــامگاه  زبردســت  اصغــر 

اعضــای شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش 

خصوصــی اظهــار داشــت: طبــق اعــام بانــک مرکــزی 

ــه بازگشــت  ــده متعهــد ب از ۲ هــزار و ۵۰۰ صادرکنن

ارز حاصــل از صــادرات کشــور ۱۰۰ نفــر در اســتان 

ــتند. ــدان هس هم

وی اضافــه کــرد: از ۲۷ میلیــارد دالر تعهــد ارزی 

بانــک  آمــار  طبــق  کشــور  کل  در  صادرکننــدگان 

فعــاالن  بــه  مربــوط  دالر  میلیــون   ۹۱ مرکــزی 

اســت. اســتان  ایــن  اقتصــادی 

ــا  ــار ب ــن آم ــرد: ای ــح ک ــو تری ــورای گفتگ ــر ش دبی

اطاعــات مــا اختافاتــی دارد و در واقــع ایــن افــراد 

تنهــا ۳۰ میلیــون دالر تعهــدات ارزی دارنــد کــه بایــد 

ــد. ــه چرخــه اقتصــادی برگردانن ب

بروزرســانی  و  بازنگــری  خواســتار  زبردســت 

ــد  ــرد: بای ــد ک ــد و تاکی ــزی ش ــک مرک ــات بان اطاع

آزمایــی  راســتی  بــرای  ارزیابی هایــی  و  پایــش 

شــود. انجــام  ارزی  تعهــدات 

بــه  انقــاب  معظــم  رهــر  کــرد:  خاطرنشــان  وی 

جهــش تولیــد تاکیــد دارنــد و تعلیــق کارت هــای 

ــا  ــه تنه ــت و ن ــد اس ــعه تولی ــع توس ــی مان بازرگانان

بــه گرفتاری هــای  بلکــه  نیســت  حــال مشــکات 

فعــاالن اقتصــادی مــی افزایــد.

افــزود  اســتان  خصوصــی  بخــش  پارملــان  رئیــس 

بــه  دولــت  ماهــه  چهــار  مهلــت  بــه  اشــاره  بــا 

دولــت  افــزود:  ارز  برگشــت  بــرای  صادرکننــدگان 

بــرای  اقتصــادی  فعــاالن  بــه  را  بیشــرتی  مهلــت 

بدهــد. ارز  بازگشــت 

سی امین نشست اعضای شورای گفتگوی دولت
 و بخش خصـوصی استان همدان

چهارشنبه 15 مرداد ماه ۹۹
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سفر دو روزه معاونت امور استان ها و 
مسئول تشکل های اقتصادی اتاق ایران

مظفــر علیخانــی معــاون امــور اســتان هــا و  مســئول 

ــا  ــران در نشســت ب ــاق ای تشــکل هــای اقتصــادی ات

بازرگانــی  اتــاق  واحدهــای  مســئولین  و  کارکنــان 

ــرد: ــان ک ــدان بی هم

رســالت اتــاق هــا زمانــی محقــق میگــردد کــه بعنــوان 

شــود  واقــع  اقتصــادی  فعالیــن  پناهــگاه  و  ملجــا 

ــاق  ــم در ات ــن مه ــه بررســی هــا نشــان میدهــد ای ک

بازرگانــی همــدان بــه خوبــی میــر گردیــده اســت.

ــر  ــدان مظف ــاق هم ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

ایــران  اتــاق  اســتانهای  امــور  معــاون  علیخانــی 

معــادن  صنایــع  بازرگانــی  اتــاق  اداری  کادر  بــا 

کــرد. گفتگــو  و  دیــدار  همــدان  وکشــاورزی 

ــه ،  ــت رئیس ــای هیئ ــور اعض ــا حض ــت ب ــن نشس ای

اتــاق و مســئولین بخــش هــای مختلــف   دبیــرکل 

ــزار شــد ــاق همــدان برگ ــاق در ســالن جلســات ات ات

گفتنــی اســت در ایــن نشســت مشــرتک دبیــر کل 

و مســئولین واحدهــای اتــاق همــدان  گزارشــی از 

آخریــن وضعیــت و برنامــه هــای اجرایــی واحدهــای 

ــاورزی  ــادن و کش ــاق بازرگانی،صنایع،مع ــف ات مختل

ــد. ــه منودن ــدان ارائ ــتان هم اس

در ایــن نشســت مشــرتک  ابتــدا رئیــس اتــاق همــدان 

ضمــن خیــر مقــدم و تقدیــر از حضــور معــاون امــور 

ــران  ــاق ای ــادی ات ــای اقتص ــکل ه ــا و تش ــتان ه اس

گســرتده  هــای  فعالیــت  از  را  مطابــی  مختــرا 

پارملــان بخــش خصوصــی اســتان در حــوزه هــای 

ــود. ــه من ــدد ارائ متع

حــوزه  در  داشــت؛  اظهــار  همــدان  اتــاق  رئیــس 

هشــتم  دوره  ابتــدای  از  اقتصــادی  هــای  تشــکل 

ــال  ــادی فع ــکل اقتص ــش از 19 تش ــون بی ــاق تاکن ات

ــده  ــکیل ش ــتان تش ــی اس ــش خصوص ــان بخ در پارمل

ــت. اس

راســتای  در  کــرد  اضافــه  زبردســت  اصغــر  علــی 

تعامــالت بیــن املللــی اســتان  7 کشــور مــورد هــدف 

ــا  ــی ب ــورهای عرب ــان در کش ــه از می ــده ک ــع  ش واق

اخیــرا ســوریه و در کشــورهای  و  ، عــان  عــراق 

ــته  ــته داش ــالت پیوس ــا تعام ــور غن ــا کش ــی ب آفریقای

ایــم و در کشــورهای اروپایــی بــا هلند،اتریــش و 

بــه مــوارد مشــرتک در مباحــث  بــا توجــه  آملــان 

تجــاری  روابــط  توســعه  حــال  در   .. و  کشــاورزی 

هســتیم. 

مجموعــه  یکدلــی  و  همراهــی  از  ادامــه  در  وی 

هیئــت رئیســه و هیئــت مناینــدگان اتــاق همــدان در 

پیشــربد اهــداف اتــاق همــدان تقدیــر کــرد و تاکیــد 

کــرد بــا تــالش هــای صــورت گرفتــه هــم اکنــون اتــاق 

بازرگانــی اســتان جایــگاه قابــل توجهــی را در اســتان 

نصیــب خــود ســاخته و بعنــوان پناهگاهــی بــرای 

ــت.  ــه اس ــورد توج ــادی م ــن اقتص فعالی

ــت  ــت از فعالی ــن نشس ــدان در ای ــاق هم ــس ات رئی

ــرت منایندگــی  در شهرســتان  ــدازی دو دف هــا و راه ان

هــای مالیــر و تویــرکان نیــز مطالبــی را ارائــه منــود.

مظفــر علیخانــی معــاون امــور اســتان هــا و مســئول 

تشــکل هــای اتــاق ایــران ابتــدا در ایــن جلســه یــاد 

ــدان را  ــاق هم ــزرگان  ات ــوتان و ب ــره پیشکس و خاط

گرامیداشــت و از مرحــوم بطحایــی و مرحــوم بقایــی 

ــاق  ــذار در مســیر شــکوفایی ات ــرادی اثرگ ــوان اف بعن

همــدان نــام بــرد.

ــاق همــدان  ــدس زبردســت را در ات وی  حضــور مهن

فرصتــی ارزشــمند بــرای پارملــان بخــش خصوصــی 

ــن  ــدوارم فعالی ــار داشــت امی ــتان دانســت و اظه اس

ــم شــمرده و  ــن فرصــت را  مغتن بخــش خصوصــی ای

از حضــور ایشــان در توســعه اهــداف پارملــان بخــش 

ــد.  ــی را بربن ــره کاف اســتان به

تردیــد  بــی  داشــت  اذعــان  کالم  ابتــدای  در  وی 

کــه  میگــردد  محقــق  زمانــی  هــا  اتــاق  رســالت 

ــع  ــادی واق ــن اقتص ــگاه فعالی ــا و پناه ــوان ملج بعن

ــم در  ــن مه ــه بررســی هــا نشــان میدهــد ای شــود ک

اتــاق بازرگانــی همــدان بخوبــی میــر گردیــده اســت.

اضافــه  ایــران  اتــاق  هــای  اســتان  امــور  معــاون 

ــوی  ــه از س ــی  ک ــه خوب ــدون وارائ ــات م کرد؛گزارش

دبیــر و مســئولین بخــش هــای اتــاق ارائــه شــد 

نشــان از مدیریتــی راهــربدی و اثــر گــذار  و تحولــی 

ــز از دور و  ــا نی ــدان دارد و م ــاق هم ــی در ات اساس

نزدیــک شــاهد توفیقــات اتــاق همــدان  در دوره 

هــای هشــتم و نهــم هســتیم.

پیشــربد  در  را  دبیــران  نقــش  ادامــه  در  علیخانــی 

ــیار  ــور بس ــای رسارس کش ــاق ه ــی ات ــداف اجرای اه

حائــز اهمیــت دانســت.

مطالعــه  ســاخت  خاطرنشــان  علیخانــی  مظفــر 

منطقــه  در  همســطح   هــای  اتــاق  در  تطبیقــی 

ــگاه  ــه جای ــی ب ــد اتاق ــرار باش ــر ق ــان میدهد،اگ نش

ــاز  ــه نی ــد شــاخص و مولف ــه چن واالی خــود برســد ب

ــن آن  ــوس تری ــی ملم ــه نوع ــن  و ب ــه مهرتی دارد ک

ــان بخــش  ــد در شــان پارمل داشــن ســاختانی آبرومن

اتــاق  اســتانهای  امــور  معــاون  اســت،  خصوصــی 

ــمند  ــاختان ارزش ــک س ــن ی ــرد داش ــد ک ــران تاکی ای

ــک ســاختان نیســت بلکــه  ــا ی ــاق هــا رصف ــرای ات ب

مکانــی اســت بــرای هــم اندیشــی، تضــارب آرا و 

ــای  ــالش ه ــتا  ت ــن راس ــه در ای ــی ک ــی متعال گفتگوی

خســتگی ناپذیــر اتــاق همــدان در تــدارک ایــن مهــم 

شــاهد  بــزودی  وامیــدوارم  اســت  قابــل مالحظــه 

ــوان  ــه عن ــدان ب ــاق هم ــد ات ــاختان جدی ــاح س افتت

یــک پایــگاه بــرای فعالیــن اقتصــادی باشــیم.

ــاح  ــک افتت ــده ای نزدی ــرد در آین ــه ک ــی اضاف علیخان

ــوان  ــدان بعن ــی هم ــاق بازرگان ــد ات ــاختان جدی س

ــا ذی  ــل ب ــد و تعام ــا در رش ــت قطع ــک گام نخس ی

بخــش  در   چــه  و  دولــت  در  چــه  اتــاق  نفعــان 

خصوصــی و درخشــش اتــاق همــدان در ســطح ملــی 

و منطقــه و همچنیــن ایجــاد یــک پایــگاه عمیــق تــر 

ــی  ــادی خودمنای ــن اقتص ــرای فعالی ــر  ب ــن ت و مطم

ــرد. خواهــد ک

تدبیــر  بــا  دولــت  ســاخت:  نشــان  خاطــر  اصغرزبردســت  علــی 

ویــژه می توانــد ایــن مشــکالت را مدیریــت و ماننــد گذشــته از 

کنــد. پشــتیبانی  و  حایــت  صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان 

 اســتاندار همــدان بــا قدردانــی از احســاس مســئولیت صادرکننــدگان 

ــدات  ــه تعه ــل ب ــت: عم ــرای بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات گف ب

ارزی وظیفــه فعــاالن اقتصــادی و کمــک بــه دولــت بــرای اداره 

کشــور اســت.

ســید ســعید شــاهرخی شــامگاه چهارشــنبه در جلســه اعضــای شــورای 

ــط  ــت: رشای ــار داش ــی اظه ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول ــت و گ گف

کشــور ویــژه اســت و بــا اعــال شــدیدترین تحریم هــا تحــت فشــار 

ــر  ــوان داخــل و مقاومــت در براب ــه ت ــکا ب ــا ات ــا ب ــم و تنه قــرار داری

ــم. ــت کنی ــم مقاوم ــی می توانی ــدری و زورگوی قل

وی ادامــه داد: امنیــت، آرامــش و اســتقالل کنونــی متعلــق بــه همــه 

ــه  ــا فعــاالن اقتصــادی بلکــه همــه مــردم موظــف ب ــه تنه اســت و ن

حفــظ و اســتمرار آن هســتند.

اســتاندار همــدان گفــت: فعــاالن اقتصــادی اســتان بــا اصــل بازگشــت 

ــد و  ــی دانن ــود م ــالت خ ــه و رس ــتند و آن را وظیف ــق هس ارز مواف

ایــن احســاس مســوولیت ســتودنی اســت.

شــاهرخی خاطرنشــان کــرد: اداره کشــور نیازمنــد ارز اســت و عمــل 

ــادی  ــای اقتص ــردش چرخه ــازی گ ــرای روان س ــدات ارزی ب ــه تعه ب

ــت. ــیار رضوری اس بس

وی تاکیــد کــرد: خواســته فعــاالن اقتصــادی در زمینــه رفــع موانــع برگشــت ارز 

ــه مــی شــود  ــک مرکــزی مکاتب ــس بان ــه معــاون اول رییــس جمهــوری و ریی ب

تــا مشــکالت برطــرف شــود.

اســتاندار همــدان یــادآوری کــرد: اگــر چــه ایــن تصمیــم ملــی اســت امــا بــرای 

ــووالن  ــه مس ــکالت ب ــائل و مش ــور مس ــهیل ام ــدگان و تس ــه صادرکنن ــک ب کم

کشــوری اعــالم مــی شــود تــا نارضایتــی فعــاالن اقتصــادی حــل شــود.

ــده  ــی درج ش ــن ارزش گمرک ــاوت بی ــت تف ــتان خواس ــرک اس ــاهرخی از گم ش

ــد. ــی را رســیدگی کن ــی محصــوالت صادرات ــی و قیمــت واقع ــه گمرک در پروان

ــد  ــورد تاکی ــی را م ــای دام ــاده ه ــع نه ــر توزی ــارت ب ــدان نظ ــتاندار هم اس

قــرار داد و افــزود: نهــاده بــه انــدازه کافــی تولیــد و وارد مــی شــود امــا راه 

هــای انحــراف آن نیازمنــد کنــرتل بیشــرتی اســت تــا بــه دســت تولیدکننــدگان 

ــد. ــی برس واقع

وی گفــت: تولیدکننــدگان مــرغ انتظــار نداشــته باشــند رضرو زیــان وارد آمــده 

ــش  ــرغ و کاه ــرخ م ــش ن ــا افزای ــا را ب ــر کرون ــر اث ــته ب ــای گذش ــاه ه در م

ــم. ــردم جــربان کنی ــد م ــدرت خری ق

ــزود:  ــرد و اف ــی ک ــدگان قدردان ــا مرف کنن ــداران ب ــل مرغ ــاهرخی از تعام ش

ــش از  ــن بخ ــه ای ــده ب ــران وارد آم ــربان خ ــرای ج ــی ب ــال راهکارهای ــه دنب ب

ــتیم. ــت هس ــالح قیم ــدگان و اص تولیدکنن
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مــردم ایــران نهادینــه شــده کــه ســاخت رسپنــاه 

کنــارک  35 خانــوار آســیب دیــده روســتای  بــرای 

کــه در ســیل اخیــر سیســتان و بلوچســتان منــازل 

خــود را کامــال از دســت داده بودنــد از مهمرتیــن 

ــای  ــئولیت ه ــوزه مس ــدان در ح ــاق هم ــات ات اقدام

ــته و  ــیار شایس ــه بس ــرود ک ــار می ــه ش ــی  ب اجتاع

ــت. ــت اس ــز اهمی حائ

ــاق هــای رسارس  ــان خواســتار مشــارکت ات وی در پای

ــتای   ــا در راس ــتان ه ــور اس ــت ام ــا معاون ــور  ب کش

بهبــود  و  شناســی  آســیب  حــوزه  مــوارد  تجمیــع 

و  قانونــی  محیــط  اصــالح  و  وکار  کســب  محیــط 

مقرراتــی و انعــکاس آن بــه اتــاق ایــران  در راســتای 

رسارس  اقتصــادی  قعالیــن  مطالبــات  بــه  دسرتســی 

ــد.  ــور ش کش

در  حضــور  بــا  علیخانــی  مظفــر  دکــرت  ادامــه  در 

نشســت بــا اعضــای هیئــت مناینــدگان اتــاق بازرگانــی 

فعالیــت هــای صــورت  از  تقدیــر  همــدان ضمــن 

گرفتــه اعضــا در پیشــربد اهــداف واالی اتــاق همــدان 

ــن اســت دســتگاه  ــر ای ــده ب ــار داشــت؛اعتقاد بن اظه

هــای دولتــی عمومــا و بانــک مرکــزی خصوصــا از 

کارشناســی  مطالبــی  دارد  انتظــار  بازرگانــی  اتــاق 

،تخصصــی و پختــه ای ارائــه دهــد و اگــر توصیــه بــه 

ــه  ــی، منطــق و ادل ــا ایجاب ــد ؛ســلبی ی ــی منای کاری م

ــد.  ــه منای ــز ارائ ــوی نی ای ق

بــا  کشــور  بازرگانــی   اتــاق  ارشــد  مقــام  ایــن 

اشــاره بــه موانعــی کــه  تحریــم هــا و  مســائل و 

مشــکالت سیاســی و همچنیــن تاثیــرات اقتصــادی 

ــم  ــور حاک ــادی کش ــط اقتص ــر رشای ــا ب ــاری کرون بی

کــرده  تاکیــد کــرد  بایــد پذیرفــت بخــش اعظمــی از 

ــی  ــور ناش ــادی کش ــعه اقتص ــع توس ــکالت و موان مش

از خــود تحریمــی هــا و نامســاعد بــودن محیــط 

هــای کســب و کار داخلــی اســت کــه بــی تردیــد 

ــت. ــوده اس ــی ب ــای خارج ــم ه ــر از تحری ــر ت موث

هــای  تشــکل  مســئول  و  اســتانها  امــور  معــاون 

اقتصــادی اتــاق ایــران تاکیــد کــرد در رشایطــی که کشــور 

در  جنــگ متــام قــد  اقتصــادی  قــرار دارد و از  فعالیــن 

ــاد  ــگ ی ــن جن ــران و رسداران ای ــوان اف ــادی بعن اقتص

میکنیــم  منطقــی نیســت بــا اتخــاذ سیاســت هــای نادرســت  

دســت و پــای افــران ایــن جنــگ  را غــل و زنجیــر کنیــم.

و  بدخواهــان  کــه  هرانــدازه   کــرد  تاکیــد  ایشــان   

ایــن کشــور محدودیــت هــای متعــدد را  دشــمنان 

برفعــاالن اقتصــادی تحمیــل میکننــد مانیــز بایــد روزنــه 

ــی  و  ــررات زدای ــا مق ــم و  ب ــاد کنی ــرتی ایج ــای بیش ه

ارائــه تســهیالت بیشــرت تاثیــر ایــن محدودیــت هــا راتــا 

ــم. ــی کنی ــادی خنث ــد زی ح

ــون سیاســت  ــن مهــم کــه هــم اکن ــر ای ــد ب ــا تاکی وی ب

هــای ارزی بــر سیاســت هــای تجــاری مــا ســایه انداختــه 

اذعــان داشــت  85 % تولیــد مــا متکــی بــر واردات اســت 

و ایــن بــدان معنــی اســت کــه ارزی را کــه صــادر میکنیــم 

در جــای دیگــری برایــش ارز دیگــری هزینــه شــده اســت.

مظفر علیخانی افزود :
 در آینده ای نزدیک افتتاح ساختمان جدید اتاق 

بازرگانی همدان بعنوان یک گام نخست قطعا در رشد 
و تعامل با ذی نفعان اتاق چه در دولت و چه در  بخش 

خصوصی و درخشش اتاق همدان در سطح ملی و منطقه 
و همچنین ایجاد یک پایگاه عمیق تر و مطمئن تر  برای 

فعالین اقتصادی خودنمایی خواهد کرد.

وی توجــه ویــژه بــه موضــوع آمــوزش وپژوهــش را 

ــر  ــم و تاثی ــای بســیار مه ــر از شــاخص ه ــی دیگ یک

ــت؛  ــان داش ــمرد و اذع ــا برش ــاق پوی ــک ات ــذار ی گ

میــزان ســاعات دوره هــای  آموزشــی و فعالیــت 

هــای پژوهشــی اتــاق همــدان غرورآفریــن بــوده 

،ایشــان تاکیــد کــرد در مباحــث توســعه همــواره 

ایــن موضــوع مطــرح اســت کــه  اســاس توســعه 

انســان  یافتــه  توســعه  انســان  و  هســت  انســان 

اســت  دیــده  آمــوزش  کــه  اســت  ای  فرهیختــه 

آمــوزش  واحــد  ارزشــمند  هــای  همــکاری  ،لــذا 

ــتان و  ــرب اس ــای معت ــگاه ه ــا دانش ــدان  ب ــاق هم ات

کشــوردر حــوزه هــای تخصصــی و مهارتــی ناظــر بــه 

ایــن معنــا اســت و تبلــور ایــن مهــم در ســاختار 

اتــاق، نیروهــای توامننــد خواهــد بــود.

معــاون امــور اســتان هــای اتــاق ایــران  درادامــه از 

ــدف  ــا ه ــت ب ــه عضوی ــن نام ــالح  آیی ــن و اص تدوی

ــت  ــازی عضوی ــرت س ــتای بس ــری در راس ــهیل گی تس

ــه ســازی  ــای زمین ــه معن ــر  ب ــع ت ــر  و رسی راحــت ت

ــرب  ــت فراگیرخ ــی عضوی ــم قانون ــرای حک ــت اج جه

ــرد : ــه ک داد و اضاف

آییــن نامــه قبــل در شــش رسفصــل  در مقــام اجــرا 

مشــکالتی را از خــود بــروز داد کــه بــا مشــورت 

اتــاق هــای رسارس کشــور و تشــکل هــا ی اقتصــادی، 

در  فنــی  جلســات  و  شــد  شناســایی  هــا  چالــش 

ــورای  ــه ش ــنهاد را ب ــد و پیش ــزار ش ــتا برگ ــن راس ای

ــب و در  ــه در آنجــا تصوی ــم ک ــه دادی راهــربدی ارائ

جلســه اخیــر هیئــت رئیســه  نیــز بــه همــت  جنــاب 

ــم  ــه تقدی ــه در ادام ــید ک ــب رس ــه تصوی ــافعی ب ش

ــد. ــد ش ــارت خواه ــی نظ ــورای عال ش

وی در مــورد بحــث خدمــات مشــاوره ای فنــی و 

ــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه خیلــی از  تخصصــی  ب

ــی  ــت اصل ــه ماموری ــد ک ــن باورن ــر ای صاحبنظــران ب

ــت  ــا اس ــت بــه اعض ــاق ارائــه رسویــس و خدم ات

ــفه  ــیس و فلس ــفه تاس ــا فلس ــای دنی ــه ج و  در هم

اعضــا  مشــکالت  شناســایی  هــا   اتــاق  اســتمرار 

ــت  وی  ــه آنهاس ــط  ب ــای  مرتب ــس ه ــه رسوی وارائ

موضــوع  عضــو محــوری را مــورد تاکیــد قــرار داد و  

در ایــن بــاره  خاطــر نشــان ســاخت حتــی  موضــوع 

مشــاوره ی اتــاق هــای بازرگانــی بــه رسان ســه قــوه 

نیــز ناشــی از همیــن موضــوع و اتخــاذ سیاســت 

ــات  ــه خدم ــت ارائ ــوه جه ــه ق ــب س ــی از جان های

ــی باشــد.  ــه اعضــا م ــرت ب به

ــه  ــه ب ــران در ادام ــاق ای ــتانهای ات ــور اس ــاون ام مع

موضــوع فعالیــت هــای اتــاق همــدان در بحــث 

ــان  ــرد  و اذع مســئولیت هــای  اجتاعــی  اشــاره ک

داشــت ایــن ســنت حســنه از قدیــم االیــام در رفتــار 

 معاون امور استانهای اتاق ایران تاکید کرد داشتن یک 
ساختمان ارزشمند برای اتاق ها صرفا یک ساختمان 

نیست بلکه مکانی است برای هم اندیشی، تضارب آرا و 
گفتگویی متعالی که در این راستا  تالش های خستگی 

ناپذیر اتاق همدان در تدارک این مهم قابل مالحظه است 
وامیدوارم بزودی شاهد افتتاح ساختمان جدید اتاق 

همدان به عنوان یک پایگاه برای فعالین اقتصادی باشیم.
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ایــن چالش هــا  بــه  نیــز  اخیــر کرونــا  مــاه  چنــد 

اضافــه شــده و اقتصــاد ملــی را  دچــار بحــران و 

اســت. ای ســاخته  مشــکالت عدیــده 

وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه رشایــط بــه  وجــود آمــده 

در کشــور و بــا شــیوع ویــروس کرونــا صنعــت مبــل 

ــع بیشــرتین آســیب  ــه ســایر صنای ــت نســبت ب و منب

و رضر را داشــته اند به طوری کــه در بحــث مبلــان 

منــزل، فصــل فــروش بهمــن و اســفندماه ســال گذشــته 

ــن  ــروش فروردی ــل ف ــان اداری فص ــث مبل و در بح

و اردیبهشــت ماه امســال را از دســت دادنــد، کــه 

بــا بســته شــدن واحدهــای تولیــدی و صنعتــی و 

عــدم حضــور مــردم و خریــداران در منایشــگاه ها 

بــا کاهــش درآمــد روبــرو و مشــکالت فراوانــی بــرای 

آنــان ایجــاد شــده اســت.

در  منبــت  و  مبــل  صنعــت  داد:  ادامــه  علیخانــی 

ــای  ــت روی پ ــته اس ــون توانس ــی تاکن ــن رشایط چنی

خــود بایســتد امــا نیــاز اســت کــه بــا حایــت مالــی 

ــای  ــی از رضره ــب بخش ــهیالت مناس ــت تس و پرداخ

ــا جــربان شــود. آن ه

علیخانــی ادامــه داد: در بســیاری از مراکــز تولیــد 

ــه وجــود آمــده  ــز مشــکالتی ب مبــل ســطح کشــور نی

حقــوق  تــا  گرفتــه  مالیــات  پرداخــت  از  اســت، 

کارگــران، کــه ایــن مــوارد در شــورای مرکــزی مطــرح 

شــد و امیدواریــم بتوانیــم قــدم کوچکــی در راســتای 

از تولیدکننــدگان و رفــع مشــکالت آنــان  حایــت 

ــم. برداری

وی  اظهــار داشــت: متأســفانه در بیــن مســئولین 

ایــن ذهنیــت وجــود دارد کــه صنعــت مبلــان یــک 

ــا  ــرادی ب ــط اف ــت و فق ــد اس ــیار ثرومتن ــت بس صنع

تــوان مالــی بــاال در آن فعالیــت مــی کننــد درصورتــی 

کــه اینگونــه نیســت و ایــن صنعــت بیشــرت از صنایــع 

ــده اســت. ــن دوران آســیب دی دیگــر در ای

ــاق  معــاون امــور اســتانها و تشــکل های اقتصــادی ات

ــط  ــه رشای ــه ب ــت: باتوج ــراز داش ــان اب ــران در پای ای

دارد  وجــود  کشــور  در  کــه  اقتصــادی  نامســاعد  

حضــور رسمایه گــزاران و انتقــال تکنولــوژی روز دنیــا 

ــزرگ  ــت ب ــک موفقی ــر ی ــت در مالی ــن صنع ــرای ای ب

ــن شهرســتان شــده اســت. ــب ای ــه نصی اســت ک

موسســین  مجمــع  دو   در  حضــور  اســت  گفتنــی 

فــرش و موسســات آموزشــی اتــاق همــدان ، بازدیــد 

ــز  ــدان  نی ــی هم ــاق بازرکان ــاختان ات ــروژه س از پ

ــتانها   ــور اس ــفرمعاونت ام ــای  س ــه ه ــر برنام از دیگ

ــی  ــاق بازرگان ــادی ات ــای اقتص ــکل ه ــئول تش و مس

ــود. ــدان ب ــتان هم ــه اس ــران ب ای

اظهــار داشــت در  بــاره  ایــن  علیخانــی در 

ــن نشســت شــورای گفت وگــوی  ــود و پنجمی ن

از  10پیشــنهاد  دولــت و بخــش خصوصــی  

شــورای  دبیرخانــه  و  ارزی  کمیتــه  ســوی 

گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی مطــرح 

توافــق  مــورد  بنــد   ۷ نهایــت  در  کــه  شــد 

ــر  ــای دیگ ــد ه ــد بن ــرر ش ــت و مق ــرار گرف ق

شــود.  بررســی  تخصصــی  کمیتــه ای  در  آن 

ایــن پیشــنهادها در مــورد نحــوه بازگشــت 

ــه  ــی ک ــود، موضوع ــادرات ب ــل از ص ارز حاص

ــاالن  ــیاری از فع ــه بس ــه دغدغ ــا ب ــن روزه ای

ــت ــده اس ــل ش ــادی تبدی اقتص

      معــاون امــور اســتان هــای اتــاق ایــران در 

ــاق  ــدگان ات ــت مناین ــای هیئ ــا اعض ــت ب نشس

همــدان در مــورد  برخــی مــوارد ارزی مطــرح 

شــده  از ســوی هیئــت مناینــدگان  اظهــار 

ارزی،  تعهــد  رفــع  مهلــت  متدیــد  داشــت 

ــد  ــی، تســهیل فرآین ــه صادرات حــل مشــکل پای

واردات در مقابــل صــادرات، تامیــن ارز بــرای 

واردات از محــل ارز صادراتــی، تعییــن ســقف 

ــدور،  ــد الص ــای جدی ــرای کارت ه ــادرات ب ص

ــه  ــدگان ب ــت صادر کنن ــات اهلی ــذاری اثب واگ

تشــکل های ملــی و ایجــاد نــرخ ارز ترجیحــی، 

ــود  ــت ب ــن نشس ــده ای ــنهادتصویب ش ۷ پیش

در  را  ملموســی  تاثیــرات  امیدواریــم  کــه 

ــد. ــاد منای ــط ایج اصــالح رشای

سفر به شهرستان مالیر
بــه  ســفر  بــا  علیخانــی  مظفــر  ادامــه  در 

ــان   ــه کی ــد از کارخان ــر و بازدی ــتان مالی شهرس

اقتصــادی  فعالیــن  در جمــع   کــرد مالیــر  

خاطــر نشــان ســاخت:

ــار  ــد در کن ــام ق ــه دارد مت ــروز وظیف ــران ام ــاق ای ات

ــا زمینــه و بســرت  تشــکل های صنعتــی کشــور باشــد ت

بین املللــی  جامعــه  در  را  تشــکل ها  ایــن  حضــور 

ــه  ــواد اولی ــوژی، واردات م ــال تکنول ــی، انتق و جهان

مدیریــت  تجهیــزات،  و  ماشــین آالت  نیــاز،  مــورد 

علمــی و دسرتســی بــه بــازار براســاس اقتصــاد علمــی 

ــد. ــوار کن را هم

نخســتین  امســال  داد:  ادامــه  علیخانــی  مظفــر 

منبــت  و  مبــل  برترین هــای  بین املللــی  جشــنواره 

برگــزار  مالیــر  تاریخــی  شــهر  در  مردادمــاه  دنیــا 

خواهــد شــد و مــا هــم برحســب وظیفــه ای کــه 

و  ملــی  ســطح  در  الزم  اطالع رســانی های  داریــم 

خصــوص   ایــن  در  و  دادیــم  انجــام  را  بین املللــی 

بــرای متامــی کشــورهای دنیــا دعوت نامــه ارســال 

شــده اســت.

ــود در  ــخت موج ــط س ــه رشای ــاره ب ــا اش ــی ب علیخان

ــه  ــا  در رشایطــی هســتیم ک ــروز م کشــور گفــت: ام

ــی  ــای مختلف ــا چالش ه ــور ب ــاد کش ــت و اقتص صنع

ــودن  ــاعد ب ــش نامس ــن چال ــه مهم تری ــت ک روبروس

محیــط کســب وکار اســت و ایــن مشــکل بــه تنهایــی 

ــا اقتصــاد  قــادر اســت، اقتصــاد ایــران را از رقابــت ب

ــد. ــب بران ــه ای عق منطق

ادامــه  ایــران  بازرگانــی  اتــاق  ارشــد  عضــو  ایــن 

تولیدکننــدگان  و  کشــور  کــه  دیگــر  چالــش  داد: 

مــا بــا آن روبــرو هســتند تحریم هــای ظاملانــه ای 

ــرای  ــه روز شــدیدتر و مشــکالت را ب ــه روزب اســت ک

در  متأســفانه  می کنــد؛  دوچنــدان  تولیدکننــدگان 
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در نشست رئیس اتاق بازرگانی همدان با دادستان عمومی و انقالب مرکز استان مطرح شد:

حفظ کرامت فعالین اقتصادی خوش نام و با سابقه استان در روند 
بررسی اختالفات اقتصادی لحاظ گردد

ــرکل  ــت دبی ــت در معی ــر زبردس ــی اصغ ــدس عل  مهن

اجرایــی و رئیــس مرکــز داوری اتــاق همــدان  صبــح روز 

پنــج شــنبه 8 خــرداد مــاه 99 باحســن 

و  عمومــی  دادســتان  خانجانــی  

انقــالب مرکــز اســتان همــدان دیــدار 

ــرد ــو ک و گفتگ

ایــن  در  همــدان  اتــاق  رئیــس   

نشســت خواســتار افزایــش ســطح 

اظهــار  و  شــد  نهــاد  دو  تعامــالت 

داشــت حضــور موثــر دادســتانی و 

دســتگاه قضــا در جلســات شــورای 

گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 

ــد گام مهمــی در  ــدون شــک میتوان ب

پیشــربد اهــداف بخــش خصوصــی 

بــه شــار آید،مهنــدس زبردســت در 

ادامــه بــه مــواردی از جعــل کارت 

ــای  ــش ه ــا پای ــه ب ــت ک ــاره داش ــی اش ــای بازرگان ه

ــده  ــال گردی ــری و کارت ابط ــوارد پیگی ــده م ــام ش انج

اســت،دبیر شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 

بــه موضــوع رعایــت کرامــت فعالیــن اقتصــادی در 

محاکــم قضایــی نیــز اشــاره داشــت و تاکیــد کــرد بــی 

تردیــد مــی بایســت شــان و کرامــت فعــاالن اقتصــادی 

ــد بررســی  ــا ســابقه ی درخشــان ، در رون خوشــنام و ب

ــی را  ــه توضیخات ــردد . وی در ادام ــاظ گ ــات لح اختالف

در راســتای فعالیتهــای کمیســیون هــای تخصصــی اتــاق 

ــود. ــه من ــدان ارائ ــی هم بازرگان

ورود دادستانی در مطالبه و اجرای دقیق  
سیاست های اقتصاد مقاومتی

در ادامــه دبیــر کل اجرایــی اتــاق همــدان نیــز خواســتار 

ــت  ــرای سیاس ــتانی در اج ــه دادس ــه گرایان ورود مطالب

مختلــف  هــای  الیــه  در  مقاومتــی  اقتصــاد  هــای 

اقتصــادی اســتان شــد و از رونــد طوالنــی  برخــی امــور 

اداری همچــون امــور ثبتــی ابــراز گالیــه منــود ،مهنــدس 

ایــزدی هدایــت مســیر  بــه ســمت ماهیــت هــای 

تشــکلی  را بســیار اثرگــذار تــر از ماهیــت هــای فــردی 

دانســت.

اتــاق  ادامــه دکــرت جعفــری رئیــس مرکــز داوری  در 

ــی ،  ــن خانجان ــر از حس ــن تقدی ــدان ضم ــی هم بازرگان

دادســتان  دوســویه  تعامــالت  

ــع  ــع موان اســتان در تســهیل و رف

فعالیــن اقتصــادی  را قابــل تقدیــر 

دانســت.

خانجانــی  حســن  ادامــه  در 

انقــالب  و  عمومــی  دادســتان 

مرکــز اســتان بــا تقدیــر از فعالیت 

ــی  ــش خصوص ــان بخ ــای پارمل ه

ــالش  ــت در ت ــار  داش ــتان اظه اس

ــده هــای اقتصــادی  هســتیم پرون

متمرکــز شــده و بــه شــعبه هایــی 

ــل و  ــه  ح ــلط ب ــات مس ــه قض ک

فصــل مســائل اقتصــادی فعالیــت 

میکننــد ارجــاع گــردد، وی صــدور 

حکــم  در جلســات حــل اختــالف مالیاتــی را بــدون حضور 

هــر یــک از اعضــا تخلــف شــمرده و اذعــان داشــت صدور 

ــل  ــدگان ح ــه مناین ــور کلی ــا حض ــت ب ــی بایس ــم م حک

ــرد. ــورت گی ــی ص ــالف مالیات اخت

دادســتان عمومــی همــدان بــا اشــاره بــه اهمیــت 

موضــوع آمــوزش ،خواســتار هاهنگــی واحــد آمــوزش 

ــا واحــد آمــوزش دادگســرتی همــدان  ــاق بازرگانــی ب ات

در راســتای برگــزاری دوره هــای آمــوزش باالخــص بــرای 

ــی شــد. ــدگان امــور مالیات مناین

بررسی مشکالت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان استان  در پنجمین جلسه 
کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق همدان  با حضور

علی اصغر زبردست رئیس اتاق همدان

پنجمیــن جلســه کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق بازرگانــی، 

صنایــع، معــادن و کشــاورزی اســتان همــدان بــا موضوع اصلی بررســی مشــکالت 

رفــع تعهــدات ارزی صادرکننــدگان اســتان باحضــور علــی اصغــر زبردســت رئیــس 

ــر کل گمــرک اســتان، خــرو طالبــی رحیــق  ــاق همــدان، نجفــی مقــدم مدی ات

رئیــس کمیســیون تســهیل تجــارت اتــاق همدان،علی محمــودی رئیس کمیســیون 

ــای  ــتگاه ه ــط دس ــران ذیرب ــر  از مدی ــی دیگ ــدان و برخ ــاق هم ــاورزی ات کش

اجرایــی و صادرکننــدگان اســتان روز ســه شــنبه 17 تیرمــاه 1399 در محــل ســالن 

جلســات اتــاق همــدان برگــزار شــد.

ــی  ــدای جلســه خــرو طالب ــاق همــدان، در ابت ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

رحیــق رئیــس کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق همــدان بــه 

تریــح »گزارشــی از پیگیــری هــا در خصــوص مشــکالت رفــع تعهــدات ارزی برای 

ــائل در  ــکالت و مس ــرح مش ــتار ط ــه »خواس ــت ودر ادام ــدگان« پرداخ صادرکنن

خصــوص رفــع تعهــدات ارزی از ســوی حارضیــن در جلســه شــد«

ســپس علــی محمــودی عضــو هیــات مناینــدگان و رئیــس کمیســیون کشــاورزی 

اتــاق همــدان گزارشــی از جلســه  نشســت کمیتــه ارزی اتــاق ایــران بــه رشح ذیل 

ارائــه داد:

-سازوکارهای محدودکننده در فرآیند بازگشت ارز صادراتی، لغو شود.

-لغــو ســاز و کارهــای محدودکننــده در فرآینــد بازگشــت ارز صادراتــی به کشــور، 

اعتــاد بــه صادرکننــدگان، اســتفاده از سیاســت های تشــویقی بــه جــای تنبیــه 

صادرکننــدگان، متدیــد مهلــت بازگشــت ارز صادراتــی و بــه دنبــال آن مدیریــت 

بهــرت بــازار ارز کشــور، مهم تریــن موضوعاتــی بودنــد کــه در تازه تریــن نشســت 

کمیتــه ارزی اتــاق ایــران مطــرح شــد.

-نحــوه بازگشــت ارز صادراتــی و انتخــاب روش هایــی کــه جنبــه تشــویقی بــرای 

ــروز موجــب شــده  ــه ام ــی ک ــو محدودیت های ــدگان داشــته باشــد، لغ صادرکنن

گروه هــای غیرحرفــه ای و بی نــام و نشــان بــه عرصــه صــادرات ورود و از فرصــت 

ایجــاد شــده بــه نفــع خــود اســتفاده کننــد، متدیــد مهلــت بازگشــت ارز صادراتــی 

بــه دلیــل شــیوع بیــاری کرونــا و کاهــش ســطح مبــادالت تجــاری در دنیــا و در 

نهایــت اعتــاد بــه بخــش خصوصی، مســائلی اســت که در نشســت کمیتــه ارزی 

اتــاق ایــران بــه بحــث گذاشــته شــد.

 در پایــان علــی اصغــر زبردســت رئیــس اتــاق همدان اظهار داشــت »خوشــبختانه 

ســازمان صمت و گمرک مشــکل را درک کرده و الزم اســت مشــکالت به ســازمان 

صمــت انعکاس داده شــود.«

زبردســت در ادامــه برگــزاری جلســه ای بصــورت حضــوری یــا ویدئوکنفرانســی بــا اداراه 

ــا  ــف و ب ــای مختل ــروه ه ــدگان از گ ــدادی از صادرکنن ــزی و تع ــک مرک ــور ارزی بان ام

ــرار داد.« ــنهاد ق ــورد پیش ــدان را م ــتانداری هم ــوی اس ــی الزم از س هاهنگ

وی افزود »در خصوص بحث ریالی می بایست مطابق بخشنامه ها عمل گردد.« 

ــی  ــد م ــدن ارز را ندارن ــرای برگردان ــدی ب ــه  قص ــه ک ــرادی ک ــا اف ــت »ب ــان داش وی اذع

ــت عمــل شــود.« ــا قاطعی بایســت ب

رئیــس اتــاق همــدان خاطرنشــان ســاخت »عــالوه بــر آن الزم اســت بــرای صادرکننــدگان 

قانومننــد فرصــت الزم جهــت بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات منظــور گــردد.«

 وی همچنیــن اظهــار داشــت »کارتهــای تعلیقــی اســتان همــدان بــه نســبت اســتانهای 

دیگــر بســیار کــم هســتند ولــی در هــر صــورت بــا رشایــط و بحــران کنونــی باید روشــهای 

معقــول تعریــف گــردد و بــرای تجــار و فعالیــن اقتصــادی مهلــت زمــان یکســاله جهــت 

برگشــت ارز حاصــل از صــادرات لحــاظ شــود.« رئیــس اتــاق همــدان در پایــان از تشــکیل 

یــک ســتاد پایــش ارزی در اتــاق ایــران و کمیتــه هــای ارزی در اتــاق هــای شهرســتان هــا 

جهــت پیگیــری مــداوم ایــن مــوارد خــرب داد«
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وی در مباحــث توســعه اســتان تاکیــد کــرد هنــوز 

معتقدیــم  توســعه گردشــگری مهــم تریــن بحــث 

ــی و  ــی بایســت50% بودجــه زیربنای اســتان اســت و م

خدمــات عمومــی اســتان بــه ســمت حــوزه گردشــگری 

و زیرشــاخه هــای آن چــون صنایــع دســتی و .. هدایــت 

شــود .

ــع دیگــر توســعه اســتان را توســعه  کشــاورزی  وی ضل

دانســت و  تاکیــد کــرد اکنــون  در مبحــث توســعه 

کشــاورزی توســعه کمــی مــد نظــر نیســت   بلکــه آنچــه 

مهــم و اثربخــش تــر خواهــد بــود توســعه کیفــی اســت.

ایشــان بــا اشــاره بــه برخــی  اقدامــات ســازنده ای کــه 

در دوره اســتانداری  مهنــدس  زبردســت صــورت گرفــت 

ــره  ــده و به ــای پراکن ــن ه ــازی زمی ــه س ــث یکپارچ بح

ــی  ــن اقدامات ــم تری ــن ازآن را از مه ــای نوی ــرداری ه ب

ــت و  ــورت گرف ــاورزی ص ــوزه کش ــمرد کــه در ح برش

یــادآور شــد در آن دوره  اســتان 4  ســال بعنــوان رتبــه 

ــود اول کشــاورزی کشــور مطــرح ب

اســتان  تاکیــد کــرد زمیــن هــای مســتعدی در  وی 

داریــم کــه توســعه کیفــی آن هــا بــه  معنــای  یکپارچــه 

ــه ای وازیــن  ســازی،آبیاری تحــت فشــار ،کشــت گلخان

ــدس  ــد نظــر باشــد، مهن ــی بایســت  م ــوارد م ــل م قبی

خــرم افــزود اکنــون از هــر مــرت مربــع 1 کیلــو محصــول 

ــو  ــا 7 کیل ــان در دنی ــن راندم ــه ای برداشــت میشــود  ک

ــا  ــالش ه ــه ت ــت ک ــده آن اس ــان دهن ــن نش ــوده و ای ب

ــردد. ــت شــده و مهندســی گ ــد مدیری بای

وی در مــورد توســعه صنعتــی،  اســتان  همــدان را 

مســتعد توســعه صنایــع هایتــک دانســت و تاکیــد کــرد 

ــا آالیندگــی  توســعه  صنایــع غیــر آب بــر و صنایعــی ب

پاییــن در اســتان مــد نظــر باشــد،رئیس ســازمان نظــام 

مهندســی کشــور در ادامــه مباحــث خــود؛ توســعه 

آمــوزش را دو رکــن دیگــر  از الزمــه هــای تحــول 

ــمرد. ــتان برش ــاد اس ــکوفایی اقتص ــت و ش ،پیرف

 خــرم در ادامــه در رابطــه بــا برخــی مشــکالت ســازمان 

نظــام مهندســی  افــزود: 

ســازمان نظــام مهندســی  اکنــون  بــا  خدمــات تعریــف 

شــده کمــرت از نیــم درصــد حــق الزحمــه دارد کــه ایــن 

ــه  ــا یافت ــد ارتق ــا 5 درص ــه  4 ت ــت ب ــی بایس ــزان م می

ــص  ــا باالخ ــتگاه ه ــجام دس ــد انس ــر نیازمن ــن ام و ای

شــهرداری هــا اســت.

ایشــان بــا تاکیــد بــر کوتــاه ســازی فراینــد هــای اداری 

ــاختان  ــی س ــام مهندس ــص نظ ــا باالخ ــه نهاده در کلی

ایــن مهــم را در دســتیابی بــه اهــداف ســازمان و 

ــردی تلقــی کــرد. ــن بســیار کارب تســهیل امــور مراجعی

ــر و  ــا تدبی ــه ب ــود دارد ک ــت وج ــن ظرفی ــزود ای وی اف

ــری کارفرمــا  از  6  ــی فرایندهــای پیگی ــت برخ مدیری

ــد.  ــل یاب ــه 6 روزتقلی ــاه  ب م

 وی بــا  انتقــاد از طوالنــی شــدن فراینــد کنــرتل نقشــه 

در ســازمان اظهــار داشــت در مــواردی ایــن امــر 6 مــاه 

ــی  ــر آنجای ــی ت ــد اصل ــد  و  نق ــی انجامی ــول م ــه ط ب

اســت  کــه نقشــه کنــرتل شــده در اغلــب مــوارد اجــرا 

ــاع  ــاده100 ارج ــیون م ــه  کمیس ــوع ب ــده  و موض نش

و اعــال جریمــه صــورت میگیــرد کــه ازیــن قبیــل 

مــوارد بــا اجــرای مکانیســم منظمــی  بــزودی در 

ســازمان حــل و فصــل خواهــد شــد.

ــا  ــک ی ــری مال ــرد درگی ــد ک ــه تاکی وی در ادام

کارفرمــا بــا 7 ناظــر کــه اغلــب در محــل  پــروژه 

حــارض نخواهنــد بــود از جملــه مــواردی اســت 

کــه مــی بایســت اصــالح گــردد.

ــس ســازمان نظــام مهندســی کشــور خاطــر  رئی

نشــان ســاخت اگــه مالــک بــه ایــن یقیــن برســد 

ــرات  ــه او  اث ــرای رسمای ــام ب ــات  نظ ــه خدم ک

ــا  ــد ب مثبتــی در پــی خواهــد داشــت  بــی تردی

ــد  ــت  5 درص ــه پرداخ ــبت ب ــل نس ــزه کام انگی

حــق الزحمــه ســازمان اقــدام خواهــد کرد.خــرم 

افــزود؛ در جامعــه ی مهندســی کشــور یــک 

درصــد خطــا هــم فاجعــه اســت و ازیــن قــر 

ــدارد. ــچ کــس انتظــار خطــا ن ــه هی فرهیخت

ــوع  ــرد: موض ــه ک ــرم اضاف ــد خ ــدس احم  مهن

تعــارض منافــع و توزیــع ظرفیــت هــا  هــم در 

ــوده و در رشف  ــه ب ــا وزارتخان ــری ب ــال پیگی ح

ــتورالعمل  ــزودی دس ــه ب حــل و فصــل اســت ک

ــد  ــالغ خواه ــرا اب ــت اج ــی آن جه ــای اجرای ه

شــد.

 وی عــدم بازرســی اســتان هــا توســط مهندســین 

ارشــد ســازمان نظــام مهندســی کشــور را بعنــوان 

امــری مغفــول مانــده  قلمــداد کــرد  و بــه لــزوم 

ایــن امــر در راســتای یکســان ســازی فراینــد هــا 

تاکیــد کــرد. 

رئیــس ســازمان نظــام مهندســی کشــور افــزود: 

ســازو کار فرایندهــا ی نظــام  بصــورت یکپارچــه 

در حــال  اصــالح هســت  و گاهــا هــر اســتانی 

تصمیــات متفاوتــی را اتخــاذ میکننــد کــه ایــن 

ــه  ــع  یکپارچ ــامانه جام ــدم وجودس ــان از ع نش

بــوده،وی تاکیــد کــرد ســامانه جامــع فرایندهــای 

ــه دوم  ــور در نیم ــی کش ــام مهندس ــازمان نظ س

ــه بهــره بــرداری و اجــرا خواهــد  ســال جــاری ب

رســید.

ــش  ــی پی ــع مجزای ــیم مناب ــزود در تالش ــرم اف خ

نظــام  بازرســان تخصصــی  تــا   کنیــم  بینــی 

بــدون  دریافــت هزینــه بازرســی هــای خــود را 

ــر تعهــد  ــد و اهــداف ســازمان درگی انجــام دهن

ــد. ــات نباش ــه 5% خدم ــق الزحم ــت ح پرداخ

وی در مــورد ســاختان جدیداالحــداث اتــاق 

ــت   ــاخت؛ عظم ــان س ــر نش ــز خاط ــدان نی هم

ــش  ــان بخ ــان پارمل ــا در ش ــروژه حقیقت ــن پ ای

ــت  ــتان اس ــادی اس ــن اقتص ــی  و فعالی خصوص

ــتاندار  ــر است،اس ــم نظی ــود ک ــوع خ ــه  در ن ک

اســبق همــدان بــا تقدیــر از زحــات رئیــس 

اتــاق همــدان در اجــرای ایــن پــروژه خواســتار 

اجــرای کامــل کلیــه طبقــات ایــن پــروژه گردیــد 

و یــادآور شــد تجربــه نشــان داده همــت و 

کلیــه  اجــرای  بــرای  آینــدگان  ای در  انگیــزه 

ــت. ــد داش ــود نخواه ــات وج طبق

ــرد و  ــوان ک ــان بخــش خصوصــی عن ــرات پارمل ــن اث تری

اذعــان داشــت فعالیــن اقتصــادی اســتان دریافتــه انــد 

مطالبــه انفــرادی حقــوق خــود اغلــب  امــری زمــان بــر  

ــاق بازرگانــی  و طاقــت فرســا اســت  و هــم اکنــون  ات

بعنــوان پارملــان بخــش خصوصــی ایــن ظرفیــت را ایجــاد 

کــرده تــا موضوعــات و موانــع ابتــدا در کمیســیون هــا 

ــده و  ــوع ش ــرح موض ــوع  ط ــای  زیرمجم ــه ه و کمیت

ــورای  ــوع در ش ــور، موض ــهیل ام ــدم تس ــورت ع در ص

گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی حــل و فصــل 

گــردد.وی در پایــان بــه فعالیــت هــای اثــر بخــش 

ــاق  ــی ات ــی مهندس ــات فن ــداث و خدم ــیون اح کمیس

همــدان اشــاره کــرد و ایــن  کمیســیون را از کمیســیون 

هــای فعــال  اتــاق همــدان دانســت  و در ایــن راســتا 

حضــور اثربخــش مهنــدس موســوی رئیــس اســبق اتــاق 

همــدان را بعنــوان رئیــس ایــن کمیســیون از مهمرتیــن 

عوامــل فعالیــت هــای اثــر گــذار ایــن کمیســیون 

ــمرد. برش

ــی  ــا برخ ــه ب ــان در رابط ــدان در پای ــاق هم ــس ات رئی

نظــام  ســازمان  پاگیــر  و  دســت  قوانیــن  و  موانــع 

مــن  داشــت  اظهــار  کشــور  ســاختان  مهندســی 

اطمینــان دارم بــا حضــور مهنــدس خــرم  در صــدر  ایــن 

ــن  ــه در ای ــی کشــور  مشــکالتی ک ــدی عمران ــاد کلی نه

حــوزه تلنبــار شــده بــا حوصلــه و  صــرب و درایتــی کــه از 

ایشــان رساغ دارم  بــزودی برطــرف خواهــد شــد.

ــازمان  ــس س ــرم رئی ــد خ ــت احم ــن نشس ــه ای در ادام

نظــام مهندســی ســاختان کشــور ضمــن تقدیــر از 

ــدان در  ــی هم ــاق بازرگان ــمند ات ــای ارزش ــت ه فعالی

ــاخت ــان س ــر نش ــر  خاط ــالیان اخی س

ــه   ــان بخــش خصوصــی اســتان ب ــی پارمل  در دوره های

یــک موجــود بــی جــان مبــدل شــده بــود امــا بــا تــاش 

ــر  ــالیان اخی ــه در س ــوزانه ای ک ــادی و دلس ــای جه ه

صــورت گرفــت اتــاق بازرگانــی همــدان بــا حضــور در 

مباحــث پارملــان بخــش خصوصــی کشــور و اقدامــات 

اثــر گــذار  اکنــون در ســطح کشــور مطــرح و صاحــب 

جایگاهــی شــناخنه شــده اســت کــه بــی شــک مرهــون 

تــاش هــای رئیــس اتــاق و همــکاران پــر تــاش ایشــان 

اســت.

ــیون  ــش  کمیس ــای اثربخ ــت ه ــکر از فعالی ــا تش وی ب

ــل  ــوارد ذی ــه م ــی  ب ــی مهندس ــات فن ــداث و خدم اح

ــرد: اشــاره ک

 مهنــدس خــرم اظهــار داشــت یــک جریــان حمــل ونقلی 

در اســتان ایجــاد شــد و بــه پیرفــت خوبــی رســید امــا  

ــری  ــوز ام ــز هن ــه خی ــاط حادث ــالح در  نق ــر واص تدبی

اســت کــه نیــاز اســت بیشــرت بــه آن  پرداختــه شــود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق 

همــدان احمــد خــرم رئیــس ســازمان 

نظــام مهندســی کشــور صبــح روز 

نــود  تیرمــاه  پنجــم  شــنبه  پنــج 

و  مهندســی  جامعــه  بــا  وهشــت 

احــداث  حــوزه  انــدرکاران  دســت 

اتــاق  مهندســی  فنــی  خدمــات  و 

بازرگانــی صنایــع معــادن وکشــاورزی 

همــدان دیــدار و گفتگــو کــرد.

ــاق  ــس ات ــر زبردســت رئی ــی اصغ عل

بازرگانی،صنایع،معــادن وکشــاورزی 

ابتــدا  دیــدار  ایــن  در  همــدان 

ــروژه  ــت پ ــد پیرف ــی از رون گزارش

اتــاق  جدیداالحــداث  ســاختان 

همــدان و فعالیــت هــای صــورت 

ــود. ــه من ــروژه ارائ ــن پ ــه در ای گرفت

ــدد  ــرد در ص ــدواری ک ــراز امی وی اب

ــش  ــال 99 بخ ــان س ــا پای ــتیم ت هس

هــای اصلــی پــروژه ســاختان را بــه 

بهــره بــرداری رســانیم ،وی رشایــط 

افزایــش  و  اقتصــادی  نامســاعد 

از  را  مصالــح  قیمــت  چندبرابــری 

پاگیــر   و  دســت  موانــع  مهمرتیــن 

پیرفــت   ادامــه  در  رو   پیــش 

ــل  ــعه کام ــرد  و توس ــر ک ــروژه ذک پ

کلیــه طبقــات را مبنــی بــر مســاعدت 

ایــران  اتــاق  و  اقتصــادی  فعالیــن 

عنــوان کــرد.

ایــن  در  همــدان  اتــاق  رئیــس 

و  هــا  حایــت  از  نشســت 

دســتگاه  متقابــل  هــای  همــکاری 

هــای اجــرای اســتان ،مــن جملــه 

ــتانداری  ــی اس ــور عمران ــت ام معاون

ــاد کشــاورزی، اداره راه  ،ســازمان جه

وشهرسازی،ســازمان امور اراضی،اداره 

منابــع طبیعــی و آبخیــزداری و ســایر 

ــوط ، در پیشــربد  دســتگاه هــای مرب

اهــداف اتــاق همــدان مبنــی بــر 

ــادی  ــن اقتص ــگاه ام ــک پای ــاد ی ایج

جهــت حــل وفصــل مشــکالت بخــش 

خصوصــی تقدیــر و تشــکر کــرد.

مطالبــه  زبردســت  اصغــر  علــی 

حقــوق بخــش خصوصــی را بصــورت 

منســجم و ســازمان یافتــه از مهــم 

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در نشست با اعضاء اتاق 
بازرگانی،صنایع ،معادن وکشاورزی همدان:

پروژه ساختمان اتاق بازرگانی همدان پناهگاهی 
در خور پارلمان بخش خصوصی استان 
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پانزدهمین نشست  اعضای هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانی،صنایع ،معادن وکشاورزی استان همدان

در محل پروژه ساختمان اتاق همدان

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان پانزدهمیــن جلســه اعضــای هیئــت مناینــدگان اتــاق بازرگانی،صنایــع ،معــادن وکشــاورزی اســتان همــدان بــا حضــور اعضــا و دبیــر 

کل اتــاق همــدان صبــح امــروز در محــل ســاختان در دســت احــداث اتــاق بازرگانــی همــدان برگــزار شــد ،گفتنــی اســت مهمرتیــن مبحــث نشســت اعضــا بررســی و ارائــه 

گزارشــات جامــع از رونــد پیرفــت پــروژه ســاختان و اتخــاذ تصمیــات الزم در ادامــه مســیر پــروژه عمرانــی اتــاق بازرگانــی همــدان بــود

 در ادامــه دبیــر کل اتــاق گــزارش مبســوطی را در زمینــه  اقدامــات اتــاق همــدان در راســتای فعالیــت هــای اجتاعــی و ســاخت و ســاز ســه روســتای کامــال تخریــب شــده 

ناشــی از ســیل در سیســتان و بلوچســتان ارائــه داد.
موضــوع بعــدی طایــن نشســت  ارائــه گــزارش کامــل اقدامــات  اتــاق بازرگانــی همــدان در راســتای پیشــگیری از ویــروس کرونــا بــود و اعضــا در ایــن رابطــه مطالبــی را 

ارائــه منودنــد.

علــی اصغــر زبردســت رئیــس اتــاق همــدان در ایــن نشســت اظهــار داشــت پارملــان بخــش خصوصــی بــا محوریــت اعضــا هیئــت مناینــدگان و فعالیــن اقتصــادی اســتان 

هاننــد ســایر حــوادث و بحــران هــا ی پیشــین در راســتای عمــل بــه مســئولیت هــای اجتاعــی خــود در دو بحــران  ســیل اخیــر سیســتان و موضــوع جلوگیــری از شــیوع 

ویــروس کرونــا ایفــای نقــش جــدی کــرده و ایــن مهــم نیــز ادامــه خواهــد داشــت.

وی از مساعدت اعضا هیئت منایندگان اتاق و همه فعالین اقتصادی در مشارکت این امر پسندیده تقدیر و قدردانی کرد.

گفتنی است نشست اعضای هیئت منایندگان اتاق همدان ماهانه بصورت منظم برگزار می گردد.

 بهبــود وضعیــت راه دسرتســی بــه شــهرک مبــل و منبــت حاجــی آبــاد نیــز از دیگــر 

مــواردی بــود کــه در ایــن نشســت مطــرح شــد.

 معــاون امــور عمرانــی اســتانداری همــدان نیــز بــرای پیگیــری مشــکالت چشــمه 

ــهرداران و  ــا ش ــه ب ــزاری جلس ــتور برگ ــر دس ــل مالی ــدگان مب ــان و تولیدکنن قصاب

فعــاالن اقتصــادی ایــن مناطــق را داد تــا بــه خواســته هــا و مطالبــات آنهــا رســیدگی 

شــود.

محمــود رضــا عراقــی بــا قدردانــی از اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی 

همــدان بــرای پیگیــری مســائل تولیدکننــدگان اســتان گفــت: کمــک بــه ایــن قــر و 

مرتفــع کــردن گرفتــاری هــای آنــان بهرتیــن کار در رشایــط کنونــی اســت کــه اتــاق 

بازرگانــی در ایــن راســتا تــالش هــای خوبــی داشــته اســت.

 

وی بــا بیــان اینکــه مــوارد مطــرح شــده از مشــکالت بخــش تولیــد نیازمنــد جلســه 

هــای تخصصــی بــا حضــور ذی نفعــان اســت گفــت: برنامــه ریــزی دقیقــی بــا کمــک 

اتــاق بازرگانــی بــرای حــل و فصــل مســائل یــاد شــده صــورت مــی گیــرد.

رییس و اعضای هیات نمایندگان اتاق همدان با معاون امور 
عمرانی استانداری همدان دیدار وگفتگو کردند

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی همــدان علــی اصغــر 

زبردســت در ایــن دیــدار بــه مشــکالت  شــهرک صنعتــی چشــمه 

قصابــان و تولیدکننــدگان مبلــان مالیــر پرداخــت و خواســتار رســیدگی 

ــد. ــا ش ــت آنه ــه وضعی ب

رئیــس اتــاق همــدان در ایــن دیــدار  اظهــار داشــت : مشــکالت صنایــع 

مســتقر در شــهرک چشــمه قصابــان نیازمنــد حایــت و همــکاری 

شــهرداری بهــار اســت و تولیدکننــدگان مبــل مالیــر نیــز در اثــر تعطیلــی 

بــه علــت بیــاری کرونــا دچــار مشــکالت عدیــده مالــی شــده انــد کــه 

نیازمنــد مســاعدت شــهرداری ایــن شــهر اســت.

 رییــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی همــدان همچنیــن 

بــه مشــکالت پیانــکاران بــا تامیــن اجتاعــی اشــاره کــرد و گفــت: تامین 

اجتاعــی لیســت مــازاد از پیانــکاران اســتان دریافــت و محاســبه مــی 

کنــد کــه ایــن موضــوع فشــار مضاعفــی بــر ایــن قــر وارد مــی کنــد.

زبردســت بــه پرداخــت مطالبــات تولیدکننــدگان از دســتگاه هــای دولتــی 

تاکیــد کــرد و خواســتار تســویه حســاب ایــن ادارات بــا واحدهــای 

تولیــدی شــد.

علیرضــا زارعــی عضــو هیئــت مناینــدگان اتــاق بازرگانــی همــدان نیــز از 

تولیــد کنتورهــای حجمــی در واحــد تولیــدی خــود خــرب داد و گفــت: بــا 

حایــت مســووالن مــی تــوان نــه تنهــا نیــاز اســتان بلکــه نیازهــای کشــور 

را بــه کنتورهــای حجمــی تامیــن کنیــم.

 رحیــم مرتضایــی دیگــر عضــو هیئــت مناینــدگان اتــاق همــدان نیــز در 

ــه  ایــن نشســت خواســتار پایبنــد بــودن اداره هــا و رشکتهــای دولتــی ب

قراردادهایشــان بــا بخــش خصوصــی شــد و گفــت: برخــی از مفــاد ایــن 

قراردادهــا اجــرا نشــده و مــورد بــی توجهــی قــرار مــی گیــرد کــه نیازمنــد 

رســیدگی اســت.
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  ۹۹ مروری بر حضور نماینده یا رئیس اتاق در اهم جلسات برون سازمانی در سال

بیستمین جلسه هیئت رئیسه اتاق بازرگانی صنایع معادن 
وکشاورزی همدان با حضور کلیه اعضا برگزار شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان بیســتمین جلســه اعضــا هیئــت رئیســه اتــاق همــدان بــا موضــوع گــزارش کمــک هــای درمانــی اتــاق جهــت 

پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا بــه شــبکه بهداشــت و درمــان و همچنیــن گزارشــی از فعالیــت اتــاق در ســاخت وســاز روســتاهای تخریــب شــده ناشــی 

از ســیل سیســتان و بلوچســتان و گزارشــی از رونــد کار در میــزان پیرفــت پــروژه ســاختان جدیــد اتــاق بازرگانــی همــدان برگــزار شــد.

شــایان ذکــر اســت اعضــا هیئــت رئیســه اتــاق بازرگانــی صنایــع معــادن وکشــاورزی همــدان تــا پایــان شــهریور مــاه 99 بــا برگــزاری 8 نشســت بصــورت 

منظــم ،موضوعــات جــاری پارملــان بخــش خصوصــی را مــورد بحــث و بررســی قــرار دادنــد. 
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مشارکت مدنی : 
عبارت است از درآمیخن سهم الرکه نقدی و غیر نقدی 

متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد 

به نحو مشاع و به منظور انتفاع طبق قرارداد .

مشارکت مدنی یکی از کاربردی ترین عقودی است که در کلیه زیربخشهای اقتصادی

 اعم از خدمات و بازرگانی ،صنعت و معدن،کشاورزی و مسکن و ساختان کاربرد دارد که چنانچه

 برابر مفاد قرارداد و به انصاف عمل گردد طرفین با فراق بال به نتیجه مطلوب رسیده و طرحی که بر

 روی آن رسمایه گذاری شده است به بهره برداری میرسد و در هر صورت با ایجاد اشتغال پایدار 

میتواند در توسعه اقتصادی کشور نقش بسزایی را ایفا مناید . 

بانکهــا و موسســات اعتبــاری اعــالم میدارنــد  کــه رسمایــه مشــارکت مدنــی ســهم بانکهــا بــه عنــوان یکــی از رشکاء کــه تامیــن 

کننــده قســمتی از رسمایــه مــورد نیــاز را بــرای پیشــربد طرحهــا مــورد اســتفاده قــرار میدهنــد متعلــق بــه اشــخاصی اســت کــه 

رسمایــه هــای خــرد و کالن خــود را بــه وکالــت نــزد بانکهــا و موسســات اعتبــاری کــه بــه عنــوان انــواع ســپرده هــای وکالتــی نــزد 

بانکهــا تودیــع منــوده انــد مربــوط بــه بیــت املــال اســت و از طرفــی رسمایــه رشیــک را بیــت املــال حســاب منــی کننــد امــا از 

آنجائیکــه از تعریــف مشــارکت مدنــی بــر مــی آیــد زمانیکــه رسمایــه رشیــک و بانــک درآمیختــه میشــود و حــق بهــره بــرداری 

بنحــو مشــاع مــی باشــد بنابرایــن رشایــط بــرای رسمایــه هــای بانــک و رشیــک یــک تعریــف دارد آنهــم بیــت املــال.

بــا ایــن وصــف بانکهــا یــا مؤسســات اعتبــاری هــان احســاس مســئولیتی را کــه بــر روی رسمایــه خــود دارنــد بــرای رشیــک نیــز 

قائــل شــوند و منیشــود قــرارداد را یکجانبــه بــرای بانکهــا و موسســات اعتبــاری و بنفــع آنهــا تغییــر داد . بنابرایــن بایســتی کلیــه 

مفــاد قــرارداد بــا در نظــر گرفــن نــرخ ســود مــورد انتظــار بانــک بــر اســاس نرخهــای مصــوب شــورای پــول و اعتبــار و بانــک 

مرکــزی کــه وســیله اقتصاددانــان بــزرگ تعییــن شــده اســت در قراردادهــا درج و بیــش از آن لحــاظ قــرار نگیــرد.

نکتــه بعــدی اینکــه چنانچــه بانــک کــه حامــی رسمایــه هــای مــردم اســت بــا صــدور اجرائیــه و محاســبه اصــل ،ســود و جریمــه 

هــای احتالــی نســبت بــه صــدور اجرائیــه اقــدام منایــد و طبــق موازیــن بانکهــا و موسســات اعتبــاری بــا بانــک مرکــزی چنانچــه 

بانکهــا نــزد بانــک مرکــزی حسابشــان بدهــکار گــردد بایســتی 34 درصــد جریمــه ســالیانه بپردازنــد و نــرخ ســود اولیــه نیــز بــه 

هــر میــزان کــه باشــد متوقــف شــده و بــه ازاء مطالباتــی کــه مشــکوک مــی شــود در قراردادهایــی کــه بیــش از یکســال از زمــان 

قــرارداد آنهــا گذشــته مــوارد قابــل توجهــی حــدود 20 درصــد میــزان اجرائیــه را در ســنوات عــدم وصــول مطالبــات بــه زیــان بیــت 

املــال متــرضر میگــردد و چنانچــه فــرض کنیــم کــه ســهم رشیــک در طــرح 70 درصــد و ســهم بانکهــا و موسســات اعتبــاری 30 

درصــد باشــد ،رشیــک  نیــز بــه میــزان 2/33 دهــم برابــر ســهم الرکــه بانکهــا متــرضر میگــردد .

لذا با در نظر گرفن آخرین ارزیابی کارشناسان بانکها یا کارشناسان رسمی دادگسرتی

 که آخرین قسط بحساب رشیک واریز گردیده بایستی زیان طرفین از این 

طرح مشخص شود و بانکها یا مؤسسات اعتباری فقط به دنبال وصول طلب

 خودشان نبوده و رشیک را با خاک یکسان کنند .

یادداشت :
هادی خورشیدی

رئیس کمیسیون بازار پول، تامین مالی و سرمایه گذاری و مشاور ارشد امور بانکی اتاق همدان
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مسئول خدمات بازرگانی و صدور کارت اتاق همدان خبر داد:

افزایش 44 درصدی  صدور کارت 
های بازرگانی در 

پنج ماه نخست سال ۹۹  

فریــرز پیرایــش مســئول حــوزه خدمــات بازرگانــی و صــدور کارت اتــاق 

همــدان در گفتگــو بــا روابــط عمومــی اتــاق همــدان اظهــار داشــت:در 

ــی  ــا وتعطیل ــی کرون ــود اپیدم ــا وج ــال 1399 ب ــت س ــه نخس ــه ماه س

ــدور  ــداد ص ــود تع ــای موج ــم ه ــال و تحری ــاه اول س ــک م ــدود ی ح

ــر  ــال اخی ــه دوس ــبت ب ــت نس ــی و عضوی ــای بازرگان ــد کارت ه و متدی

حــدود 20 درصــد رشــد داشــته اســت ، امــا بــا توجــه بــه رونــد صــدور و 

اجــرای بخشــنامه هــا و رویــه هــای  دولتــی و داخلــی اتــاق در رابطــه  

ــه اخــذ تعهــد  ــت،  از جمل ــی و عضوی ــدگان کارت هــای بازرگان ــا دارن ب

ــی  ــدگان کارت بازرگان ــا عناویــن مختلــف از دارن ــات ب ارزی ، اخــذ مالی

و همچنیــن تغییــر رویــه و ســخت شــدن کار باسیســتم مکانیــزه کارت 

بازرگانــی هوشــمند و مــدارک مــورد نیــاز جهــت صــدور ومتدیــد و عــدم 

وحــدت رویــه در اتــاق هــای رسارس کشــور در آینــده ای نــه چنــدان دور 

ــرو خواهــد  ــا افــت شــدیدی روب آمــار کارتهــای بازرگانــی وعضویــت  ب

شــد .

  152                                 1397

119                                 1398

171                                 1399

مقایسه تعداد کارت عضویت و بازرگانی/ پنج ماه نخست سال 99

ــد ارزی  ــذ تعه ــون اخ ــی چ ــع قوانین ــاخت وض ــان س ــر نش ــش خاط پیرای

ــد  از صــادر کننــدگان باعــث مــی گــردد صــادر کننــده کارت خــود را متدی

ــن  ــه ای ــد ک ــتفاده ننای ــادرات اس ــت ص ــود جه ــا از کارت خ ــرده و ی نک

امــر عــاوه بــر افــت آمــار باعــث افــت شــدید درآمــدی و کاهــش حجــم 

ــد . ــد ش ــده خواه ــتان در آین ــادرات از اس ص

وی خاطــر نشــان ســاخت در ســه مــاه نخســت ســال قریــب بــه 30  بازدیــد 

ــه 20 مــورد  ــه ک ــی صــورت گرفت ــر مــورد درخواســت کارت بازرگان از دفات

تاییــد  واقــع شــده اســت.

 

سال

13۹۹                                    13۹8                                13۹7
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دیدار رئیس اتاق همدان با بخشی از
 پزشکان،مدیران بیمارستان ها و

 کادر درمان استان

بیارســتان  مدیــران  و  پزشــکان  از  بخشــی 

ــه منایندگــی از شــبکه بهداشــت  هــای اســتان ب

و درمــان  بــا حضــور در دفــرت رئیــس اتــاق 

بازرگانــی همــدان از تــالش هــای کــم نظیــر 

ــاق  ــت ات ــا محوری ــی ب ــش خصوص ــن بخ فعالی

بازرگانــی  همــدان در مبــارزه بــا ویــروس کرونــا 

تقدیــر و تشــکر کردنــد.

ــدان در  ــاق هم ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

ایــن دیــدار  دکــرت شــکری معاونــت جلــب 

مشــارکت هــای مردمــی دانشــگاه علوم پزشــکی 

بــا حضــور در دفــرت رئیــس اتــاق همــدان از 

ــن اقتصــادی اســتان  ــی و همراهــی فعالی همدل

اقــالم   عمــده  هــای   محمولــه  ارســال  بــا  

ــرد. ــی ک ــر و قدردان ــی تقدی ــتی و درمان بهداش

مدیــر بیارســتان فاطمیــه همــدان نیــز در ایــن 

ــالم  ــا و اق ــتگاه ه ــی دس ــن برخ ــه از تامی جلس

ــای  ــت ه ــا حای ــتان ب ــن بیارس ــاز ای ــورد نی م

اتــاق بازرگانــی همــدان و فعالیــن اقتصــادی 

ــرب داد. ــتان خ اس

 علــی اصغــر زبردســت در ایــن دیــدار بــا اشــاره 

بــه شــناخت  ظرفیــت هــای عمــده بخــش 

خصوصــی در بحــران هــا اظهــار داشــت فعالیــن 

اقتصــادی اســتان و در صــدر آن اعضــای هیئــت 

ایــن  در  اتــاق  مناینــدگان  هیئــت  و  رئیســه 

حرکــت جهــادی پیــش قــدم شــده و کمــک هــای 

شــایانی را بــه منظــور تامیــن و اهــدای اقــالم بــه 

شــبکه بهداشــت و درمــان اســتان متقبــل شــدند.

وی اظهــار داشــت مســاعدت هــای پارملــان 

و  ایثــار  قبــال  در  اســتان  خصوصــی  بخــش 

ــف  ــان برک ــه ج ــالمت ک ــان س ــداکاری مدافع ف

در خــط مقــدم مبــارزه بــا ایــن بیــاری بــوده و 

ــود. ــد ب ــه نخواه ــل مقایس ــتند قاب هس
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ــاورزی  ــه کش ــواد اولی ــت م ــن قیم ــاال رف ــه ب ــر ب منج

و توجیه پذیــر شــدن تولیــد محصــوالت می شــود و 

ــه شــهر  ــد از مهاجــرت کشــاورز از روســتا ب ــن فرآین ای

و حاشیه نشــینی پیشــگیری می کنــد. وی در نهایــت 

صادرکننــدگان  از  دولتــی  عدم حایت هــای  گفــت: 

تشــویقی  یارانه هــای  تخصیــص  عــدم  و  واقعــی 

به منظــور تقویــت جایــگاه محصــوالت و برندهــای 

ــن مســائل  ــی از عمــده ای ــی در بازارهــای صادرات ایران

اســت. بــا توجــه بــه نوســانات نــرخ ارز رصفــا در 

ــه  ــی ک ــردن برخــی محصــوالت زمان ــی ک راســتای رقابت

ــی  ــت صادرات ــد، قیم ــش می یاب ــی کاه ــول مل ارزش پ

کــر مــی شــود کــه در بســیاری از مــوارد چــون کاهــش 

ــه  ــی و افزایــش قیمــت دالرکــه منجــر ب ــول مل ارزش پ

افزایــش غیرواقعــی و نامرتبــط قیمــت مــواد اولیــه 

نیســت؛  می شــود، کاهــش قیمت هــا هــم مقــدور 

البتــه راهکارهایــی از قبیــل ورود موقــت برخــی مــواد 

ــن  ــوان از ای ــه می ت ــود دارد ک ــته بندی وج ــه و بس اولی

ــرد. ــره ب ــوارد به م

ــه ابطــال  ــاز ب ــد موجــود نی ــا رون ــه ب کوتاه ســخن اینک

ــه  ــود. چنانک ــدگان نخواهــد ب ــی صادرکنن کارت بازرگان

زمزمه هایــی شــنیده می شــود نتیجــه خودبه خــودی 

ایــن رونــد دلــردی صادرکننــدگان، از دســت رفــن 

بازارهــای صادراتــی کســب شــده طــی ســالیان متــادی 

ــان  ــا رقیب ــخت ب ــر و س ــاری نابراب ــگ تج ــک جن در ی

و تعطیلــی صــادرات بــرای همیشــه خواهــد بــود. 

معتقدیــم کــه نبایــد فرصــت ســوزی کنیــم بلکــه 

می بایســت بــا تعقــل، تفکــر، تــالش و تعامــل ایــن 

تهدیــد را بــه فرصــت بــدل کنیــم. حــاال کــه بــا توجــه 

ــم  ــربی معظ ــد ره ــرخ ارز و تأکی ــدن ن ــی ش ــه واقع ب

ــق  ــه ح ــش ب ــاهد کاه ــد، ش ــش تولی ــه جه ــالب ب انق

ــور  ــه کش و افزایــش مــرف کاالهــای واردات ب

ــتیم  داخلی هس

بــه ســمتی 

ــرد  ــق بگی ــق رون ــه ح ــور ب ــادرات کش ــه ص ــم ک بروی

ــه  ــت و رسمای ــتغال، امنی ــه اش ــیم ک ــاهد آن باش ــا ش ت

ــتفاده  ــه اس ــا ب ــد م ــت. تأکی ــه اس ــق گرفت ــذاری رون گ

شــدن  واقعــی  از  آمــده  پیــش  طالیــی  فرصــت  از 

نــرخ ارز بــرای صــادرات کاالهــای ایرانــی و رونــق 

کشــاورزی، تولیــد، اشــتغال و ایجــاد امنیــت اجتاعــی 

بــا توســعه زیرســاخت های الزم اســت. فرصــت هســت 

و می بایســت کــه ایــن تهدیــد ملــی را بــه یــک فرصــت 

ــم. ــدل کنی ــی ب مل

مسعود توتونچیان عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران و اتاق همدان و
 مدیر عامل شرکت صنایع غذایی سحر خواستار شد :

دولت صادرکنندگان بزرگ و صاحب اعتبار را با خام 
فروشان لب مرز اشتباه نگیرد و به آنها اعتمادکند 

کیفیــت، صــادرات کاال نیســت بلکــه صــادرات برنــد 

است

 درخواست زمان برای بازگشت ارز صادرات
مشــکالت  ایــن  بیــن  در  توتونچیــان،  گفتــه  بــه 

متعــددی در حــوزه صــادرات وجــود دارد کــه بــرای 

همــه صنایــع از جملــه صنایــع غذایــی مشــکل آفرین 

بــوده اســت. تحریم هــا در زمینــه صــادرات و نقــل  و 

انتقــال پــول و تجــارت کاالها موانع مهمی محســوب 

ــروز  ــه اعــال تحریم هــا و ب ــا توجــه ب می شــوند. ب

ــه  ــده ب ــوان تولیدکنن برخــی محدودیت هــا مــا به عن

بحــث برگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه کشــور و 

رصف ارز در واردات کاالهــای اساســی اعتقــاد داریم 

ــوع  ــا موض ــم؛ ام ــت می کنی ــث حای ــن بح و از ای

ــی بازگشــت ارز  ــازه زمان ــه ب ــن اســت ک اساســی ای

ــه  ــه شــود و ب ــازه ای یک ســاله در نظــر گرفت ــد ب بای

ــادی  ــی از مب ــورت قانون ــه  ص ــه ب ــده ای ک تولیدکنن

رســمی اقــدام بــه صــادرات کاالی شناســنامه دار 

بــا توجــه بــه رسمایه گــذاری کــه در  می کنــد و 

ــی  ــای صادرات ــوالت در بازاره ــع محص ــش توزی بخ

کــرده اســت، ایــن فرصــت را داد کــه ارز حاصــل از 

ــی و در  ــه شــکل رســمی و قانون ــن صــادرات را ب ای

بــازه زمانــی موردنظــر بازگردانــد. مدیرعامــل رشکــت 

ــده  ــه صادرکنن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــحر در ادام س

ــاوت دارد،  ــرز تف ــب م ــان ل ــام فروش ــا خ ــی ب واقع

خاطرنشــان کــرد: دریافــت وجــه کاالهــای صادراتــی 

از مشــرتیان بین املللــی کــه مطابــق قراردادهــای 

بلندمــدت فی مابیــن انجــام می گیــرد، پروســه ای 

ــر و  ــان ام ــت. متصدی ــده اس ــر و محدودکنن زمان ب

ســازمان های ذی ربــط بایــد بــا لحــاظ متــام ایــن 

مــوارد بــازه برگشــت ارز حاصــل از  صــادرات را 

تعریــف و اجرایــی کننــد کــه پیشــنهاد مــا به عنــوان 

ــازه یکســاله اســت. ــده ب یــک صادرکنن

 چالش بزرگ قیمت رقابتی
از  یکــی  اینکــه  بابیــان  ادامــه  وی همچنیــن در 

ــا آن همــراه   ــی ب ــدگان ایران مشــکالتی کــه صادرکنن
ــی اســت، اظهــار  هســتند مشــکل قیمت هــای رقابت
ایرانــی  محصــوالت  قیمــت   اینکــه  دلیــل  کــرد: 

رقابتــی  کمــرت  صادرکننده هــا  ســایر  بــه  نســبت 

ــاال  ــد و تــورم ب ــه هزینه هــای تولی اســت، مربــوط ب

ــت ارز  ــش قیم ــت. افزای ــه اس ــواد اولی ــن م در تامی

حقیقــت آب و خــاک ایــن مملکــت در قالــب محصــوالت 

تولیــدی بــه دیگــر کشــورها صــادر شــده و طبیعــی 

ــه  اســت کــه ارز حاصــل از ایــن صــادرات می بایســت ب

چرخــه اقتصــاد ایــن کشــور بازگشــته و در جهــت رفــع 

نیازهــای حیاتــی کشــور مثــل تأمیــن دارو و مــواردی کــه 

ــردد. ــد مــرف گ ــر گردی ــاال ذک در ب

ــی  ــارهای بین امللل ــدید فش ــا و تش ــش تحریم ه ــا افزای ب

طــی ســال های اخیــر شــاهد آن بودیــم کــه دولــت زیــر 

ــن ارز مــورد  ــه منظــور تأمی ــار فشــارهای خارجــی و ب ب

نیــاز کاالهــای اساســی بعضــاً بــه صــدور بخشــنامه های 

ــوع و  ــات متن ــذ تصمی ــی و اخ ــه ای و رضب االجل لحظ

متعــدد و عــدم ارائــه راهــکار مشــخص اقــدام منــود.

رجــوع بــه بخشــنامه های صــادره در ایــن خصــوص 

تائیــد خواهــد منــود کــه در ایــن مســیر )بنــا بــه دالیــل 

کارشناســی  پایــه  بــر  تصمیــات  اخــذ  پیش گفتــه( 

صــورت نگرفتــه و تشــتت آرای صــادره باعــث رسدرگمــی 

ابتــدا  از  اگــر  اســت.  گردیــده  فــراوان  ابهامــات  و 

حرکــت مذکــور در چهارچــوب کار کارشناســی و بــه 

ــه  ــاً در اینجــا ک ــت قطع ــل صــورت می گرف دور از تعجی

نبودیــم. ایســتاده ایم 

ــدی(  ــدود ۴۰ درص ــادار )ح ــالف معن ــن اخت ــن بی در ای

ــن  ــی ای ــی و ارزش واقع ــای صادرات ــی کااله ارزش گمرک

کاالهــا تــا بهمن مــاه ســال ۹۸ خــود یکــی از دالیــل 

عمــده عــدم امــکان ایفــای تعهــدات ارزی بــوده اســت. 

تــا آنجــا کــه اعرتاضــات متعــدد در ایــن خصــوص باالخــره 

مســئوالن ذی ربــط را بــه اصــالح ســاختار مذکــور مجــاب 

منــوده و قانــون مذکــور در بهمن مــاه ۹۸ اصــالح گردیــد.

یکــی از مــواردی کــه در خصــوص تعهــدات ارزی ســال 

گــردد  لحــاظ  می بایســت   ۹۸ ســال  ماهــه   ۱۱ و   ۹۷

اختــالف ارزش مذکــور و محاســبه تعهــدات ارزی بــر 

ــه  ــا و ن ــی کااله ــده واقع ــالح ش ــه اص ــاس ارزش پای اس

ارزش گمرکــی آنــان باشــد. در همیــن خصــوص پیشــنهاد 

مــا الــزام صادرکننــدگان بــه ایفــای ۴۰ درصــد از تعهــدات 

ارزی خــود در ســال های ۹۷ و ۹۸ و اعطــای فرصــت 

تــا پایــان ســال ۹۹ بــرای ایفــای تعهــدات ارزی ســال ۹۸ 

می باشــد. 

ــه ایــن مســئله اســت کــه  ــز توجــه ب ــل ایــن امــر نی دلی

صــادرات محصــوالت فــرآوری شــده ی شناســنامه دار و بــا 

صنایــع غذایــی از جملــه صنایعــی اســت کــه مــی 

توانــد بــا ارزش افــزوده و اشــتغال زایــی کــه ایجــاد 

ــق اقتصــادی نقــش داشــته باشــد.  ــد در رون می کن

ــره  ــای اساســی و روزم ــا نیاز ه ــه ب ــن صنعــت ک ای

افــراد در ارتبــاط اســت در رشایــط مختلــف همواره 

ــن  ــا ای ــد. ب ــظ کن ــود را حف ــدات خ ــته تولی توانس

حــال ایــن صنعــت نیــز درگیــر چالش هــای مختلفــی 

ــا نوســان نــرخ ارز اســت  از قیمت گــذاری گرفتــه ت

و در ایــن میــان تولیدکننــدگان بــه دنبــال گســرتش 

بــازار محصــوالت خــود هســتند.

بازگشت ارز  را یکساله کنید
مدیرعامــل  رشکــت  صنایــع غذایــی ســحر  معتقــد 

اســت دولــت بایــد صادرکننــدگان بــزرگ و صاحــب 

اعتبــار را بــا خــام فروشــان لــب مــرز اشــتباه 

نگیــرد و بــه آنهــا اعتادکند.بــه آنهــا اجــازه دهــد 

ــا فرصــت بیشــرتی  ــا ارز حاصــل از صــادرات را ب ت

برگردانند.مســعود توتونچیــان می گوید:مســووالن 

همگــی از مشــکالت بازگردانــدن ارز اطــالع کافــی 

دارنــد .

 
وی در خصــوص مباحــث تعهــدات ارزی اظهــار 

داشــت الــزام بــه بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات 

ــود دارد.  ــادی وج ــاً متض ــاوت و بعض ــرات متف نظ

ــه  ــا ب ــدگان بن ــدگان و تولیدکنن ــی از صادرکنن برخ

ــه و  ــزام را نپذیرفت ــن ال ــوالً ای ــف اص ــل مختل دالی

ــد.  ــون منی دانن ــن قان ــرای ای ــه اج ــزم ب ــود را مل خ

مــا بــه حــوزه صنایــع دیگــر ورود منی کنیــم و 

ــه متخصصــان هــر حــوزه  ــاره را ب قضــاوت دراین ب

ــاد  ــذا اعتق ــت غ ــوزه صنع ــا در ح ــپاریم؛ ام می س

ــاً  ــادرات الزام ــل از ص ــه ارز حاص ــم ک ــخ داری راس

ــته  ــور بازگش ــاد کش ــه اقتص ــه چرخ ــت ب می بایس

و بــا تــدارک زیرســاخت های الزم زمینــه تأمیــن 

مــواد اولیــه و بســته بندی مــورد نیــاز، بهینه ســازی 

ماشــین آالت و خطــوط تولیــدی، بهبــود فرایندهــای 

ــا  ــه ب ــد هرچ ــرای تولی ــوارد را ب ــایر م ــد و س تولی

ــه  ــی فراهــم آورد. از آنجــا ک ــر کاالی ایران کیفیت ت

ــتی از  ــر گوش ــروی غی ــدات کن ــه تولی ــاده اولی م

ــردد در  ــم می گ ــی فراه ــی و باغ ــوالت زراع محص
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اقدام جهادی پارلمان بخش خصوصی همدان
 برای نجات بیماران کرونایی   

اهدای عمده اقالم پزشکی وتجهیزات درمانی

در روزهایــی کــه بســیاری از صاحبــان کســب و کار و بنگاه هــای تولیــدی بــه علــت شــیوع بیــاری کوویــد ۱۹ دچــار رضر و زیــان عمــده شــدند، فعــاالن اقتصــادی اســتان بــا 

محوریــت اتــاق بازرگانــی همــدان در راســتای ایفــای مســئولیت اجتاعــی، بــرای نجــات جــان بیــاران کرونایــی وارد عرصــه شــدند.

 بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان در میانــه همه گیــری بیــاری کرونــا، اتــاق همــدان در راســتای لــزوم بســیج همگانــی در مبــارزه بــا شــیوع ایــن ویــروس بــا تشــکیل 

ســتاد مبــارزه بــا ویــروس کرونــا  نخســتین قــدم را بــرای نجــات جــان بیــاران کرونایــی و تأمیــن نیازهــای شــبکه  بهداشــت و درمــان اســتان متقبــل گردیــد.



59 58

جدول1- اقالم اهدایی به همت اعضای هیئت نمایندگان اتاق همدان و فعاالن اقتصادی استان
ســتاد مبــارزه بــا شــیوع ویــروس کرونــا در ایــن 

ــا  ــور اعض ــا حض ــددی را ب ــات متع ــه جلس رابط

هیئــت رئیســه و هیئــت مناینــدگان اتــاق ،ظاهــر 

پورمجاهــد معــاون اقتصــادی استاندار،مســئولین 

دانشــگاه علــوم پزشــکی ، ســازمان صمــت  و 

ســایر نهــاد هــای مربوطــه برگــزار منــود  و فــورا 

موضــوع بررســی راهکارهــا و بهــره بــرداری 

بخــش خصوصــی  فعالیــن  هــای  از ظرفیــت 

کرونــا   ویــروس   ی  اشــاعه  از  جلوگیــری  در 

در دســتور کار قــرار گرفــت و  در وهلــه اول 

ــد. ــاظ گردی ــل لح ــدات ذی ــات متهی اقدام

دریافت اعالم نیاز اقالم از سوی دانشگاه 
علوم پزشکی استان همدان

انجــام فراخــوان بــه اعضــای اتــاق و فعالیــن 

ــاعدت  ــی و مس ــتای  همراه ــادی در  راس اقتص

شناســایی  و  نیــاز  مــورد  اقــالم  تامیــن  در 

واحدهایــی کــه امــکان همــکاری و تولیــد اقــالم 

ــته و  ــه داش ــن زمین ــتان را در ای ــاز اس ــورد نی م

در ادامــه  اعــالم بــه دســتگاه هــای ذیربــط، 

پیگیــری و مســاعدت در زمینــه اخــذ فــوری 

مجــوز از دســتگاههای اجرایــی اســتان بــرای 

واحدهــای متقاضــی تولیــد اقــالم مــورد نیــاز 

اســتان ، شناســایی و بســیج تشــکل هــای مردمــی 

ــد و  ــه تولی ــرای همــکاری در زمین و اجتاعــی ب

ــتان . ــاز اس ــورد نی ــالم م ــع اق توزی

در ادامــه سلســه جلســات ســتاد بــا اطالع رســانی 

هــای گســرتده و  اعــالم حایــت و مشــارکت 

فعالیــن اقتصــادی و بازرگانــان اســتان جهــت 

تهیــه و توزیــع اقــالم مــورد نیــاز بیارســتانی 

مراحــل تامیــن بودجــه از ســوی اتــاق همــدان بــا 

محوریــت واحــد جلــب مشــارکت هــای مردمــی 

ــوم پزشــکی صــورت گرفــت. دانشــگاه عل

 

در ادامــه مراحــل تامیــن اقــالم بــه همــت اتــاق 

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــاعدت دانش ــدان و مس هم

صــورت پذیرفــت و اقــالم جهــت ارســال و توزیــع 

ســاماندهی گردیــد.

گفتنــی اســت چنــان گذشــته اعضــا هیئــت 

رئیســه و هیئــت مناینــدگان اتــاق همــدان در 

ایــن حرکــت جهــادی پیــش قــدم شــده و کمــک 

ــدای  ــن و اه ــور تامی ــه منظ ــایانی را ب ــای ش ه

اقــالم بــه شــبکه بهداشــت و درمــان اســتان 

ــدند. ــل ش متقب

اتــاق  رئیــس  زبردســت  اصغــر  علــی 

همــدان  وکشــاورزی   بازرگانی،صنایع،معــادن 

در ایــن رابطــه اظهــار داشــت پارملــان بخــش 

ــد  ــتان هانن ــادی اس ــن اقتص ــی و فعالی خصوص

در  پیشــین  هــا ی  بحــران  و  حــوادث  ســایر 

ــی  ــای اجتاع ــئولیت ه ــه مس ــل ب ــتای عم راس

ادامــه خواهــد داشــت. نیــز  ایــن مهــم  ایفــای نقــش جــدی کــرده و  نیــز  ایــن بحــران  خــود در 

رئیــس  اتــاق همــدان در ایــن رابطــه اظهارداشــت بــا متهیــدات صــورت گرفتــه و بــه همــت اعضــای هیئــت رئیســه 

و هیئــت مناینــدگان و فعالیــن اقتصــادی اســتان  تاکنــون از ســوی پارملــان بخــش خصوصــی اســتان قریــب بــه  6  

میلیــارد ریــال اقــالم و تجهیــزات بیارســتانی تامیــن گردیــده  و بــه شــبکه بهداشــت و درمــان اســتان اهــدا شــده 

اســت  کــه بخشــی از آن شــامل  اقــالم ذیــل مــی باشــد.

  وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در چنیــن فضایــی صاحبــان صنایــع و تجــارت نیــز بایســتی بــه مســئولیت اجتاعــی خــود 

در قبــال شــهروندان عمــل مناینــد یــادآور شــد: رشایــط فعلــی ایجــاب مــی کنــد تــا بخــش خصوصــی در کنــار مــردم 

قــرار گرفتــه و تــا شکســت کامــل ایــن ویــروس در ســطح کشــور از هیــچ تالشــی دریــغ نناینــد.
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جدول2- اقالم اهدایی توسط اتاق ایران و کمپین نفس

1

2

3

4

5

6

7

8

۹

10

11

12

13

6500                         N95 ماسک

دستکش مخصوص معاینه       17500 جفت

دستگاه پالس اکسی مرت          3

دستگاه تب سنج                       15

عینک مخصوص یکبار مرف       4200

کاله فیلرتدار                      405

دستکش مخصوص جراحی         3000 

لباس یکبار مرف اورال          535

شیلد محافظ صورت                        540

لباس یکبار مرف گان                         20

ست حفاظتی شامل )کاله،گان،شلوار،کاور کفش(                                                   200

بای پپ                                         10

لباس ضد ویروس                         500

ردیف                                                            کاال                                                                                        تعداد

رئیــس اتــاق همــدان بــا اشــاره بــه کمک هــای بخــش خصوصــی کشــور 

در قالــب کمپیــن نفــس و اتــاق ایــران اظهــار داشــت: 

موردنیــاز  تجهیــزات  از  بخشــی  آمــده  بعمــل  پیگیری هایــی  بــا 

بیارســتانی از ســوی ایــن کمپیــن بــرای اســتان همــدان ارســال شــد کــه  

ــد. ــی باش ــل م ــالم ذی ــامل اق ش

گفتــی اســت ایــن اقــالم در چنــد نوبــت تحویــل واحدجلــب مشــارکت 

هــای مردمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان گردیــد و در حــال 

ــی باشــد. ــع در بیارســتان هــای اســتان م توزی
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خدمــات  حــوزه  کارشــناس  ا..پورعراقیــان  روح 

بازرگانــی اتــاق بازرگانی،صنایع،معــادن وکشــاورزی 

همــدان  همــدان از  برگــزاری دوره هــای غیــر 

حضــوری  دریافــت کارت بازرگانــی خــرب داد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان روح 

ــی  ــان کارشــناس حــوزه خدمــات بازرگان ا..پورعراقی

همــدان در گفتگــو بــا مــا  اظهــار داشــت:با توجــه 

بــه تاکیــدات ســتاد ملــی کرونــا و در راســتای 

جلوگیــری از اشــاعه ویــروس و اعــال محدودیــت 

ــت  ــش دریاف ــای پی ــور،دوره ه ــطح کش ــا در س ه

ــد  ــزار خواه ــازی برگ ــورت مج ــی بص کارت بازرگان

شــد.

ــا  شــایان ذکــر اســت در ســه مــاه نخســت ســال ب

توجــه بــه رشایــط خــاص، بــا رعایــت پروتــکل هــای 

بهداشــتی یــک دوره آموزشــی  پیــش دریافــت 

کارت بازرگانــی بــا حضــور کارشناســان ســازمان 

صنعــت معــدن و تجــارت، گمــرک، مالیــات، تامیــن 

اجتاعــی، صــدور کارت و مرکــز داوری برگــزار 

شــده اســت.

کارشناس حوزه خدمات بازرگانی اتاق همدان خبر داد:

دوره های پیش دریافت کارت بازرگانی 
غیر حضوری می شود اقدامات جانبی اتاق در ستاد کرونا

از دیگر اقدامات ستاد مبارزه با شیوع ویروس کرونا اتاق بازرگانی همدان می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

تشکیل کمیته  اطالع رسانی و آموزش 

اجرای پروتکل های ابالغی وزارت بهداشت در راستای حفظ سالمت کارکنان و ارباب رجوع 

مساعدت در تامین مورد اولیه برای واحدهای متقاضی تولید اقالم مورد نیاز استان از داخل و خارج از استان  

پیگیری تامین اقالم بهداشتی مورد نیاز کارخانه های استان مبنظور در اختیار قراردادن برای پرسنل شاغل در اینگونه واحدها

پیگیری و همکاری در زمینه تامین بروشورها و تراکت های آموزشی و اطالع رسانی در جهت پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا

رشکت در جلسات ستاد مرکز کرونای استان

رشکت در جلسات ستاد مردمی و انجمن های مردن نهاد 

کمک نقدی اتاق به ستاد استانی کرونا

ــای  ــی از بخش ه ــی یک ــع تبدیل ــت صنای تقوی

موردتوجــه در فرآینــد توســعه اســت و توجــه 

بیشــرت بــه ایــن صنایــع تریــع در رشــد و 

موجــب  را  اقتصــادی  و  کشــاورزی  توســعه 

می شــود.

اســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 

در  ســازی  برنــد  کــرد:  اظهــار  همــدان 

محصوالتــی ماننــد کشــمش مالیــر، گــردوی 

تویــرکان و ســیر همــدان تــا حــدودی انجــام 

شــده اســت.

از  یــک  هــر  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 

محصوالتــی  همــدان  اســتان  شهرســتان های 

دارای قابلیــت برنــد ســازی هســتند، ادامــه 

ــه  ــی از جمل ــازی محصوالت ــد س ــرای برن داد: ب

گشــنیز نهاونــد و رازیانــه رزن برنامه هایــی در 

دســت اجراســت.

بــه  ادامــه  در  جــالل  رضوانــی  منصــور 

برنامه هــای مرتبــط بــا جهــش تولیــد در بخــش 

برند سازی و تقویت صنایع 
تبدیلی الزمه ی توسعه صادرات

منصور رضوانی جالل
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

کشــاورزی اشــاره کــرد و بــا بیــان اینکــه در ایــن راســتا 

ــاخت  ــا و س ــعه گلخانه ه ــه توس ــه از جمل ــد برنام چن

دامــداری بــزرگ اســتان همــدان در برنامــه اســت، 

ادامــه داد: ایجــاد ســه دامــداری در مقیــاس بــزرگ در 

برنامــه اســت کــه یــک دامــداری در شهرســتان درگزیــن، 

ــر ایجــاد  ــک واحــد در مالی ــد و ی ــک مــورد در قهاون ی

ــه  ــه و اســتعالم ها گرفت می شــود کــه موافقت هــای اولی

شــده اســت.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه کشــاورزی محور توســعه اســتان 

ــی  ــت غذای ــتای امنی ــاورزی در راس ــزود: کش ــت، اف اس

ــیار حائــز  ــری از تســلط دشــمن بــر مــا بس و جلوگی

اهمیــت اســت و همــه در تــالش هســتند تــا کشــور بــه 

ــاز پیــدا نکنــد. بیگانــه نی

ــم و در  ــت کنی ــر غفل ــرد: اگ ــد ک ــالل تاکی ــی ج رضوان

نیــاز  از کشــور  بــه خــارج  غذایــی  امنیــت  بحــث 

ــاد  ــور ایج ــرای کش ــده ای ب ــکالت عدی ــم مش ــدا کنی پی

. می شــود

ــذاری در بخــش  ــه گ ــه موضــوع رسمای ــه ب وی در ادام

کشــاورزی اشــاره کــرد و بــا بیــان اینکــه بــرای رسمایــه 

گــذاری در اســتان همــدان و جــذب رسمایــه گــذار بایــد 

همــه باهــم کمــک کننــد، افــزود: طبــق ســند راهــربدی 

ــداران دســتور  ــه فرمان ــدان ب ــتاندار هم ــاله، اس ســه س

ــاله  ــه س ــه س ــال و برنام ــعار س ــق ش ــرای تحق داده ب

همــه پارامرتهــای خــود را روی ایــن مــوارد تنظیــم 

کننــد.

رضوانــی جــالل بــا تاکیــد بــر اینکــه محصــوالت خاصــی 

ــی اســتان همــدان اســت و  ــاه داروی ــد گشــنیز گی مانن

ــت  ــد: کش ــاد آور ش ــدارد، ی ــوری ن ــت کش ــوی کش الگ

گشــنیز مزیــت شهرســتان نهاونــد اســت و مزیــت 

مزیــت شهرســتان  و  فــراز  طــرح  مالیــر  شهرســتان 

تویــرکان زنجیــره تولیــد گــردو و نهــال اســت و بــرای 

هــر شهرســتان بــا توجــه بــه مزیــت آن شهرســتان 

برنامــه ارائــه می شــود.
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نشست تخصصی دبیرکل اتاق همدان با کارکنان اتاق بازرگانی همدان

مهندس طاهره ایزدی دبیرکل اجرایی اتاق 
بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی استان 

همدان طی نشستی با کارکنان در جریان  
آخرین اقدامات و فعالیت های واحدهای 

مختلف اتاق قرار گرفته و برخی موارد را نیز 
متذکر شد.

ــا  ــن نشســت ب ــاق همــدان در ای ــر کل ات دبی
ــزان تحقــق برنامــه عملیاتــی هــر  بررســی می
واحــد مهمرتیــن مــوارد مرتبــط را یــادآور 
شــده و خواســتار تعامــل بیــش از پیــش و 
بهــره بــرداری حداکــری از  ظرفیــت هــای 
موجــود در جهــت رشــد و اعتــالی پارملــان 

ــد. ــتان ش ــی اس ــش خصوص بخ

ایــن  در  نیــز  اتــاق  واحدهــای  مســئولین 
ــا ارائــه گزارشــی از فعالیــت هــای  نشســت ب
شــاخص خــود بــه برخــی مــوارد و راهکارهــای 
موجــود در مســیر  توســعه واحــد کاری خــود  

ــد. پرداختن

نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی همدان
 با مرتضی نجفی مقدم مدیر کل گمرک استان همدان دیدار و گفتگو کرد

نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی همدان با مرتضی نجفی مقدم مدیر کل گمرک استان همدان دیدار و گفتگو کرد.

مهنــدس علــی اکــرب فــالح  در ایــن دیــدار ضمــن تقدیــر از تعامــالت  ســازنده گمــرک اســتان همــدان بــا فعالیــن اقتصــادی خواســتار تســهیل امــور صادرکننــدگان 

اســتان و شناســایی و حــل و فصــل برخــی قوانیــن مخــل صــادرات از اســتان شــد. 

مدیــرکل گمــرک اســتان همــدان نیــز از تعامــالت ســازنده اتــاق بازرگانــی همــدان بعنــوان محــور ارتباطــی فعالیــت هــای بخــش خصوصــی بــا دســتگاه هــای اجرایــی 

اســتان قدردانــی کــرد و در ادامــه از صــادرات ۱۳۲ میلیــون دالری کاال از گمــرکات اســتان خــرب داد و خاطرنشــان ســاخت: تــا پایــان ســال گذشــته حــدود ۵۸۷ هــزار 

تــن کاال بــه ارزش ۱۳۲ میلیــون دالر از گمــرکات اســتان صــادر شــده اســت.

علی اصغر زبردست رئیس اتاق همدان به عنوان نایب 
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه انتخاب شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان، بــا برگــزاری اولیــن 

جلســه هیــات مدیــره اتــاق بازرگانــی مشــرتک ایــران و ســوریه، علــی 

اصغــر زبردســت بــه عنــوان نایــب رئیــس ایــن اتــاق انتخــاب شــد.

ــوی  ــا مرتض ــس و محمدرض ــوان رئی ــفی بعن ــوان کاش ــن کی همچنی

ــوان  ــه عن ــوری ب ــهال عم ــم ش ــس  دوم ، خان ــب رئی ــوان نائ ــه عن ب

خزانــه دار و آقایــان مجیــد مهتــدی، هوشــنگ پارســا، اســاعیل 

ــوان  ــه عن ــز ب ــگاوران نی ــتم جن ــامی و رس ــی احتش ــی، عل ابراهیم

ــدند. ــاب ش ــره انتخ ــات مدی ــای هی اعض

ــران و ســوریه  ــاق بازرگانــی مشــرتک ای مجمــع عمومــی موســس ات

در اســفندماه ســال 98 برگــزار شــد و هــدف از تشــکیل ایــن اتــاق 

مشــرتک نیــز گســرتش روابــط و مناســبات اقتصــادی و تجــاری بیــن 

ایــران و ســوریه اســت.

رئیــس اتــاق بازرگانــی همــدان در ایــن رابطــه اظهارداشــت هــدف از 

راه انــدازی اتــاق مشــرتک بازرگانــی ایــران و ســوریه  افزایــش تعامــالت 

ــی  ــن کشــور اســت  و ســوریه یکــی از بازارهــای اصل ــا ای اقتصــادی ب

ــن  ــا ای ــده اســت و ب ــا خصوصــاً در آین ــی کشــور م و مقاصــد صادرات

کشــور در زمینه هــای مختلــف عالیــق مشــرتکی داریــم کــه می توانــد 

بــه افزایــش مناســبات اقتصــادی کمــک کنــد.

گفتنــی اســت کشــور ســوریه عــالوه بــر بــازار هــدف صادراتــی خوبــی 

کــه بــرای ایــران بــه شــار مــی رود، می توانــد دروازه ه ای بــرای تعامــل 

و تجــارت ایــران بــا ســایر کشــورهای حــوزه مدیرتانــه نیــز باشــد.

 ســوریه در دوران بازســازی فرصــت مغتنمــی را در اختیــار ایــران 

قــرار می دهــد تــا بتــوان بــا گســرتش مناســبات بــا ایــن کشــور، زمینــه 

ــرد. ــم ک ــی فراه ــال های آت ــرای س ــوریه را ب ــای س ــور در بازاره حض
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بازپرداخــت تســهیالت رسمایــه در گــردش را بــه مــدت 

ــن  ــرع ای ــد و پرداخــت اصــل و ف ــد کنن یکســال متدی

ــادی  ــط  اقتص ــه رشای ــده ک ــال آین ــه س ــا را ب وام ه

ــد. ــد، موکــول کنن ــود یاب ــدی بهب واحدهــای تولی

بــرای  هــا  دامــداری  و  باغــداران  مشــکالت  حــل 

دریافــت ســوخت از دیگــر مــواردی بــود کــه رییــس 

ــرد. ــاره ک ــه آن اش ــدان ب ــی هم ــاق بازرگان ات

و  پیشــنهادات  نشســت  ایــن   در  اســت  گفتنــی 

راهکارهایــی جهــت کاهــش التهــاب و تســهیل امــور 

ــه  ــت ارشــد اســتان ارائ ــه مدیری ــن اقتصــادی ب فعالی

ــد. گردی

در ادامــه اســتاندار همــدان ضمــن تربیــک فصــل 

ــور  ــم،از حض ــعبان املعظ ــاه ش ــه م ــام نیم ــار و ای به

پــر رنــگ و حســاب شــده اتــاق بازرگانــی همــدان در 

بحــران اخیــر ابــراز تقدیــر و تشــکر منــوده و مطالــب 

ــرار داد: ــد ق ــل را مــورد تاکی ذی

نقش آفرینی  اتاق بازرگانی 
در مقابله با ویروس کرونا، 

قابل تحسین است.

ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــش آفرین ــاس مســوولیت و نق ــه احس ــا ب م

همــدان افتخــار مــی کنیــم کــه همــواره تاثیــر گــذار هســتید.

 پیامدهای ویروس  کرونا بر اقتصاد استان پیگیری می شود.

 نقش آفرینــی  اتاق بازرگانــی در مقابلــه بــا ویــروس کرونــا، 

ــت. ــین اس ــل تحس قاب

 ورود جــدی اتــاق بازرگانــی بــرای شناســایی و بررســی مســائل 

واحد هــای تولیــدی رضوری و قابــل ســتایش اســت.

 برخــی مشــکالت اقتصــادی اســتان بــه ســتاد ملــی ارجــاع داده 

می شــود تــا تدابیــر الزم در ســطح ملــی اندیشــیده شــود.

 اقدامــات اجتاعــی اتــاق بازرگانــی و بخــش خصوصــی نقــش 

موثــری در مقابلــه بــا ویــروس کرونــا ایفــا کــرد.

 واحد هــای تولیــدی بــا رعایــت نــکات بهداشــتی و پروتکل هــای 

ســتاد ملــی بایــد بــه فعالیــت خــود ادامــه دهند.

 نیــاز واحدهــای تولیــدی اســتان بایــد شناســایی و بــرای تامیــن 

ــود. ــدام ش ــر اق ــا هرچه رسیع ت آن ه

 از تعطیلــی واحد هــای تولیــدی جلوگیــری می شــود و کمیتــه  ای 

تخصصــی بــرای پشــتیبانی مشــکالت و مســائل واحد هــای 

تولیــدی اســتان تشــکیل خواهــد شــد.

رئیس اتاق همدان در دیدار اعضا هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با استاندار همدان خواستار شد:

تمدید یکساله بازپرداخت تسهیالت سرمایه در گر دش 

ــدان  ــی هم ــاق بازرگان ــدگان ات ــت مناین اعضــا هیئ

بــا سیدســعید شــاهرخی اســتاندار همــدان دیــدار 

ــد. و گفتگــو کردن

ــی  ــدان عل ــاق هم ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

ــدان  ــی هم ــاق بازرگان ــس ات ــت رئی ــر زبردس اصغ

در ایــن نشســت ابتــدا  از تــالش هــای بــی شــائبه 

ــروس  ــیوع وی ــار ش ــتان در مه ــد اس ــت ارش مدیری

کرونــا کــه ایــن روزهــا دامنگیــر مــردم و بــه طبــع 

ــی کــرد. اقتصــاد اســتان شــده اســت قدردان

اســتان طــی  پارملــان بخــش خصوصــی  رئیــس 

و  مشــکالت  عمــده  بــه  مبســوط  گزارشــی 

پیامدهــای ناشــی از ایــن بیــاری کــه امــروزه 

ــاره  ــوده اش ــر من ــتان را درگی ــادی اس ــاالن اقتص فع

منــوده و اظهــار داشــت: در حــال حــارض مشــکالت 

برایــن  زیــادی  فشــار  کرونــا  از  ناشــی  مالــی 

ــد  ــار نیازمن ــن آث ــه  کاهــش ای ــرده ک ــر وارد ک ق

مســاعدت دســتگاه هــای دولتــی اســت.

اســفندماه  از  گفــت:  زبردســت  اصغــر  علــی 

ــم  ــه و ه ــروش نرفت ــه ف ــا ب ــه ه ــدات کارخان تولی

ــد و  ــود نقدینگــی مواجــه شــده ان ــا کمب ــون ب اکن

همچنیــن بدهــکاری بــه مالیــات، تامیــن اجتاعــی 

و بانکهــا فشــار مضاعفــی بــر فعــاالن اقتصــادی وارد 

ــد. مــی کن

وی از اســتاندار همــدان خواســت دســتوراتی مبنــی 

بــر مســاعدت اداره مالیــات، تامیــن اجتاعــی و 

بانکهــا بــا واحدهــای تولیــدی صــادر منایــد تــا ایــن 

رشایــط بــرای صاحبــان صنایــع قابــل تحمــل باشــد.

رئیــس پارملــان بخــش خصوصــی اســتان اضافــه 

کرد:ســازمان امــور مالیاتــی اســتان تاکنــون همــکاری 

خوبــی بــا فعــاالن اقتصــادی داشــته و در ایــن برهــه 

نیــز انتظــار داریــم مهلــت تســلیم اظهارنامــه هــای 

ــرده و  ــد ک ــاه متدی ــهریور م ــان ش ــا پای ــی را ت مالیات

ــا شــش مــاه  دریافــت مالیــات بــرارزش افــزوده را ت

ــه تعویــق بینــدازد. ب

علــی اصغــر زبردســت خواســتار متدیــد دفرتچــه های 

درمانــی کارگــران و کارکنــان کارخانــه هــا شــد و 

ــن اجتاعــی انتظــار  ــد داشــت از ســازمان تامی تاکی

ــه  ــق بیم ــز ح ــکان واری ــه ام ــی ک ــا زمان ــی رود ت م

بــرای صاحبــان صنایــع و واحدهــای تولیــدی اســتان 

ــدارا  ــتان م ــادی اس ــن اقتص ــا فعالی ــود ب ــم ش فراه

ــد. کنن

خواســت  اســتان  بانکهــای  از  همچنیــن  وی 

بازپرداخــت تســهیالت رسمایــه در گــردش را بــه مــدت 

ــن  ــرع ای ــد و پرداخــت اصــل و ف ــد کنن یکســال متدی

ــادی  ــط  اقتص ــه رشای ــده ک ــال آین ــه س ــا را ب وام ه

واحدهــای تولیــدی بهبــود یابــد، موکــول کننــد.

بــرای  هــا  دامــداری  و  باغــداران  مشــکالت  حــل 

دریافــت ســوخت از دیگــر مــواردی بــود کــه رییــس 

ــرد. ــاره ک ــه آن اش ــدان ب ــی هم ــاق بازرگان ات

و  پیشــنهادات  نشســت  ایــن   در  اســت  گفتنــی 

راهکارهایــی جهــت کاهــش التهــاب و تســهیل امــور 

ــه  ــت ارشــد اســتان ارائ ــه مدیری ــن اقتصــادی ب فعالی

ــد. گردی

در ادامــه اســتاندار همــدان ضمــن تربیــک فصــل 

ــور  ــم،از حض ــعبان املعظ ــاه ش ــه م ــام نیم ــار و ای به

پــر رنــگ و حســاب شــده اتــاق بازرگانــی همــدان در 

بحــران اخیــر ابــراز تقدیــر و تشــکر منــوده و مطالــب 

ــرار داد: ــد ق ــل را مــورد تاکی ذی
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ــه  ــاره ب ــا اش ــدان ب ــتان هم ــرک اس ــرکل گم مدی

اعــرتاض برخــی از فعاالن اقتصادی اســتان نســبت 

بــه ارزش کاالهــای صادراتــی گفــت: پیشــنهادات 

ــذاری بررســی و در  ــه ارزش گ ــن قــر در کمیت ای

ــل می شــود. ــاز تعدی صــورت نی

ــالم  ــی اع ــت: در پ ــار داش ــی اظه ــی نجف مرتض

ــک مرکــزی و  ــدگان از ســوی بان اســامی صادرکنن

تاکیــد دولــت بــر بازگشــت ارز حاصل از صــادرات 

ــاوت  ــه تف ــتان ب ــادی اس ــاالن اقتص ــی از فع برخ

ارزش گمرکــی درج شــده در پروانــه گمرکــی و 

قیمــت واقعــی محصــوالت صادراتــی اعــرتاض 

ــد.  دارن

وی اضافــه کــرد: در راســتای حایــت از توســعه 

صــادرات خواســته و مطالبــات فعــاالن اقتصــادی 

اســتان در کمیتــه ارزش گــذاری مطرح و بــرای آنها 

تصمیــم الزم اخــذ مــی شــود تــا رضایتمنــدی آنــان 

جلــب شــود.

ــدان گفــت:  ــرکل گمــرک هم مدی

بــه  صادرکننــدگان  چنانچــه 

ارزش گــذاری

اعــرتاض  خــود  کاالهــای 

از  تعــدادی  داشته باشــند 

ــدگان و تولیدکنندگان  صادرکنن

مذکــور  محصــوالت  عمــده 

قیمــت  و  شــده  دعــوت 

پیشــنهادی آنهــا بررســی و پــس از کارشناســی بــه 

ــد. ــی می رس ــش خصوص ــت و بخ ــب دول تصوی

نجفــی خاطرنشــان کــرد: ارزش گــذاری جدیــد 

ــامانه  ــب در س ــس از تصوی ــی پ کاالهــای صادرات

ــف  ــادی موظ ــاالن اقتص ــذاری و فع ــرک بارگ گم

ــه گمــرک  هســتند طبــق آن ارزش کاالی خــود را ب

ــد. اعــالم کنن

بــه گفتــه وی ارزش گــذاری کاالهــای صادراتــی 

ــدگان  ــه صادرکنن ــان ک ــر زم ــت و ه ــت نیس ثاب

محصولــی  بیش بــود  یــا  کمبــود  احســاس 

مطــرح  ارزش گــذاری  کمیتــه  در  داشته باشــند 

می شــود.

ــال  ــرد: س ــادآوری ک ــدان ی ــرک هم ــرکل گم مدی

از  جمعــی  درخواســت  دنبــال  بــه  گذشــته 

بازرگانــان ارزش برخــی کاالهــای صادراتــی تــا ۲۰ 

ــد. ــل ش ــد تعدی درص

وی افــزود در چهــار ماه نخســت امســال صــادرات 

اســتان از گمــرک همــدان از نظــر ارزشــی بــه ۴۵ 

ــه ۲۲۲  هــزار  ــی ب ــه لحــاظ وزن ــون دالر و ب میلی

و ۵۲۲ تــن رســید کــه ایــن میــزان در مقایســه بــا 

ــع از نظــر ارزشــی ۱۵  ــن موق ســال گذشــته همی

درصــد رشــد دارد.

۷۷ قلــم کاال در ایــن مــدت از اســتان همــدان بــه  

۲۸ کشــور جهــان صــادر شــد.

وی در پایــان اضافــه کــرد طبــق اعــالم بانــک 

مرکــزی از ۲ هــزار و ۵۰۰ صادرکننــده متعهــد بــه 

بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات کشــور ۱۰۰ نفــر 

در اســتان همــدان هســتند.

نجفی مقدم ،  مدیرکل گمرک استان همدان :
 مشکل ارزش گذاری کاالهای صادراتی همدان رسیدگی می شود

برگزاری  نشست های منظم 
کمیته مشترک بین الملل 

اتاق همدان  با حضور 
مسئولین ذیربط از دستگاه 
های اجرایی استان همدان

ــدان،  ــاق هم ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

ایــن  نشســت  بــا هــدف هــم افزایــی در 

اعــزام و پذیــرش تیــم هــای تجــاری بــا حضــور 

طاهــره ایــزدی دبیــرکل اجرایــی اتــاق همــدان 

، مناینــدگان ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 

شــد.  تشــکیل  جهادکشــاورزی  ســازمان  و 

ــه  ــازی برنام ــان س ــت »یکس ــر اس ــایان ذک ش

هــای بیــن امللــل در بخــش هــای مختلــف بــا 

هــدف بهــره وری و سیاســتگذاری درخصــوص 

کشــورهای هــدف، جلوگیــری از مــوازی کاری 

ــه  ــم برنام ــه تقوی ــل، تهی ــن املل ــوزه بی در ح

منایشــگاهی و اعــزام و پذیــرش هیــأت هــا، بــه 

روز رســانی اطالعــات پتانســیل هــای اســتان، 

ــوزه  ــات در ح ــار و اطالع ــن اخب ــادل آخری تب

ــی  ــانی اینفوگراف ــاپ و بروزرس ــل ،چ ــن املل بی

اســتان و حضــور کارشناســان تخصصــی مرتبــط 

در حــوزه هــای بیــن امللــل در جلســات« اهــم 

مــوارد مطــرح شــده در جلســات برگــزار شــده 

ــه بــوده اســت. ایــن کمیت

کنفرانســی  ویدئــو  حضــور  اســت  گفتنــی 

در نشســت مشــرتک مســئولین خدمــات و 

ــی  ــوزه گواه ــدور کارت در  ح ــی و ص بازرگان

مبــدا  اوراســیا و همچنیــن نقــش آفرینــی 

ــش   ــاق همــدان در های ــل ات ــن املل حــوزه بی

توســعه صــادرات غیــر نفتــی  اســتان از دیگــر 

فعالیــت هــای واحــد بیــن امللــل اتــاق همــدان 

ــود. ب
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پیگیری افزایش اعضای انجمن آزمایشگاه همکارآزمون و دانش بنیان در اتاق همدان

پیگیری مسائل و مشکالت تشکل های اتاق و جمعبندی این مسائل جهت پیگیری از طریق مراجع ذیصالح 

آنالیز نهایی قیمت شن و ماسه توسط هیأت رئیسه کمیسیون معدن انجمن و انجمن شن و ماسه 

پیگیری تفاهم نامه فی ما بین مرکز امور شوراهای حل اختالف قوه قضائیه و وزارت صنعت،معدن و تجارت که با هدف تشکیل شورای حل اختالف 

ویژه برای حل اختالف واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی منعقد گردیده بررسی و ایرادات آن با همفکری اعضای کمیسیون حقوقی

تهیه گزارش در خصوص  دستورالعمل شبه قضایی سال 13۹۹ 

 پیگیری مشکل شکر برای زنبورداران از طریق سازمان جهاد 

 بررسی مسائل و مشکالت سامانه بازارگاه و موضوع حمل و نقل در خصوص واحدهای دام و طیور و زنبور عسل جهت طرح در شورای گفتگو

 پیشنهاد گردید با توجه به آسیبی که ویروس کرونا بوجود آورده برای پاره ائی از مشاغل که تعطیل بوده اند در صورتیکه در سال آینده مورد 

محاسبه علی الراس قرار گیرند ،چند ماه تعطیلی ناشی از ویروس کرونا با سال قبل مقایسه نگردد .

مقرر گردید موضوع مشاغلی که جزء مشاغل 13 گانه اعالمی نبوده اند )در خصوص مشکالت ناشی از  ویروس کرونا(پیگیری گردد .

مقرر گردید 15 پیشنهاد موضوع در حوزه کار و تأمین اجتماعی توسط اعضای هیات رئیسه و مسئولین کمیته های تخصصی این کمیسیون مورد 

بررسی قرار گیرد .

تشکیل جلسه با فعاالن بخش سلولزی جهت تشکیل انجمن تخصصی در اتاق با همراهی هیات رئیسه کمیسیون صنایع 

مقرر گردید افرادی که در زیر مجمومه گلخانه داران هستند جهت مشاوره های بیشتر و رفع مشکالت با جهاد کشاورزی ارتباط خود را بیشتر کنند تا 

از خدمات بانک کشاورزی بهره مند گردند . 

 بحث و بررسی در خصوص مشکالت و معضالت بخش تجارت و استرداد ارز در صادرات محصوالت کشاورزی و قوانین مالیاتی مربوطه مطرح گردید.

 مقرر گردید مشکالت و مسائل عدم تخصیص ارز دولتی به سم و کود و نهاده های زراعی از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان پیگیری گردد. 

مقرر گردید مشکالت سامانه بازارگاه و مشکالت صادرات مرغ پیگیری گردد .

 پیگیری حضور نماینده اتاق در جلسات هیات های مالیاتی در شهرستان بهار

 پیگیری از طریق امور مالیاتی استان در خصوص محدودیت در تعداد پرونده های قابل طرح در هر جلسه هیات های مالیاتی 

 مقرر گردید آموزش »صورتهای مالی بر اساس استانداردها«به فعالین اقتصادی توسط جناب آقای المعی عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون 

مالیاتی و تامین اجتماعی ارائه گردد .

 برنامه ریزی جهت تنظیم تقویم آموزشی مشترک در سال 13۹۹ از طریق کمیسیون آموزش

برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران استانی 

کمیته پژوهش کمیسیون همکاری الزم با پروپوزال ارائه شده در جلسه درخصوص آسیب شناسی کرونا برای اقتصاد استان با دانشگاه بوعلی داشته باشد.

مقرر شد جلسات مشترک باحضور هیأت مدیره نظام مهندسی کشاورزی تشکیل شود و همچنین اتاق اصناف مسائل و مشکالت قابل پیگیری در 

کمیسیون را به دبیرخانه کمیسیون های اتاق همدان ارسال نماید.

پیشنهاد دعوت آقای اسماعیلی معاون محترم امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین پیشنهاد تشکیل جلسه با حضور رؤسای خانه 

معدن و مسئولین کمیته های اتاق ایران توسط کمیسیون معدن مطرح شد.

پیشنهاد تشکیل جلسه با حضور نمایندگان استان در مجلس و هیات رئیسه کمیسیونهای اتاق 

تشکیل جلسه مشترک اعضای کمیسیون خدمات فنی مهندسی با جناب آقای خرم ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و مسئولین استان و 

بررسی مسائل و مشکالت صنعت ساخت
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بررسی پیامدهای ناشی از ویروس کرونا در بخش کشاورزی و صنایع وابسته با تاکید بر شناسایی نوع خسارت و ارائه راهکارها و پیشنهادات    

حضور نماینده کمیسیون کشاورزی در کارگروه تنظیم بازار استان با هدف دفاع از منافع تولیدکنندگان این بخش

جمعبندی مسائل و مشکالت بخش کشاورزی جهت ارائه به شورای گفتگو و ارائه این مسئل در جلسه شورا

تشکیل جلسه کمیسیون صنایع اتاق در محل سازمان صمت استان با حضور ریاست این سازمان جهت ارائه مسائل و مشکالت بخش صنعت 

در اثر ویروس کرونا   

پیگیری مشکالت ناشی از برگشت ارز و تخصیص ارز به تولیدکنندگان جهت تامین موارد اولیه و ماشین آالت

درخواست تعویق چهارماهه  اقساط بانکی - تامین اجتماعی و دارایی  و پیگیری موضوع

پیگیری بحث بیمه بیکاری کارکنان واحدهای تولیدی در اثر ویروس کرونا

پیگیری مواد اولیه واحدهای تولیدی که توسط شرکتهای دولتی عرضه کننده در بورس بصورت نقدی است مثل )فوالد مبارکه  و 

پتروشیمی ها(

بررسی ارز حاصل از صادرات و چند نرخی بودن ارز و مشکالت فراوانی که این موضوع ایجاد کرده است. 

بررسی موضوع صادرات بر اساس نرخ روز بازار 

پیشنهاد گردید :دولت به جای پرداخت یارانه واحدهای فعال را متناسب با لیست بیمه کمک هزینه از افراد کسر و در مقابل بیمه و 

مالیات رایگان باشد .

پیشنهادات و نظرات اعضای کمیسیون مالیات و تامین اجتماعی در خصوص خسارات ناشی از ویروس کرونا ارائه و جمعبندی و به 

دستگاههای ذیربط اعالم شد. 

جمعبندی موارد و مشکالت صنعت ساخت استان جهت ارائه در جلسه ای با حضور جناب آقای خرم ریاست محترم سازمان نظام 

مهندسی ساختمان کشور

پیگیری مصوبات کمیسیون و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توسط هیأت رئیسه کمیسیون معدن 

بررسی خسارت پیش آمده مرتبط با کرونا در بخش معدن و پیشنهادات و راهکارهای بهبود وضعیت بهره برداران معدن توسط هیأت رئیسه 

مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر عدم ارسال پرونده بهره برداران بخش معدن به مراجع قضایی بررسی و مقرر 

شد در صورت عدم توجه به موضوع مصادیق به ریاست محترم اتاق جهت پیگیری اعالم شود.

درخصوص مشکل بهره برداران معادن حوزه سد اکباتان همدان نیز مقرر شد با آقای خاکی معاونت سازمان صمت مکاتبه صورت پذیرد 

و درصورت نیاز هیأت رئیسه کمیسیون جلسه با معاونت سازمان صمت تشکیل دهد.

در کمیسیون تشکلها پیشنهاد تدوین پروتکل های بهداشتی برای فعالیت های مختلف تولیدی )صنعتی، کشاورزی و ...( خدمات، 

بازرگانی و ... مطرح شد و اقداماتی از قبیل کمک بالعوض به کلیه الیه های تولیدی، خدماتی و مصرف کننده به صورت بن های تأمین 

کاال و خدمات طرح گردید  

پیشنهاد حذف و کاهش حداکثری مجوزهای الزم برای تولید و افزایش تولید مطرح شد.

معرفی طرح تاپ به اعضاء و بهره برداری از این طرح با توجه به شرایط حاضر

تقویت سیستم آموزشی آنالین و پیشنهاد تهیه دی وی دی های آموزشی مرتبط و مورد نیاز از موسسه های آموزشی استان و ارائه به داوطلبان

تهیه فیلم آخرین مراحل تکامل دوچرخه تعادلی مهندس رکابدار توسط ایشان و انتقال جزئیات پیشرفت محصول به ریاست محترم اتاق 

بازرگانی همدان جناب آقای مهندس زبردست

 تشکیل بانک اطالع جامع مشاغل خانگی استان

ایجاد فروشگاه اینترنتی جامع در خصوص فروش محصوالت کلیه مشاغل خانگی فعال در استان

ارسال نامه نیازسنجی دوره های آموزشی به ادارات و اعضای کمیسیون
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 ۹۹/5/21 کمیته گلخانه  
مقرر گردید جلسه ای در دفتر بیمه ایران در خصوص بیمه سازه های گلخانه تشکیل گردد .

 ۹۹/5/30 کمیسیون صنایع )بررسی مشکالت شهرکهای صنعتی( 
مقرر گردید مشاور مالیاتی اتاق همدان )جناب آقای جعفری نسب(جلسه ای با سازمان مالیاتی در خصوص برخی از 

مشکالت شهرکهای صنعتی تشکیل دهند . 
-مقرر گردید جلسه ای با ریاست محترم شرکت شهرکها و ریاست محترم اتاق همدان جهت رسیدگی به مشکالت و 

مسائل شهرکهای صنعتی تشکیل گردد . 
 ۹۹/5/2۹ هیات رئیسه کمیسیون تجارت  

پیشنهاد گردید موضوع ماده 16 قانون صادرات و واردات به تمامی محصوالت کشاورزی تامین داده شود.
-با توجه به قیمت گذاری های متفاوت در زنجیره تولید تا صادرات پیشنهاد تشکیل کمیته استانی تنظیم ارزش گذاری و

 قیمت گذاری نیز مطرح شد.
-مقرر گردید نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی درخصوص صادرات محصواالت کشورزی و رفع تعهد ارزی ارسال 

گردد.
20مرداد   هیأت رئیسه کمیسیون آموزش 

مقرر شد هیأت رئیسه کمیسیون دوره های آموزشی تقویم آموزشی اتاق ایران را بررسی و دوره های مورد تایید را 
اعالم نمایند.

-آقای سلیمان آبادی نیازهای خوشه های صنعتی را کتبا اعالم نمایند.
-مقرر شد اعضای هیأت رئیسه در ویدئو کنفرانس دوآل آلمان روز دوشنبه 27 مرداد شرکت نمایند.

22 مرداد هیأت رئیسه کمیسیون تشکلها 
مقرر شد مسائل و مشکالت انجمن ها جهت طرح در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بررسی و جمع 

بندی شود.
سازمان نظام مهندسی کشاورزی مسائل و مشکالت خود را اعالم نماید.

21 مرداد  هیأت رئیسه کمیسیون معادن 
مسائل و مشکالت اعضای کمیسیون جهت طرح و پیگیری در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان جمع بندی 

و به دبیرخانه شواری گفتگو اعالم شود.

اهم فعالیتهای کمیسیونهای مشورتی اتاق مرداد  ماه سال ۹۹

مقرر شد طی هفته آتی جلسات انجمن با حضور اعضا تشکیل و مسائل جمع بندی و به کمیسیون  هیأت رئیسه کمیسیون تشکلها -1 تیرماه - 

اعالم شود.

1- مقرر شد جلسه آتی کمیسیون در محل پارک علم و فناوری استان همدان برگزار شود. کمیسیون جوانان-8 تیرماه- 

2- بازنگری در فعالیت مسئولین کمیته ها و در صورت نیاز انجام تغییراتی در بخش مسئولین کمیته ها، همچنین مقرر شد درخصوص 

شروع فعالیت کمیته مخترعین، جناب آقای بهرامی نامه ای جهت اطالع و دستور ریاست اتاق همدان ارسال نمایند.

3- با توجه به تذکر دبیر محترم کمیسیون دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران بکارگیری عنوان استاندارد و عرف اتاق های کشور جهت 

کمیسیون تحت عنوان : »کمیسیون جوانان و کسب و کارهای دانش بنیان » الزم بذکر است کمیته بانوان بازرگان ذیل همین کمیسیون به 

فعالیت خود ادامه خواهد داد .

4- تهیه لیست اعضای معتبر و غیر معتبر اتاق استان توسط سرکار خانم بیاض فر به منظور تفکیک و جذب اعضای جدید کمیسیون 

جوانان با توجه به ضرورت ایجاد جهش در همکاری فی مابین اتاق و جوانان فعال دارای کارت بازرگانی یا عضویت

5 تیرماه- در این جلسه مسائل و مشکالت اعضای نظام  نشست اعضای کمیسیون مهندسی و فعالین اقتصادی با حضور آقای خرم- 

مهندسی ساختمان مطرح شد و مقرر شد طی نامه ای موارد جمع بندی و پس از طرح در کمیسیون مهندسی اتاق همدان، موارد به 

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع داده شود.

در این جلسه مسائل و  نشست اعضای هیأت رئیسه کمیسیون مهندسی با دکتر قیاسوند عضو نظام مهندسی ساختمان-17 تیرماه - 

مشکالت اعضای نظام مهندسی ساختمان مطرح شد و مقرر شد در جلسه کمیسیون پیگیری شودو در صورت نیاز به دبیرخانه شورای 

گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع داده شود.

نشست هیأت رئیسه کمیسیون ها درخصوص اوراسیا-11 تیرماه-در این جلسه آقای عبدالملکی مسئول دبیرخانه کمیسیونهای اتاق 

همدان موارد درخواست کاالیی و خدماتی حوزه اوراسیا را تشریح نموده و مقرر گردید هیات رئیسه چهار کمیسیون مذکور پیشنهادات 

و موارد مورد نظر هر کمیسیون را تا مورخ ۹۹/4/14 به دبیرخانه اتاق اعالم نمایند.

 پنجمین جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات -17تیرماه - )دو جلسه فوق العاده هم در خصوص رفع تعهدات ارزی  تشکیل 

گردیده است (مقرر گردید بررسی گردد در استان چه تعداد کارخانه وجود دارد که طرح توسعه هستند .)شرکت فروسلیس آذرخش 

نمونه ای از طرح توسعه می باشد(

مقرر گردید با همکاری استانداری همدان جلسه ای در خصوص رفع مشکالت ناشی از ارز حاصل از صادرات با حضور جناب آقای 

کریمی از بانک مرکزی بصورت ویدئو کنفرانس برگزار گردد .

مقرر گردید صادرکنندگان مشکالت خود را کتبا در خصوص قیمت های صادراتی  به گمرک ارائه دهند تا بنحو مقتضی پیگیری صورت 

گیرد . 

مقرر گردید جلسه ای در روز پنجشنبه با اعضای حاضر در این جلسه مجددا برگزار گردد .

اهم فعالیتهای کمیسیونهای مشورتی اتاق تیر ماه سال ۹۹
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ششمین جلسه کمیسیون جوانان و کسب و کارهای

 دانش بنیان اتاق همدان تشکیل شد.

ششمین جلسه کمیسیون جوانان و کسب و 

کارهای دانش بنیان اتاق همدان در محل 

سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی استان همدان تشکیل شد.        
 

ــن  ــدان، ای ــاق هم ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

ــن  ــه مخرتعی ــزارش کمیت ــه گ ــا ارائ ــه ب ــت ک نشس

ــر  ــری ه ــورد بکارگی ــث در م ــن بح ــد ضم ــاز ش آغ

ــه  ــی ک ــاق بازرگان ــمی ات ــای رس ــرت اعض ــه بیش چ

رشایــط عضویــت در ایــن کمیســیون را دارا مــی 

باشــند نســبت بــه اخــذ پیشــنهادات حضــار مبنــی 

بــر تحــول در عملکــرد کمیســیون تبــادل نظــر شــد.

همچنیــن حمیــد بهرامــی رئیــس کمیســیون جوانــان 

ــر  ــد ب ــن تاکی ــان ضم ــای دانش بنی ــب  وکاره و کس

تعامــل هــر چــه بیشــرت بــا مجموعــه پــارک علــم و 

فنــاوری همــدان پیشــنهاد برگــزاری جلســه آتــی بــا 

ــارک مطــرح  حضــور حداکــری اعضــا را در محــل پ

ــارک و  ــده محــرتم پ ــورد اســتقبال مناین ــه م منــود ک

اعضــای کمیســیون قــرار گرفــت.

جدیــد  عضــو  رضایــی  محمدمهــدی  همچنیــن 

کمیســیون اقــدام بــه معرفــی کامــل حــوزه فعالیــت 

ــب و  ــرای کس ــایت ب ــی س ــت طراح ــود و اهمی خ

کارهــای دانــش بنیــان و امــکان ارائــه آمــوزش هــای 

آتــی در بحــث ســئو بــا هــدف بهــره منــدی اعضــا 

ــه منــود.  ارائ

ــه  ــده کمیت ــزارش ارزن ــان گ ــه بی ــا توج ــان ب در پای

پذیــر  مســئولیت  اعضــای  و  جلســه  در  حــارض 

کمیســیون بــا انتخــاب حارضیــن بــه دونفــر از 

اعضــا جوایزارزنــده ای تقدیــم شــد.

برگزاری اولین جلسه هیات رئیسه کمیسیون بازار پول، 
تأمین مالی و سرمایه گذاری با حضور ریاست اتاق همدان

اولیــن جلســه هیــات رئیســه کمیســیون 

رسمایــه  و  مالــی  تأمیــن  پــول،  بــازار 

ــت  ــر زبردس ــی اصغ ــور عل ــا حض ــذاری ب گ

ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات ریی

کشــاورزی اســتان همــدان روز چهارشــنبه 3 

اردیبهشــت مــاه 1399 در دفــرت رئیــس اتــاق 

ــد. ــزار ش ــدان برگ هم

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان، 

در ایــن جلســه ابتــدا مصوبات ســال گذشــته 

کمیســیون مــورد بحــث و بررســی قــرار 

گرفــت و برنامــه تقویــم زمانبنــدی جلســات 

کمیســیون در ســال جدیــد نیــز بــه تصویــب 

رســید.

در ایــن جلســه مقــرر شــد » جلســه ای 

بــا روســای کمیســیونها و دبیــر اتــاق در 

ــت اعضــای کمیســیون هــا  خصــوص وضعی

ــود.« ــزار ش برگ
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چهل و دومین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب، 
محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق همدان برگزار شد

چهــل و دومیــن جلســه کمیســیون کشــاورزی، آب، 

محیــط زیســت و اقتصــاد ســبز اتــاق بازرگانــی، صنایــع، 

ــنبه  ــدان روز چهارش ــتان هم ــاورزی اس ــادن و کش مع

ــاق  ــات ات ــالن جلس ــل س ــاه 1399 در مح ــرداد م 7 خ

ــدان تشــکیل شــد. هم

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان، در ابتــدای 

ــدان  ــاق هم ــرکل  ات ــزدی دبی ــره ای ــه طاه ــن  جلس ای

»ضمــن خیــر مقــدم و تربیــک  انتصــاب معاونــت 

بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی 

اســتان همــدان بــه تریــح گزارشــی از کمیســیون 

کشــاورزی اتــاق همــدان« پرداخــت.

ــو  ــیون و عض ــس کمیس ــودی رئی ــی محم ــه عل در ادام

در  »توضیحاتــی  همــدان  اتــاق  مناینــدگان  هیــأت 

خصــوص معرفــی کمیســیون هــای تخصصــی اتــاق 

از  و  ارائــه منــود  همــدان و رشح دســتور جلســه« 

حارضیــن در جلســه خواســت »مشــکالت و مســائل در 

ــان  ــور عســل را بی ــان و زنب ــور و آبزی خصــوص دام طی

ــد.« کنن

ــه منظــور »آشــنایی  ــن جلســه ب ــر اســت ای شــایان ذک

و هاهنگــی بیشــرت فــی مــا بیــن فعالیــت هــای 

ــاد  ــت و اقتص ــط زیس ــاورزی، آب، محی ــیون کش کمیس

ــور  ــان و زنب ــور، آبزی ــه تخصصــی دام، طی ســبز و کمیت

عســل و معاونــت محــرتم بهبــود تولیــدات دام در 

ــد. ــکیل ش ــاورزی« تش ــاد کش ــازمان جه س

ــورد بحــث  ــن نشســت م ــه در ای ــواردی ک ــن م مهمرتی

ــل مــی باشــد. ــه پیشــنهاد رســید بــرح ذی ــع و ب واق

ــه  ــتان واردات ملک ــورداران اس ــکالت زنب ــی از مش *یک

اســت کــه پیشــنهاد گردیــد ایــن موضــوع توســط 

معاونــت محــرتم بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد 

ــردد . ــری گ ــاورزی پیگی کش

*پیشــنهاد گردیــد موضــوع رسشــاری کــه توســط 

ســازمان انجــام میگــردد  حتــی االمــکان بــه خــود 

اتحادیــه واگــذار گــردد .

*در خصــوص علوفــه عشــایر پیشــنهاد گردیــد هــر 

ــرد  ــرار گی ــایر ق ــار عش ــه در اختی ــرت علوف ــدر بیش چق

ــی  ــو م ــی و ج ــای دام ــاده ه ــوزه نه ــا در ح مخصوص

ــد .  ــایری باش ــه عش ــه جامع ــی ب ــک بزرگ ــد کم توان

ســامانه  مشــکالت  خصــوص  در  گردیــد  *پیشــنهاد 

. شــود  انجــام  متهیداتــی  بــازارگاه 

*پیشــنهاد گردیــد رشکتهــای بــزرگ در خصــوص نهــاده 

ــا  ــد ت ــه کنن ــران تهی ــتان ته ــود را از اس ــهمیه خ ــا س ه

ــد .  ــه نبینن ــف صدم ــرد و ضعی ــای خ رشکته

*پیشــنهاد گردیــد تشــکلها و اتحادیــه هــای مربــوط بــه 

دام و طیــور و آبزیــان و زنبــور عســل از ســوی ســازمان 

جهــاد کشــاورزی تقویــت شــوند . 

*پیشــنهاد گردیــد بــه اتحادیــه هــای فرصــت داده شــود 

ــبرتی و  ــان مناس ــود را در زم ــوالت خ ــروش محص ــا ف ت

فرصتهــای خــوب انجــام دهنــد . 

*پیشــنهاد گردیــد بحــث خریــد تضمینــی در مــوارد 

ــود .  ــام ش ــاص انج خ

ــوص  ــانی در خص ــالع رس ــث اط ــد بح ــنهاد گردی *پیش

فــراورده هــای لبنــی در ســطح اســتان بــه درســتی و بــا 

پیگیــری هــای مناســب انجــام گــردد . 

* پیشــنهاد گردیــد موضــوع صنــدوق بیمــه کشــاورزی 

هــای  زیربخــش  تقدینگــی  ترمیــم  خصــوص  در 

کشــاورزی علــی الخصــوص دام و طیــور پیگیــری گــردد.

ــکلها  ــا در تش ــوزش ه ــوع  آم ــد موض ــنهاد گردی *پیش

ــردد . ــت گ تقوی

*پیشــنهاد گردیــد خــود رشکتهــا واردات شــیر خشــک را 

انجــام دهنــد . برگزاری اولین جلسه کمیسیون حمایت قضایی
 و مالکیت فکری اتاق همدان در سال 13۹۹

اولیــن جلســه کمیســیون حایــت قضایــی و مالکیــت 

فکــری اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی اســتان 

همــدان در ســال 1399 روز پنــج شــنبه 1 خــرداد مــاه 99 در 

محــل ســالن جلســات اتــاق همــدان برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان، در ابتــدای 

جلســه فریــدون جعفــری رئیــس کمیســیون و رئیــس مرکــز 

داوری اتــاق همــدان بــه قرائــت مــن » تفاهــم نامــه فــی 

مابیــن مرکــز امــور شــوراها و وزارت صمــت بــرای تشــکیل 

ــت. ــوف« پرداخ ــوراهای موص ش

ــح  ــام صل ــه را » انج ــم نام ــداف تفاه ــی از اه ــری یک جعف

وســازش و رســیدگی قانونــی مابیــن طلبــکاران وبدهــکاران 

واحدهــای تولیــدی و صنعتــی بــا اشــخاص حقیقــی و 

حقوقــی غیــر دولتــی از طریــق فراهــم منــودن بســرت گفتگــو و 

ــود. ــان من ــری« بی میانجیگ

رئیــس کمیســیون همچنیــن »تعهــدات و نحــوه هاهنگــی و 

نظــارت بــر اجــرای تفاهــم نامــه هــا را« بــرای اعضــای حــارض 

توضیــح داد.

شــایان ذکــر اســت در پایــان جلســه مقــرر شــد » تفاهــم نامــه 

فــی مــا بیــن مرکــز امــور شــوراهای حــل اختــالف قــوه قضائیــه 

و وزارت صنعت،معــدن و تجــارت کــه بــا هــدف تشــکیل 

ــالف واحدهــای  ــرای حــل اخت ــژه ب ــالف وی شــورای حــل اخت

تولیــدی و فعالیــن اقتصــادی منعقــد گردیــده بررســی و 

ــا همفکــری اعضــای کمیســیون جمــع بنــدی و  ــرادات آن ب ای

ــه شــود « ــه کمیســیون هــا ارائ ــه دبیرخان ب
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رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی همدان خواستار شد:

بخشودگی مالیاتی واحدهای گردشگری متضرر از کرونا و ارائه تسهیالت 
ارزان قیمت جهت احیا بخش های آسیب دیده حوزه گردشگری

ــع  ــگری ،صنای ــیون گردش ــه کمیس ــت رئیس ــا هیئ اعض

ــت  ــر زبردس ــی اصغ ــدس عل ــا مهن ــری ب ــتی و ه دس

رئیــس اتــاق بازرگانــی همــدان دیــدار و گفتگــو کردنــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان شــهرام 

شــیروانی رئیــس کمیســیون گردشــگری در ایــن دیــدار  

ابتــدا گزارشــی از رونــد جلســات کمیســیون مذکــور در 

ــات  ــی شــدن  مصوب ــزان اجرای ــن می ســال 98و همچنی

ــه منــود ــی کمیســیون ارائ قبل

وی اظهــار داشــت بــا توجــه بــه اینکــه در ســال گذشــته 

ــه موضــوع  ــو ب ــک جلســه از جلســات شــورای گفتگ ی

ایــن  رئیســه  هیئــت  یافــت  اختصــاص  گردشــگری 

کمیســیون در راســتای اجرایــی شــدن مصوبــات پیگیــری 

هــای مســتمر داشــته و بخــش قابــل توجهــی ازآن بــه 

اجــرا رســیده اســت.گفتنی اســت در ایــن جلســه مقــرر 

شــد  بــا عنایــت بــه خســارت جــدی وارد شــده ناشــی 

ــگری  ــف گردش ــای مختل ــش ه ــر بخ ــر پیک ــا ب از کرون

مطالــب مرتبــط بــا ایــن موضــوع جمــع بنــدی و جهــت 

ارائــه بــه دبیرخانــه شــورای گفتگــو لحــاظ گــردد

رئیــس کمیســیون گردشــگری در ادامــه بخشــودگی 

ــه  ــا و ارائ ــروس کرون ــرضر از وی ــی واحدهــای مت مالیات

تســهیالت ارزان قیمــت جهــت احیــا بخــش هــای 

ــرار داد. ــه ق ــورد مطالب ــگری را م ــده گردش ــیب دی آس

وی همچنیــن بــه مســأله امهــال مالیاتــی هتل هــا 

اشــاره کــرد و گفــت: هتل هــا بــا آســیبی کــه در طــول 

ســال ۹۸ دیدنــد کــه در نهایــت در مــاه پایانــی ســال بــا 

ــا مدتــی  ــا همــراه شــد، بایــد از مالیــات ت بحــران کرون

معــاف شــوند؛ بنابرایــن درخواســتی کــه مــا از دولــت 

ــات  ــا و تأسیس ــدی هتل ه ــت ۱۰۰ درص ــم، معافی داری

ــت. ــال های ۹۸ و ۹۹ اس ــات در س ــگری از مالی گردش

ــز در  ــدان نی ــاق هم ــس ات ــت رئی ــر زبردس ــی اصغ عل

ایــن دیــدار خواســتار ارائــه تقویــم زمانبنــدی جلســات 

کمیســیون در ســال پیــش رو شــده و بــر فعــال شــدن 

ــیون  ــوع کمیس ــر مجم ــای زی ــه ه ــرت کمیت ــه بیش هرچ

همچــون گردشــگری ســالمت،صنایع دســتی و... تاکیــد 

منــود. 

ــده و  ــات ارزن ــان از خدم ــدان در پای ــاق هم ــس ات رئی

تــالش هــای اعضــا هیئــت رئیســه کمیســیون گردشــگری 

در ســال گذشــته تقدیــر منــود.

ــن  ــات،کار و تأمی ــیون مالی ــه کمیس ــن جلس   پنجمی

و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  اجتاعــی 

ــرب  ــی اک ــت عل ــه ریاس ــدان ب ــتان هم ــاورزی اس کش

فــالح رئیــس کمیســیون و نایــب رئیــس اتــاق همدان 

روز ســه شــنبه 27 خردادمــاه 1399 در محــل ســالن 

ــزارش  ــه گ ــد.  ب ــکیل ش ــدان تش ــاق هم ــات ات جلس

ــا  ــت ب ــن نشس ــدان، ای ــاق هم ــی ات ــط عموم رواب

دســتور جلســه بیــان اخبــار، قرائــت صورتجلســه 

قبلــی، گــزارش کمیتــه مالیــات در فاصلــه دو جلســه ، 

گــزارش اقدامــات و پیگیریهــای انجــام  شــده انتخــاب 

مســئول کمیتــه تأمیــن اجتاعــی بــا توجــه بــه عــدم 

حضــور آقــای رخشــانی ، طــرح مســائل و نقطــه 

نظــرات اعضــای محــرتم کمیســیون  طبــق اولیــن 

دســتور جلســه توســط اعضــا مطــرح و مــورد بحــث 

و بررســی قــرار گرفــت و ســپس مســائل و مشــکالت 

ــن  ــات،کار و تأمی ــیون مالی ــای کمیس ــوی اعض از س

اجتاعــی بیــان گردیــد، در ایــن نشســت تاکیــد 

شــد بررســی پرونــده هــای حقوقــی کــه دارای کارت 

بازرگانــی در حــل اختــالف بــوده  مــی بایســت حتــا 

بــا حضــور مناینــده اتــاق برگــزار شــود کــه متاســفانه 

ــن  ــرای ای ــاف ب ــده اصن ــار از مناین ــتان به در شهرس

ــد.  ــده هــا دعــوت بعمــل مــی آی پرون

در ادامــه علــی اکــرب فــالح نایــب رئیــس اتــاق 

همــدان اظهــار داشــت: انشــاء رأی مــی بایســت 

ــر اینصــورت بایــد  فــی املجلــس انجــام شــود، در غی

ــی  ــوص قانون ــده در خص ــل پرون ــی در ذی توضیحات

ــردد. ــه گ ــودن ارائ نب

ــیون  ــه کمیس ــن جلس ــه در پنجمی ــری ک ــورد دیگ م

مالیــات مــورد نقــد واقــع شــد بــه ایــن مطلــب 

اشــاره داشــت کــه در هیئــت هــا معیــار مشــخصی 

پیشــنهاد  کــه  نــدارد  وجــود  دســتمزدها  بــرای 

بــه  کــه  قراردادهایــی  جهــت  تدبیــری  میگــردد 

تأمیــن اجتاعــی ارائــه میگــردد طبــق اســتانداردهای 

ادامــه   در   اعضــا  شــود،  اندیشــیده  حسابرســی 

ــور  ــازمان ام ــه س ــز  ب ــه ای نی ــد  نام ــنهاد دادن پیش

اقتصــاد دارایــی اســتان در خصــوص محدودیــت در 

بررســی تعــداد پرونــده هــای یــک روز متناســب بــا 

ــردد . ــال گ ــیدگی ارس رس

در پایــان تاکید شــد وفــق مقررات و دســتورالعملهای 

جدیــد ســازمان امــور مالیاتــی مؤدیــان بایســتی 

تراکنشــهای شــخصی و اداری را از یکدیگــر جــدا 

ــا  در رســیدگی هــا دچــار اشــکال نشــوند . کــرده ت

علی اکبر فالح رئیس کمیسیون مالیات،کار و تأمین اجتماعی اتاق همدان تاکیدکرد:

در هیئت های تجدید نظر مالیاتی انشاء رای فی المجلس انجام شود
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ابراهیم علی پناهی
عضو هیئت نمایندگان و انجمن فرش اتاق همدان

رخنه »رکود« در تاروپود فرش همدان/ بازارهای جهانی از دست رفته است

از گذشــته تــا امــروز خانه هــای ایرانــی حتــی محقرتریــن 

آنهــا مفــروش بــه فــرش دســتباف بــوده و فــرش از 

ــه  ــی ک ــا جای ــده ت ــی ش ــوب م ــه محس ــای خان زینت ه

همیــن موضــوع فــرش دســتباف را جــز میــراث الینفــک 

ــت. ــرار داده اس ــران ق ــی ای مل

اگــر پازبرلــک را بــه عنــوان قدیمــی تریــن فــرش ایرانــی 

بدانیــم قدمــت قالیبافــی در ایــران بــه ۵۰۰ ســال قبــل از 

میــالد یعنــی بیــش از ۲ هــزار ســال قبــل بازمــی گــردد کــه 

بررســی وضعیــت اســتان همــدان در قالیبافــی نیــز نشــان 

می دهــد کــه همــدان، پایتخــت تاریــخ و متــدن ایــران از 

ــت  ــای باکیفی ــت فرش ه ــای باف ــی از قطب ه ــاز یک دیرب

بــوده و بــه مــرور زمــان مــورد توجــه تجــار و عالقمنــدان 

در خــارج از کشــور قــرار گرفتــه و از هــان روزهــا فــرش 

دســتباف همــدان شــهرت خاصــی پیــدا کــرده اســت.

یکــی از واقعیت هایــی کــه خصوصیــات بــارز فــرش 

همــدان را گوشــزد می کنــد بــازار فــرش ایــن شــهر اســت 

بــه گونــه ای که وجــود کاروانراهــا و کارگاه هــای قالیبافی 

ــته  ــه از گذش ــن حرف ــق ای ــت از رون ــهر حکای ــن ش در ای

داشــته و ایــن روزهــا نیــز هنــوز بــازار فرش همــدان حفظ 

شــده هــر چنــد کار و کاســبی ماننــد قبــل نیســت.

ثبت شــده  فرش هــای  می دهــد  نشــان  بررســی ها 

و  ننــج«  و  »کســب  فــرش  شــامل  همــدان  اســتان 

ــر، فــرش  ــه منطقــه جــوزان مالی ــق ب ــان« متعل »ازندری

ــان کبودرآهنــگ و فــرش  ــه مهرب ــق ب »شــاخ گاوی« متعل

»کلــه گلــی« و »ســاالری« مربــوط بــه منطقــه نهاونــد 

ــود را دارد. ــاص خ ــدگان خ ــم بافن ــوز ه ــه هن ــت ک اس

کمــی کــه بــه عقــب می رویــم بــا تشــدید تحریم هــا 

از ســال ۹۷ کــه شــکل تــازه ای بــه خــود گرفــت 

اغلــب کاالهــای صادراتــی کشــور بــه خصــوص فــرش 

ــرار  ــی ق دســتبافت همــدان در لیســت ســیاه صادرات

گرفــت و از هــان ســال ها بــا کاهــش آمــار صــادرات 

ــم. ــه رو بودی فــرش دســتبافت همــدان روب

ــت  ــن روزهــا وضعی ــه ای ــن موضــوع ســبب شــد ک همی

فــرش دســتبافت همــدان رشایــط خوبــی نداشــته باشــد و 

اگــر بــه موقــع چــاره ای بــرای حل مشــکالت آن نیندیشــیم 

خســارت های جــربان ناپذیــری متحمــل خواهیــم شــد.

ابراهیــم علــی پناهــی عضــو انجمــن فــرش دســتبافت 

و از اعضــای هیئــت مناینــدگان اتــاق بازرگانــی همــدان 

نیــز در گفتگــو بــا روابــط عمومــی اتــاق همــدان اظهــار 

داشــن هــم اکنــون در اســتان همــدان ۵۰ هــزار بافنــده 

فــرش فعالیــت دارنــد و بیشــرتین تولیــد فــرش در 

اســتان همــدان مربــوط بــه روستاهاســت و ۷۰ تــا ۸۰ 

ــازار فــرش ایــن اســتان  درصــد فرش هــای موجــود در ب

ــه می شــود. ــه دســت روســتاییان بافت ب

علــی پناهــی تعطیلــی تعاونــی فــرش اســتان همــدان را 

عامــل اصلــی بــه وجــود آمــدن مشــکالت فــرش همــدان 

ــت،  ــا کیفی ــه ب ــواد اولی ــود م ــزود: نب ــرد و اف ــوان ک عن

ــودن  ــه نب ــدگان، بیم ــتمزد بافن ــرت دس ــودن اج ــم ب ک

ــن آن  ــر و مهمرتی ــاف ماه ــی ب ــودن قال ــان، نب قالیباف

نداشــن نقشــه کــش ماهــر از جملــه مشــکالت صنعــت 

فــرش اســتان اســت

وی بــا اشــاره بــه اینکــه فــرش همــدان تولیــد نــدارد و 

ــود،  ــه می ش ــدان یافت ــرش هم ــختی ف ــه س ــازار ب در ب

گفــت: اکنــون تولیــد فــرش دســتباف و بــازار آن در 

ــه روز  ــدارد و روز ب ــود را ن ــین خ ــق پیش ــدان رون هم

ــرش  ــر صنعــت ف ــش ت ــد پی هــم کمــرت می شــود هرچن

دســتباف در همــدان رونــق داشــت امــا فــرش ماشــینی 

جایگزیــن فــرش دســتباف شــده اســت. بــا ایــن تفاســیر 

آنچــه مســلم اســت همــدان ایــن گنجینــه دار صنعــت 

فــرش دســتباف کشــور بــرای اینکــه جایــگاه اصلــی 

ــت و  ــدی دول ــت ج ــد حای ــد نیازمن ــاز یاب ــود را ب خ

ــدگار اســت  دســت انــدرکاران ایــن صنعــت و هــر مان

لــذا ایجــاب می کنــد نــه تنهــا مســئوالن، کــه خــود 

ــد و  ــدف گام بردارن ــن ه ــق ای ــز در تحق ــدگان نی بافن

ــپرده  ــی س ــه فراموش ــت ب ــر و صنع ــن ه ــد ای نگذارن

شــود.

نشست اعضا هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی اتاق همدان
 با حضور دبیر کل اتاق همدان

اعضــا هیئــت رئیســه کمیســیون کشــاورزی وصنایــع غذایــی،آب محیــط زیســت و اقتصــاد ســبز اتــاق بازرگانــی همــدان بــا هــدف بررســی مصوبــات پیشــین 

،تنظیــم تقویــم جلســات و همچنیــن تدویــن آخریــن موانــع موجــود در توســعه حــوزه کشــاورزی اســتان جهــت ارائــه در جلســات شــورای گفتگــوی دولــت و 

بخــش خصوصــی  و کســب مصوبــات الزم  گــرد هــم آمدنــد.

طاهــره ایــزدی دبیــر کل اتــاق بازرگانــی همــدان در ایــن نشســت در خصــوص حضــور و نقــش کمیســیون مذکــور در جلســات ســتادی اســتان کــه در اســتانداری 

همــدان برگــزار مــی گــردد مطالبــی را مــورد تاکیــد قــرار داد.

وی خواســتار تصحیــح شــیوه اطــالع رســانی جلســات از ســوی اســتانداری شــده و یــادآور شــد موضــوع حضــور موثــر مناینــده اتــاق در جلســات کمیســیون تنظیــم 

بــازار و کمیســیون نظــارت پیگیــری خواهــد شــد.
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برگزاری هفتمین جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق همدان

هفتمین جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان روز سه شنبه 27 خرداد ماه 13۹۹ در 

محل سالن جلسات اتاق همدان تشکیل شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان، در ابتــدای جلســه رحیــم مرتضایــی عضــو هیــأت مناینــدگان اتــاق همــدان و رئیــس کمیســیون بــا اشــاره بــه »پیگیــری 

مصوبــات شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی« اظهــار منــود »19 مــورد مصوبــه مربــوط بــه شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اجرایــی شــده 

اســت.«

مرتضایــی خاطرنشــان ســاخت »کمیتــه هــای زیــر مجمــوع  کمیســیون فعالیــت خــود را از تیرمــاه رشوع کــرده و مســائل و مشــکات را جهــت طــرح در جلســه 

بعــدی کمیســیون جمــع بنــدی خواهنــد منــود.«

وی »خواستار تشکیل جلسه باحضور مجمع منایندگان مردم همدان در مجلس نیز« شد.

شایان ذکر است »اعضای کمیسیون نیز پیشنهاد »دعوت از داریوش اساعیلی معاون امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت« را مطرح منودند.

در ایــن جلســه مقــرر شــد »از طــرف اتــاق نامــه ای درخصــوص حــل مســائل مربــوط شــده نســبت بــه مســئول فنــی بــه ریاســت ســازمان صنعــت، معــدن و 

تجــارت« ارســال شــود.

..........................................................................................................

..........................................................................................................
سید مجید مختاری موسوی رئیس کمیسیون احداث و

 خدمات فنی و مهندسی اتاق همدان خواستار شد:

اجرایی شدن مصوبات شورای گفتگو در 
خصوص موانع فنی مهندسی 

هفمتمیــن جلســه کمیســیون احــداث، خدمــات 

صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  مهندســی  و  فنــی 

ــنبه  ــه ش ــدان روز س ــاورزی هم ــادن و کش مع

13 خــرداد مــاه 1399 در محــل ســالن جلســات 

ــد. ــکیل ش ــدان تش ــاق هم ات

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان، 

ابتــدای جلســه ســیدمجید مختارموســوی  در 

ــرد  ــزارش عملک ــان »گ ــه بی ــیون ب ــس کمیس رئی

پرداخــت. کمیســیون« 

موســوی بــا اشــاره بــه »برگــزاری جلســه شــورای 

گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان 

ــی  ــتار »اجرای ــال گذشــته« خواس ــدان در س هم

ــور« شــد. ــات جلســه مذک شــدن مصوب

ــت  ــه جه ــن جلس ــاخت »ای ــان س وی خاطرنش

ســاز  و  ســاخت  مشــکالت  و  مســائل  طــرح 

شــهری در جلســه شــورای گفتگــوی ســال جــاری 

ــت.« ــده اس ــکیل ش تش

ــاق همــدان  ــر اجرایــی ات در ادامــه طاهــره ایــزدی دبی

بــا اشــاره بــه »مصوبــه شــورای گفتگــوی دولــت و 

بخــش خصوصــی در اردیبهشــت مــاه 1398 مبنــی بــر 

تســهیل رونــد صــدور پروانــه ســاختانی« اظهــار منــود 

»در حــوزه عمرانــی و مجموعــه هــای ذیربــط جلســاتی 

جهــت پیگیــری اجرایــی نشــدن مصوبــه مذکــور تشــکیل 

شــود.« 

ســپس امیــر اســالمیه نایــب رئیــس اتــاق همــدان اظهــار 

ــورت  ــه دوص ــا ب ــه ه ــاز، هزین ــاخت و س ــود »در س من

مســتقیم و غیــر مســتقیم پرداخــت مــی شــود کــه غیــر 

مســتقیم مربــوط بــه تــورم مــی باشــد.«

ــئله رشــد  ــن »مس ــدان همچنی ــاق هم ــس ات ــب رئی نای

ــه  ــکن را از جمل ــاالی مس ــت ب ــت و قیم ــی جمعی منف

ــرد. ــوان ک ــذار » عن ــائل تاثیرگ مس

ــه  ــازان ب ــوه س ــن انب ــر انجم ــی دبی ــن عندلیب همچنی

بیــان مســائل و مشــکالت بخــش خــود مــن جملــه 

»بروکراســی اداری، مســائل مربــوط بــه نظــام مهندســی 

ســاختان، اصــالح قوانیــن و مقــررات نظــام مهندســی 

ــزان و نحــوه پرداخــت دســتمزد  ســاختان، مســئله می

مهندســین، اداره ثبــت، انشــعابات آب، بــرق و گاز« 

ــت. پرداخ

شــایان ذکــر اســت عمــده مســئله مطــرح شــده مربــوط 

بــه زمــان طوالنــی جهــت دریافــت پروانــه ســاختانی 

بــود.

در ایــن جلســه مقــرر شــد »نحــوه فعالیــت و اجرایــی 

شــدن قوانیــن در چنــد اســتان اســتعالم شــود و تفــاوت 

آن بــا همــدان مشــخص شــود تــا در جلســه بــا حضــور 

مهنــدس خــرم رئیــس نظــام مهندســی ســاختان کشــور 

طــرح مســئله صــورت گیــرد.«
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مشاوره مالیاتی 
جناب آقای شیرویه جعفری نسب 

درشش ماهه اول سال ۹۹تعداد  300 مشاوره 
تلفنی که هر هفته بطور متوسط 14 مراجعه 

حضوری در بخش مشاوره مالیاتی صورت گرفته 
است .که موارد مراجعه عبارتست از :

هیــات بدوی-هیــات تجدیدنظر-هیــات 251 مکــرر-

هیــات 216-شــورایعالی مالیاتــی -اعتبــارات مالیــات بــر 

ــزوده - ارزش اف

تکمیــل اظهارنامــه و دفاتــر مالیاتهــای مســتقیم-تکمیل 

ــر  ــات ب ــتقیم -مالی ــای مس ــر مالیاته ــه و دفات اظهارنام

ارث-آئیــن نامــه تحریــر دفاتــر -تحریــر دفاتــر قانونــی 

-ثبــت و ضبــط و شناســایی درآمدها-راهنایــی در 

ــی  ــی -راهنای ــوقهای مالیات ــهیالت و مش ــوص تس خص

در خصــوص پرداخــت مالیــات بــر ارزش افــزوده توســط 

کارفرمایــان دولتــی -مالیــات بــر نقــل و انتقــال و 

ــال 99  ــه در س ــت ک ــوده اس ــرب  ب ــق مت ــی و ح رسقفل

ــه  ــی ب ــا ی مالیات ــاوره ه ــه مش ــده ب ــه ش ــوارد اضاف م

ــد: ــل میباش رشح ذی

بخشــودگی جرائــم -صورتهــای مالــی -برگشــت ارز 

حاصــل از صــادرات و اســتفاده از نــرخ صفــر مالیاتــی 

ــا  ــی ه ــال دارائ ــا -انتق ــده کرون ــای پدی ــه ه -هزین

بیش از ۹70  مشاوره اثر بخش درشش ماه نخست  سال ۹۹ 
در سه حوزه تأمین اجتماعی ، روابط کار
امور مالیاتی و امور بانکی صورت گرفت.

اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی همــدان در راســتای حایــت از فعــاالن اقتصــادی مســئولیت دارد تــا ضمــن پایــش مســتمر عوامل 

موثــر کســب و کار بــا تعامــل و همــکاری بــا متامــی فعالیــن اقتصــادی  و همچنیــن در راســتای بهبــود محیــط کســب و کار گام برداشــته و 

نظــرات مشــورتی و مفیــد خــود را بــه کلیــه ذی نفعــان اطــالع رســانی منایــد و از ســوی دیگــر الزم اســت تــا اعضــای اتــاق بتواننــد در زمینــه 

هــای مختلــف تخصصــی از خدمــات مختلــف صاحــب نظــران در امــور مختلــف بانکــی -گمرکــی -مالیاتــی -بیمــه -کار و حقوقــی بهــره گیرنــد 

کــه رشح کوتاهــی از مشــاوره هــای اتــاق همــدان در ســه ماهــه نخســت ســال 99 بــرح ذیــل میباشــد .

مشاوره در زمینه روابط کار و تأمین اجتماعی توسط جناب 
آقای علی اکبر فالح مشاور اتاق همدان بعمل آمده که این 

خدمات به صورت حضوری و تلفنی انجام شده است و به منظور 
حصول نتیجه در جلسات با رؤسای سازمان های مربوطه نیز 

حاضر شده و متعاقبًا پیگیری های الزم بعمل آمده است . 
 اهم  موارد به شرح ذیل می باشد :

ــن اجتاعــی –مســائل  ــط کار-تأمی ــا موضوعــات :-رواب ــه مشــاوره ب -ارائ

مالیاتــی –قراردادهــا و حکمیــت در رفــع اختافــات فعالیــن اقتصــادی و ...

-حضور در سازمان های مربوطه به همراه مؤدی 

-تهیه لوایح دفاعیه 

-پیگیــری امــور فــوق تــا حصــول نتیجــه بــا مراجعــات مکــرر بــه ســازمان 

هــای مربوطــه 

-حضــور در جلســات تجدیدنظــر تهــران همــراه مــؤدی و حصــول نتیجــه 

مطلــوب.

•میانگین ساعات مشاوره های فوق بیش از 700ساعت بوده است .

•خوشــبختانه نتایــج حاصــل از ایــن مشــاوره هــا فــارغ از انتفــاع فــرد و یــا 

ســازمان بــه نتایــج مطلــوب و قانونــی ختــم شــده اســت. 

•همچنیــن از طریــق ســایت اتــاق و کانــال پیــام رســان اتــاق و کمیســیون 

ــکات  ــا و ن ــنامه ه ــانی بخش ــاع رس ــی اط ــن اجتاع ــات،کار و تامی مالی

آموزشــی در زمینــه روابــط کار بــا تأمیــن اجتاعــی بعمــل مــی آیــد .

در شــش ماهــه اول ســال 1399 بیشــرتین مــوارد در خصــوص آســیب هایی 

کــه ناشــی از ویــروس کرونــا بــوده اســت کــه بطــور میانگین در هــر هفته 

30 مــورد مشــاوره حضــوری بــوده اســت و بالــغ بــر 65 مشــاوره تلفنــی 

ارائــه گردیــده اســت .

مشاور تأمین اجتماعی و روابط کاراتاق همدان   

جناب آقای علی اکبر فالح  
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و  آموزشــی  موسســات  انجمــن  موسســین  مجمــع 

انجمــن فــرش دســتباف اســتان همــدان صبــح روز 

چهارشــنبه 21 خــرداد مــاه بــا حضــور مظفــر علیخانــی 

مســئول تشــکل هــای اقتصــادی اتــاق ایــران در ســالن 

ــد. ــزار ش ــدان برگ ــاق هم ــات ات جلس

ایــن  اتــاق همــدان  روابــط عمومــی  گــزارش  بــه   

ــنامه  ــب اساس ــه ، تصوی ــتور جلس ــا دس ــت ب دو  نشس

پیشــنهادی تعییــن روزنامــه کثیراالنتشــار، تعییــن میــزان 

ــای  ــاب اعض ــه، انتخ ــالیانه و ورودی ــت س ــق عضوی ح

اصلــی و علــی البــدل هیئــت مدیــره و انتخــاب اعضــای 

اصلــی و علــی البــدل بــازرس بــه کار خــود ادامــه داد.

گفتنــی اســت انجمــن موسســات آموزشــی اســتان 

همــدان بــا هــدف آمــوزش در قالــب کارگاههــا و 

کاس هــای آموزشــی ، هایــش هــا و کارگاههــای 

، صــادرات خدمــات  بلنــد مــدت و کوتــاه مــدت 

منابــع انســانی توامننــد داخــل کشــور و خــارج کشــور 

، صــادرات  محصــوالت تولیــدی مرتــب داخــل کشــور 

ــارج  ــی در خ ــرت  منایندگ ــاد دف ــارج  کشــور و ایج و خ

کشــور جهــت آمــوزش مهــارت و همچنیــن صــادرات، 

ــوص  ــا در خص ــازمانها و نهاده ــه س ــا هم ــکاری ب هم

ــش  ــی و های ــن امللل ــی و بی ــزاری رویدادهــای مل برگ

و  مهــارت  آمــوزش   ، خصوصــی  و  دولتــی  هــای 

ــت  ــا اولوی ــادی ب ــدی و اقتص ــت تولی ــن فعالی همچنی

اشــتغال زایــی بــر مبنــای مزیــت هــای رقابتــی اســتان 

همــدان مطابــق بــا مفــاد زيــر تشــكيل گردیــده اســت . 

ــه  ــیدی  ب ــا جمش ــد رض ــان حمی ــع آقای ــن مجم در ای

ســمت رئیــس هیــأت مدیــره، مرتضــی غیایــی  بــه 

ــار  ــد خاکس ــره، مجی ــأت مدی ــس هی ــب رئی ــمت نای س

بــه ســمت منشــی و عضــو هیــأت مدیــره و خانــم هــا 

عادلــه بیگدلــی  بــه ســمت خزانــه دار و عضــو هیــأت 

ــأت  ــو هی ــوان عض ــی بعن ــور کریم ــری پ ــره و مه مدی

ــد. ــمت منودن ــول س ــده و قب ــاب ش ــره انتخ مدی

در انجمــن فــرش دســتباف اســتان همــدان نیــز کــه بــا 

تاسیس دو انجمن جدید به همت 
واحد تشکل های اقتصادی اتاق همدان

هــدف تولیــد ، صــادرات ، آمــوزش و پژوهــش ، ریســندگی ، رنگــرزی ، طراحــی ، رفوگری)مرمــت( ، قالیشــویی ، پرداخــت و چلــه کشــی،  تشــكيل گردید؛آقایــان: حمیدرضــا 

فــروزان احســن بــه ســمت رئیــس هیــأت مدیــره، حمیدرضــا صبــاغ بــه ســمت نایــب رئیــس هیــأت مدیــره، اســاعیل حســینی نســب بــه ســمت خزانــه دار و عضــو هیــأت 

مدیــره، محمــد جــواد حبیبیــان بــه ســمت عضــو هیــأت مدیــره ، قــدرت نظــری بــه ســمت دبیــر انجمــن،و خانــم مــژگان جمشــید بــه ســمت منشــی و عضــو هیــأت مدیــره 

انتخــاب شــده و قبــول ســمت منودنــد.

تملیک وثائق
صدور اجرائیه

نحوه محاسبه سود
نحوه استمهال تسهیالت سررسید شده 

نحوه محاسبه جرائم تأخیر تأدیه به صورت پلکانی
نحوه محاسبه سود مرکب.

انعقاد قراردادهایی که بعضا« سود زمان مشارکت بیش از نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار بوده است  
در اختیار قرار ندادن کل تسهیالت به طرح که باعث شکست طرح شده 

نحوه دریافت وثائق و تضمینات مربوطه از طرح ها 
بحث تحریم ها و رکود در کشور که باعث شده طرح ها راکد شوند  

بحث ثبت سفارش ها برای افرادی که درخواست تسهیالت ارزی داشتند  
بحث طلب های تولیدکنندگان از دولت که هر ساله انباشته می شود  در صورتیکه  نقدینگی ندارند 

الزم بذکر است در تمامی بخشهایی که  خدمات مشاوره ارائه میگردد تمامی دستورالعملهای و بخشنامه های و مقررات ضروری به موقع به 
فعالین اقتصادی اطالع رسانی صورت میگیرد .

مشاور امور بانکی :

جناب آقای هادی خورشیدی 

در شش ماهه اول سال ۹۹تعداد  260 مشاوره حضوری و 
تلفنی که هر هفته بطور متوسط 12 مراجعه حضوری در 

بخش مشاوره مالیاتی صورت گرفته است

در ابتــدای ســال 1399 ســتاد رسمایــه گــذاری اســتان همــدان مــر 

ــاز ایجــاد  ــات نی ــه مقتضی اســت کــه هــر ســاله تعــداد 30 طــرح ب

منایــد امــا متــام تــالش مشــاور بانکــی از طــرف اتــاق و بــه دفــاع از 

بخــش خصوصــی حفــظ و ارتقــاء واحدهــای موجــود فعــال و غیــر 

فعــال اســت .

پیگیــری در مــورد اجــرای دســتورالعملهای صــادره و قوانیــن مجلــس 

شــورای اســالمی در مــورد آن دســته از بدهکارانــی کــه مــی خواهنــد 

ــتمهال  ــال و اس ــا امه ــد و ی ــویه کنن ــک تس ــا بان ــان را ب ــی ش بده

مناینــد نیــز از ابتــدای ســال 1399 جــزء مــواردی اســت کــه مشــاوره 

ارائــه گردیــده اســت . 

موضوعات مورد بررسی در جلسات 
مشاوره بانکی به شرح ذیل می باشند :
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نشست رئیس اتاق همدان با حضور مدیران و کارشناسان مرتبط 
دستگاه های اجرایی با هدف بررسی و رفع مشکل گازرسانی 

برخی فعالین اقتصادی استان

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان علــی اصغــر زبردســت رئیــس اتــاق بازرگانــی همــدان در راســتای حــل وفصــل 

مشــکالت گازرســانی کارگاه هــای تولیــدی بــا برخــی از مدیــران و کارشناســان دســتگاه هــای مرتبــط تشــکیل جلســه داد.

گفتنــی اســت در ایــن جلســه پــس از ارائــه توضیحــات هــر یــک از دســتگاههای اجرایــی مرتبــط مقــرر گردیــد در ارسع 

وقــت رشکــت گاز اســتان بــا هاهنگــی اداره کل راهــداری نســبت بــه اجــرای خــط گاز ایــن واحــد در حریــم راه روســتایی 

اقــدام مناینــد. ضمنــاً تــا زمــان انجــام خــط و اتصــال گاز مقــرر گردیــد ســوخت مایــع  واحــد هــای تولیــدی مذکــور کــاکان 

تامیــن گــردد. نمایندگان اتاق همدان در هیئت های بدوی

 تامین اجتماعی با رئیس اتاق همدان دیدار گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی اتاق همدان علی اصغر زبردست 

در این نشست به برخی معضات جاری در زمینه بررسی 

پرونده ها اشاره کرد و خواستار ارسال گزارش های منظم 

از نحوه عملکرد اعضا منایندگان اتاق در هیئت های بدوی 

شد.
ایــن  در  آمــوزش  موضــوع  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بــرای  آموزشــی  هــای  دوره  ســاخت  خاطرنشــان  زمینــه 
مودیان،کارفرمایــان و مناینــدگان در ادوار گذشــته برگــزار 
شــده و ایــن مهــم در ســال جــاری نیــز ادامــه خواهد داشــت.
ــدان و  ــاق هم ــس ات ــب رئی ــالح نای ــرب ف ــی اک ــه عل  در ادام
مناینــده اتــاق در هیئــت هــای تجدیــد نظــر تامیــن اجتاعــی 

بــه برخــی مشــکالت جــاری ایــن حــوزه پرداخــت.

وی عــدم ثبــت و ضبــط اظهــارات مودیــان را در دفاتــر ویــژه 
ــن  ــن مشــکالت ای ــق از مهمرتی جهــت شــفافیت بهــرت و رای منطب
حــوزه دانســت،نایب رئیــس اتــاق همــدان از ارســال ۱۴۸ پرونــده 
از هیئــت هــای بــدوی بــه هیئــت تجدیــد نظــر خــرب داد و تاکیــد 
کــرد در صــورت درج اقلیــت هــا موضــوع بــه حتــم بــه اســتحضار 

اتــاق رســانده شــود.
مناینــده اتــاق در هیئــت هــای تجدیــد نظــر تامیــن اجتاعــی بــه 
مشــکل عــدم دسرتســی مناینــدگان بــه پرونــده اشــاره کــرد ویــادآور 
شــد ایــن مــورد مرتفــع شــده و ایــن دسرتســی در روز اظهــار رای 

ممکــن خواهــد بــود.
ــت  ــدم ثب ــاخت  ع ــان س ــر نش ــان خاط ــالح در پای ــرب ف ــی اک عل
ــواردی اســت  ــر م ــف از دیگ ــده مخال ــت مناین رســیدگی ، رای اقلی

ــود. ــع ش ــر واق ــد نظ ــی و تجدی ــورد بررس ــت م ــی بایس ــه م ک

نایب رئیس اتاق همدان در نشست با نمایندگان اتاق در هیئت های بدوی تامین اجتماعی خواستار شد :

ثبت و ضبط اظهارات مودیان در دفاتر ویژه جهت شفافیت بهترو رای منطبق 
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نشست هماهنگی اعضای  هیأت حل اختالف مالیاتی شهرستان مالیر

جلســه ای بــه منظــور هاهنگــی مابیــن اعضــای هیات 

حــل اختــالف مالیاتــی شهرســتان و بررســی مســائل 

ــع،  ــی، صنای ــاق بازرگان مربوطــه در محــل منایندگــی ات

ــر برگــزار شــد. معــادن و کشــاورزی همــدان در مالی

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان، در ابتــدای 

جلســه حمیدرضــا نجفــی مســئول دفــرت منایندگــی اتــاق 

بازرگانــی مالیــر بــه ارائــه »گــزارش کوتاهــی از جلســات 

برگــزار شــده بیــن اعضــای هیــات حــل اختــالف مالیاتی 

در همــدان کــه اخیــرا برگــزار شــد« ارائــه داد. 

ــت،  ــه صنع ــس کمیت ــتانی رئی ــا گلس ــپس محمدرض س

ــده  ــارت و مناین ــدن و تج مع

هیــات  جلســات  در  اتــاق 

مالیاتــی  اختــالف  حــل 

پیشــنهاداتی را بــه رشح ذیــل 

ارائــه منــود:

یــادآوری  و  بازخوانــی   -1  

مصوبــات جلســه هیــات حــل 

ــا  ــتان ب ــی اس ــالف مالیات اخت

ــر اجــرای  ــد و کوشــش ب تاکی

ــق آن دقی

 4 و   3 بنــد  بــر  تاکیــد   -2

ــات حــل  ــه جلســه هی مصوب

اســتان اختــالف 

3- بــه منظــور اجــرای صحیــح و دقیــق مصوبــه مذکــور 

ــی  ــالف مالیات ــل اخت ــه ح ــری مصوب ــن پیگی و همچنی

شهرســتان در ســال 1398 مبنــی بــر تهیــه و ایجــاد 

ــط  ــده توس ــر پرون ــه ای ه ــات پای ــردش کار واطالع گ

اداره محــرتم مالیاتــی مالیــر و قرائــت آن توســط دبیــر 

ــالف ــات حــل اخت جلســه هی

4- باتوجــه بــه سیســتم مالیاتــی جدیــد و رســیدگی 

براســاس مــاده 97 ق. م. م جدیــد و مــاده 15 مصوبــه 

جلســه اســتانی دوره آموزشــی تهیــه و تنظیــم صــورت 

هــای مالــی در ارسع وقــت توســط اتــاق بازرگانــی 

واداره امــور مالیاتــی مالیــر برنامــه ریــزی و اجــرا گــردد

ــه و  ــه تهی ــان ب ــه منظــور تشــویق و ترغیــب مودی 5-ب

نگهــداری اســناد و دفاتــر قانونــی در راســتای عدالــت 

ــکاری الزم و  ــی هم ــور مالیات ــرتم ام ــی، اداره مح مالیات

حداکــری را در پذیــرش دفاتــر و اســناد مالــی فعــاالن 

ــه عمــل آورد اقتصــادی ب

6-درخصــوص نحــوه اجرا و دایره مشــمولیت بخشــنامه 

26/93/200 مــورخ 1393/3/3 ســازمان محــرتم امــور 

مالیاتــی اطــالع رســانی الزم صــورت پذیــرد. 

وی افــزود »مناینــدگان اتــاق بازرگانــی در جلســات 

هیــات حــل اختــالف مالیاتــی تــا جایــی کــه امــکان دارد 

ــد.«  ــان دفــاع مــی کنن از حــق مودی

ــاق  ــه ات ــات رئیس ــو هی ــی عض ــن بهرام ــه حس در ادام

همــدان و مناینــده اتــاق در جلســات هیــات حــل 

اختــالف مالیاتــی »نحــوه روش رای حکــم در جلســات 

حــل اختــالف مالیاتــی، عــدم حضــور برخــی قضــات در 

جلســه، تاییــد رای از طــرف قاضــی بــدون اظهــار نظــر، 

ــی  ــه تعطیل ــه ب ــا توج ــا ب ــات از واحده ــت مالی دریاف

ــه جلســات  ــده مدعــو  ب آنها،عــدم هاهنگــی در مناین

بــدوی و تجدیــد نظــر و شناســایی افــراد و واحدهایــی 

کــه فــرار مالیاتــی دارنــد توســط اداره امــور مالیاتــی« را 

بیــان داشــت و خواســتار پیگیــری ایــن مســائل گردیــد. 

ــاق  ــدگان ات ــات مناین ــارص قنــربی عضــو هی ــن ن همچنی

همــدان اظهــار داشــت »صنعــت مبــل و منبــت در 

اواخــر ســال 1398 بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا 

بــا مشــکالت بســیاری مواجــه شــد کــه در ایــن رابطــه 

ادارات مربوطــه بــا واحدهــا همــکاری و مســاعدت الزم 

را انجــام ندادنــد و هیچگونــه تســهیالتی بــا توجــه بــه 

ایــن بحــران بــه ایــن بخــش اختصــاص نیافــت.«

 وی ادامــه داد »برخــی واحدهــای مبــل و منبــت 

شهرســتان بدلیــل مشــکالتی نظیــر مالیاتــی، تامیــن 

اجتاعــی و... کــه بــرای آنــان بوجــود مــی آیــد رغبتــی 

بــه اخــذ مجــوز ندارنــد و بــه صــورت مخفیانــه فعالیــت 

ــد.« مــی کنن

قنــربی پیشــنهاد داد »اداره امــور مالیاتــی افــراد و 

ــا  ــائی ت ــد شناس ــی دارن ــرار مالیات ــه ف ــی را ک واحدهائ

فشــار مضــاف بــه واحدهــا و افــرادی کــه بــه صــورت 

قانونــی فعالیــت می کننــد وارد نشــود.« 

محمــد نجفــی مناینــده اتــاق در جلســات هیــات حــل 

اختــالف مالیاتــی نیــز بــا اشــاره بــه »حجــم بــاالی 

پرونــده در جلســات هیــات« خواســتار »کاســته شــدن 

ــر«  ــه جهــت بررســی دقیــق ت ــده ب ایــن حجــم از پرون

شــد.

ــا  ــه کشــاورزی ب ــس کمیت ــد رئی ســپس محســن کولیون

ــن  ــل تامی ــت بخــش کشــاورزی بدلی ــه »اهمی ــاره ب اش

امنیــت غذائــی جامعــه توجــه بــه ایــن بخــش را بســیار 

رضوری« دانســت و اظهــار داشــت »متاســفانه  باتوجــه 

بــه قانــون کــه بخــش کشــاورزی کــه پرداخــت مالیــات 

ــه  ــون در شهرســتان ب ــن قان ــا ای معــاف مــی باشــد  ام

ســهولت اجــرا منــی شــود و بخــش کشــاورزی منــی 

ــد از ایــن معافیــت هــا اســتفاده منایــد.«  توان

ــس  ــر کل و رئی ــاون مدی ــنی مع ــید حس ــان فرش در پای

اداره امــور مالیاتــی شهرســتان بــا توجــه بــه بحــث 

ــه  ــت »ب ــه گف ــورت گرفت ــای ص ه

ــرت  ــر و به ــق ت ــی دقی ــت بررس جه

پرونــده از قاضــی هــای بازنشســته 

کــه وقــت بیشــرتی دارنــد اســتفاده 

ــن وجــود در  ــا ای ــا ب ــم ام مــی کنی

ــردش کار و خالصــه  ــه گ تالشــیم ک

پرونــده در پرونــده هــای رشکتــی و 

ــرار داده شــود.« ــی ق حقوق

ــر  ــث دفات ــزود »در بح ــنی اف حس

ــر  ــه دفات ــت ک ــن اس ــر ای ــعی ب س

تاییــد شــود و تــا جایــی کــه امــکان 

ــود.« ــری رد نش دارد دفات

ســاخت  خاطرنشــان  وی 

ــه  ــتباه در اظهارنام »درخصــوص اش

مالیاتــی بایــد متــام اعضــای هیــات حــل اختــالف 

مالیاتــی پرونــده را بررســی کننــد کــه متاســفانه قضــات 

و کارشناســان در برخــی مــوارد پرونــده را بررســی منــی 

کننــد کــه امیدواریــم طبــق قانــون جدیــد کــه دبیــری 

ــی  ــذار م ــرتی واگ ــده اداره دادگس ــه عه ــات را ب جلس

منایــد ایــن مســاله حــل و فصــل گــردد.«

معــاون مدیــر کل و رئیــس اداره امور مالیاتی شهرســتان 

ــرار  ــه ف ــی ک ــراد و واحدهائ ــیم اف ــه داد »در تالش ادام

مالیاتــی دارنــد شناســائی گردنــد تــا فشــار مضاعــف بــه 

ــده  ــن پرون ــی وارد نگــردد همچنی فعالیــت هــای قانون

ــه  ــی شهرســتان ک ــدی و صنعت هــای از واحدهــای تولی

در ادارات امــور مالیاتــی شهرســتان هــای دیگــر بررســی 

میشــد و آن واحدهــا آنجــا مالیــات پرداخــت مــی 

کردنــد بــه شهرســتان منتقــل کردیــم تــا ایــن فشــار هــا 

کمــرت شــود.«

یادداشت
حمید بهرامی 
سرپرست دفتر نمایندگی

 اتاق بازرگانی همدان
 در شهرستان تویسرکان 

و رئیس کمیسیون جوانان ، 
کارآفرینی و کسب و کارهای 

دانش بنیان اتاق همدان                                               

ــای  ــت ه ــن، رشک ــاد نوی ــن ارکان اقتص یکــی از مهمرتی

ــود در  ــی خ ــش آفرین ــا نق ــه ب ــتند ک ــان هس ــش بنی دان

ــد ناخالــص داخلــی و اشــتغال  ــر تولی افزایــش چشــم گی

پایــدار حضــور آنهــا را حائــز اهمیــت و مشــمول توجــه 

مســئولین دولتــی و خصوصــی منــوده اســت.   اتــاق 

ــار شــاهد کمیســیونی  ــن ب ــرای اولی ــدان ب ــی هم بازرگان

مختــص همیــن رشکــت هــا بــا رویکــرد بازنگــری و رصــد 

چالــش هــای پیــش روی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و 

بــا ماهیــت دانــش بنیــان مــی باشــد.  اوضــاع خاصــی کــه 

برتجــارت کشــور عزیزمــان ناشــی از تحریــم هــا حاکــم 

اســت ، از نامگــذاری ســال هــای اخیــر تحــت عناوینــی 

همچــون اقتصــاد مقاومتــی ملمــوس تــر بــوده و همیــن 

مســئله مســئولیت ارکان اســتان چــه در دولــت وچــه در 

سلســله مراتــب اتــاق بازرگانی اســتان را به عنوان مشــاور 

قانونــی ســه قــوه دو چنــدان مــی منایــد.     زمانــی کــه از 

عنــوان مشــاور ســه قــوه یــاد مــی شــود متاســفانه دیدگاه 

ــران کل و  ــطح مدی ــا در س ــی رصف ــرتم دولت ــران مح مدی

مدیــران ارشــد اســتانها مثبــت جلــوه مــی کنــد درحالیکــه 

ایــن موضــوع بــه عنــوان یــک فرهنــگ مدیریتــی بــا علــم 

بــه قوانیــن اقتصــادی جاری در مملکــت و همچنین توجه 

بهینــه بــه قانــون بهبــود مســتمر فضــای کســب و کار  ، از 

ســایر مدیــران شهرســتان هــا و مدیــران میانی  نیــز انتظار 

مــی رود . حــال کــه در فصــل دوم از ســال جهــش تولیــد 

بــر مــی بریــم شایســته اســت ســایر مدیران بخــش های 

غیرخصوصــی حاکمیــت بــدون هیــچ گونــه تریفاتــی ) 

بــر خــاف آن روشــی کــه بــا تولیدکننــدگان در بانــک هــا 

رفتــار مــی منایــد( در کنــار ســایر ارکان اتــاق بازرگانــی و  

کلیــه اعضــای محــرتم ایــن اتــاق در برداشــن حتــی یکی از 

موانــع تولیــد عمــا کوشــا  باشــند چــرا کــه اعضــای فهیــم 

ــا و  ــکاری ه ــایر هم ــا س ــی قطع ــاق بازرگان ــن ات و تیزبی

خــدای ناکــرده بــی میلــی در همــکاری مجموعــه هــای 

ــی و قضــاوت  ــورد ارزیاب ــد و م ــم را  رص ــب تصمی صاح

البتــه منصفانــه خویــش قــرار مــی دهنــد.                                                                                             

بنــده حــدود یکســال اســت افتخــار خدمــت گــذاری بــه 

اعضــای اتــاق بازرگانــی را در قالــب کمیســیون جوانــان ، 

کارافرینــی، بانــوان بــازرگان و کســب و کارهــای نویــن و 

دانــش بنیــان را داشــته ام.                                                                                                                                        

در ایــن مــدت ضمــن تشــکر از زحــات دولــت در ســایر 

ــهم  ــه س ــود ک ــرح من ــوال را ط ــن س ــد ای ــات بای موضوع

ارکان دولتــی در تحقــق تولیــد ناخالــص داخلــی 50 درصد 

توســط رشکــت هــای دانــش بنیــان پیــش بینــی شــده در 

ســند چشــم انــداز 1404 چــه بــوده؟                                     

ــی  ــردی ، تخصصــی و عملیات ــای کارب ــر مشــاوره ه و اگ

اتــاق بازرگانــی را در ایــن مــدت احساســی نکــرده انــد چه 

گزارشــی بــرای ارائــه به جوانــان فعال در این عرصــه دارند.                                                                                                                                           

  آیــا نیازبــه تجدیــد نظــر در چیدمــان و نحــوه مدیریــت 

ــاوری در ســطح شهرســتان هــای  ــم و فن ــارک هــای عل پ

اســتان احســاس منــی شــود؟ ایــن تلنگــر دلســوزانه بنــده 

ناشــی از رویــت تقابــل پــارک هــای علــم و فنــاوری 

شهرســتانی برخواســته از بــاور غلــط ایــن عزیــزان از 

ــان  ــراز خودش ــم ت ــی ه ــاق بازرگان ــه ات ــداف خالصان اه

اســت. اگــر بنــده توجــه خــاص بــه شهرســتان هــا را دارم 

ریشــه در آن اســت کــه اوال، خــود شهرســتانی هســتم و 

از نزدیــک بــا چالــش هــای پیــش روی تولیدکننــدگان دور 

افتــاده از مرکــز اســتان و مرکــز کشــور دســت و پنجــه نرم 

کــرده ام ، ثانیــا نحــوه ارتبــاط گیــری مدیــران شهرســتانی 

نیــاز بــه یــک طراحــی ویــژه و زود بــازه دارد، ثالثــا 

ــای ســازه ی اقتصــادی اســتان )کــه  ــر بن مادامــی کــه زی

ــا کســب و کار شهرســتان هــا ، روســتاها ، شــهرک  هان

هــا ، کارخانجــات

 دور افتــاده هســتند( بــه ثبــات نســبی ناشــی از مدیریت 

درســت اقتصــادی نرســند ایــن هــدف رادر مرکــز و 

ــرد.                                                                                                                                              ــم ک ــع آن در رسارس اســتان مشــاهده نخواهی ــه تب ب

یکــی از وظایــف مــا دراتــاق بازرگانــی برگــزاری نشســت 

ــا رویکــرد ســازنده  در مســیر اصــاح  هــای اقتصــادی ب

ــدرکاران  ــات مســئوالن و دســت ان سیاســت هــا و اقدام

محــرتم ، پرتــاش ، زحمــت کــش اســتان و شهرســتانهای 

تابعــه بــوده اســت   . اتــاق بازرگانــی بصــورت گروهــی یــا 

تــک تــک فعــاالن اقتصــادی روبــرو مــی شــود و از نزدیک 

مشــکات خــردو کان ایــن افــران فــداکار اقتصــادی را 

رصــد وضمــن تعدیــل شــدت انتقــادات رســیده در مســیر 

ــده و  ــوان تولیدکنن ــه از ت ــه ک ــزان آنچ ــن عزی ــت ای حرک

ــات  فعــال اقتصــادی مــا خــارج اســت رادر قالــب مکاتب

و نشســت هــای مــدون بــا مدیــران ارشــد اســتانی طــرح 

و بــه دنبــال آن پیشــنهاد مــورد قبــول بخــش خصوصــی 

ــد.                                                                                                                                          ــرح   مینای ــن مشــکات مطـ ــی را پیوســت ای و دولت

امیــد اســت هرچــه زودتــر شــاهد پرهیــز از برخوردهــای 

ارسع  ودر  باشــیم.  اتــاق،  اهــداف  بــا  ای  ســلیقه 

ــایی  ــه بازگش ــبت ب ــد نس ــی جدی ــاهد اقدامات ــت ش وق

باشــیم.                                                                                                                                            بنیــان  دانــش  هــای   رشکــت  از  ای  گــره 

از جملــه مشــکاتی کــه رشکــت هــای دانــش بنیــان مــا بــا 

آن روبــرو هســتند نحــوه تاییــد ایــن عزیــزان در ابتــدای 

فعالیــت بــه عنــوان رشکــت دانــش بنیـــان اســت. بــا ایــن 

توضیـــح کــه برخــی از آنهــا دانــش بنیــان تلقی می شــوند 

و برخــی کــه نوآورانــه تر نیســتند و تجربه کافی را کســب 

نکــرده انــد بــدون امــکان حضــور مناینــده ی رشکـــت در 

مقابل ایـــرادات ابرازی از سوی کمیتـــه ارزیابی مربوطه ، 

از مزایــای ویــژه دانش بنیـــان بودن محـــروم مــی گردند.                                                                                                                                           

ــم  ــمرده و از همکاران ــت ش ــت را غنیم ــان فرص  در پای

در مجموعــه اجرایــی اتــاق بازرگانــی اســتان همــدان، و 

ــاب  ــی اســتان ، جن ــاق بازرگان ــژه ریاســت محــرتم ات بوی

آقــای مهنــدس زبردســت ، هیــات رئیســه توامننــد اتــاق 

بازرگانــی اســتان  و هیــات محــرتم مناینــدگان اتــاق و 

همچنیــن تعامــل ارکان اتــاق بازرگانــی

ــا مجموعــه اســتانداری همــدان کــال تشــکر و قــدر   ب

دانــی را دارم .                                                                                                     

                                                                                                 

به امید روزهایی زیباتر از ایام سخت کرونایی.                                                                                                                        
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هفتمین جلسه کمیته صنعت، معدن و تجارت
 دفتر نمایندگی اتاق همدان در شهرستان  مالیر

با حضور مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان همدان

هفتمیــن جلســه کمیتــه صنعــت، معــدن و تجــارت 

مایــر روز دوشــنبه 12 خردادمــاه 1399 در محــل 

منایندگــی اتــاق بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی 

اســتان همــدان در شهرســتان مایــر برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان، در 

ابتــدای جلســه حمیدرضــا نجفــی مســئول منایندگــی 

اتــاق مایــر »گزارشــی از وضعیــت منایندگــی اتــاق 

ــه داد.  ــر« ارائ مای

ســپس محمدرضــا گلســتانی رئیــس کمیتــه صنعــت، 

ــال  ــذاری س ــه نامگ ــاره ب ــا اش ــارت ب ــدن و تج مع

مدیریــت  تولیــد،  جهــش  ســال  بعنــوان   1399

جهــادی را الزمــه تحقــق ایــن شــعار نامیــد و اظهــار 

داشــت »دولــت در مســائل کار و کارگــری دخالــت 

هــای نابجایــی مــی کنــد کــه باعــث مشــکات 

ــه  ــود ک ــی ش ــان م ــرای کارفرمای ــه ب ــن زمین در ای

ــات کار را  ــائل و موضوع ــت مس ــن اس ــنهاد ای پیش

ــد.« ــذار منای ــندیکاها واگ ــا و س ــه ه ــه اتحادی ب

 وی بــا تاکیــد بــر »آمــوزش نیــروی کار« بیــان 

داشــت »هزینــه کارگــران بــرای کارفرمایــان بســیار 

ــه  ــروی کار ب ــوزش نی ــث آم ــن بح ــت بنابرای باالس

ادارات مربوطــه  کار  صــورت جــدی در دســتور 

قرارگیــرد تــا هزینــه ای کــه بــرای کارگــر مــی شــود 

ــد.« ــته باش ــود را داش ارزش خ

اجتاعــی«  تامیــن  »قوانیــن  از  انتقــاد  بــا   وی 

خواســتار »حضــور مناینــده کارگــر و کارفرمــا در 

جلســات هیــات هــای مختلــف ســازمان تامیــن 

اجتاعــی« شــد.

نــارص قنــری عضــو هیئــت مناینــدگان اتــاق همــدان 

ــدگان  ــدگان و صادرکنن ــد کنن ــس انجمــن تولی و رئی

ــدگاه  ــی از دی ــای دولت ــتگاه ه ــت دس ــل و منب مب

بخــش خصوصــی در رابطــه بــا 14رســته اعام شــده 

جهــت  دریافــت تســهیات کرونایــی اســتفاده کنند.«

نــارص قنــری رئیــس کمیتــه صنایــع دســتی با اشــاره 

بــه »وضــع نامناســب صنعــت مبــل و منبــت« 

اظهــار داشــت »بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس 

ــت  ــل و منب ــای مب ــی واحده ــروش داخل ــا ف کرون

ــل و  ــا تعطی ــر واحده ــه  و اک ــش یافت ــیار کاه بس

ــه ایــن  ــد همچنیــن مــواد اولی ــر فعــال شــده ان غی

صنعــت بــا افزایــش قیمــت بســیار شــدیدی روبــرو 

ــن بخــش بســیار  ــران ای ــرای صنعتگ شــده و کار را ب

مشــکل کــرده اســت.«

قنــری افــزود »در صنــف مبــل و منبــت مجوزهــا 

ــه  ــود ک ــی ش ــادر م ــاوت ص ــتگاه متف ــه دس از س

ــران  ــه درودگ ــه از اتحادی ــی ک ــه واحدهای ــفانه ب متاس

ــا اختصــاص  ــه کرون مجــوز دارنــد تســهیات مربــوط ب

داده نشــده کــه تقاضــا داریــم ایــن موضــوع پیگیــری 

بخــش  نظــرات  از  دولتــی  و دســتگاه هــای  شــود 

ــرای  ــده ب ــام ش ــته اع ــا 14رس ــه ب ــی در رابط خصوص

کرونــا  ویــروس  بــه  مربــوط  تســهیات  دریافــت 

ــد.« ــتفاده منای اس

ــه کشــاورزی  ــس کمیت ــد رئی ــه محســن کولیون در ادام

بــه »رضورت اجــرای مــواد 2 و 3 قانــون بهبــود مســتمر 

محیــط کســب و کار« تاکیــد و بیــان داشــت »در بخــش 

کشــاورزی بــه دلیــل امنیــت غذائــی بایــد اشــتغال حفــظ 

گــردد و از صــدور مجوزهــای بیــش از حد مجــاز جلوگیری 

بعمــل آیــد.«

 وی افــزود »در بخــش کشــاورزی عــاوه بــر مشــکل 

کرونــا مشــکات طبیعــی اعــم از رسمازدگــی، تگــرگ و ...  

نیــز وجــود دارد کــه انتظــار داریــم میــزان خســارات بــه 

بخــش هــای مختلــف کشــاورزی بــرآورد و جــران گــردد« 

وی همچنیــن خواســتار »بیمــه شــدن زنبــورداران توســط 

ســازمان تامیــن اجتاعــی« شــد.

امیــن ابوالقاســمی رئیــس کمیتــه گردشــگری بیــان 

ــر اســاس آمــار بخــش گردشــگری بیشــرتین  داشــت »ب

ــا داشــته و  زیــان را در خصــوص شــیوع ویــروس کرون

ــوم  ــای ب ــکان ه ــافرتی، م ــر مس ــا، دفات ــل ه ــام هت مت

ــد.« ــده ان ــل ش ــردی و ... تعطی گ

مقــررات  و  »قوانیــن  بــه  اشــاره  بــا  ابوالقاســمی 

تســهیات«  اعطــای  بــرای  هــا  بانــک  ســختگیرانه 

خواســتار شــد »تــا در ایــن رشایــط بحرانــی بانــک هــا 

بــرای اعطــای تســهیات معوقــه هــای بانکــی و چــک هــای 

برگشــتی افــراد را در نظــر نگیرنــد و ایــن تســهیات بــه متــام 

بخــش هــای گردشــگری تعلــق گیــرد.«

 وی همچنیــن پیشــنهاد داد »ســازمان تامیــن اجتاعــی 

ــه مــدت ســه  ــه ب 20 درصــد بیمــه ســهم کارفرمــا را ب

مــاه از آنــان دریافــت نکنــد.«

در ادامــه اعضــا بــه بیــان »مشــکاتی نظیــر عــدم 

تعلــق معافیــت هــای بیمــه ای بــه بخــش کشــاورزی، 

ــن اجتاعــی،  بازرســی نادرســت توســط ســازمان تامی

ادارات  قوانیــن و مقــررات مخــل کســب و کار در 

مختلــف، تصمیــم گیــری هــای نادرســت توســط ادارات 

ــد،  ــت از تولی ــدم حای ــتان، ع ــتان و شهرس ــرای اس ب

ــه  ــدادن ب ــازه ن ــر و اج ــروی کار ماه ــود نی ــدم وج ع

ــش  ــا، افزای ــی واحده ــرای کار در برخ ــه ب ــاع بیگان اتب

بــی رویــه هزینــه مــواد اولیــه و هزینــه هــای تولیــد، 

اعطــای  بــرای  گانــه   14 هــای  رســته  در  بازنگــری 

تســهیات، حایــت نکــردن از مشــاغل خانگــی« 

پرداختنــد .

ــاون،کار و  ــر کل اداره تع ــان مدی ــن توصیفی همچنی

ــود »در  ــار من ــدان اظه ــتان هم ــی اس ــاه اجتاع رف

کســانی  کارفرمایــی  مناینــدگان  انتخابــات  بحــث 

ــات  ــد در انتخاب ــد هســتند مــی توانن کــه عاقــه من

بعــدی ثبــت نــام کننــد و در جلســات هیــات هــای 

اداره کار رشکــت مناینــد.«

صنفــی  انجمــن  تشــکیل  بحــث  »در  گفــت  وی 

اســتقبال  موضــوع  ایــن  از  کار  اداره  کارفرمایــان 

کــرده و ایــن مســاله را در اولویــت هــای خــود قــرار 

می دهيــم.«

توصیفیــان افــزود »در بحــث رشکــت هــای تخصصــی 

صادراتــی ایــن آمادگــی را داریــم کــه تعاونــی هــای 

تامیــن نیــاز را بــرای ایــن موضــوع تشــکیل دهیــم و 

ــان نیازهــای  ــروی کار کارفرمای در بحــث آمــوزش نی

آموزشــی خــود را بــه مــا اعــام مناینــد تــا بــا همکاری 

ســازمان فنــی و حرفــه ای دوره هــای آموزشــی بــرای 

ــتخدام  ــرای اس ــان ب ــود و کارفرمای ــزار ش ــراد برگ اف

نیــرو از مشــاورین اداره کار مشــاوره گیرنــد.«

 اقدامات کمیته های تخصصی  دفتر نمایندگی اتاق همدان در 
شهرستان  مالیر در پنج ماهه نخست سال ۹۹ مسائل ذیل مورد 

بحث ، بررسی و پیگیری قرارگرفت.

 در رابطه با مسکن ملی برای کارگران و ودیعه مسکن از طریق تسهیالت سازمان تامین اجتماعی اقدامات الزم صورت گرفت
 انتخابات مجمع عمومی تعاونی تامین لوازم مبل و منبت استان همدان در دستور کار قرار گرفت

 با توجه به نیاز ضروری به دوره های آموزشی نیازهای آموزشی کارفرمایان و کارگران جهت برگزاری دوره به اداره کار ارسال گردد
 با توجه به مسائل و مشکالت در رابطه با تامین اجتماعی جلسه ای با حضور رئیس سازمان تامین اجتماعی همدان برگزار گردد

 در خصوص بکار گیری اتباع خارجی در برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان و شهرستان مکاتبات با استانداری و اتاق بازرگانی        
ایران صورت گیرد

 در خصوص اضافه شدن رسته ای به رسته های 14 گانه برای اعطای تسهیالت  به مشاغل آسیب دیده از ویروس کرونا موضوع از طریق 
نامه ای به نمایندگی اتاق بازرگانی مالیر ارجاع گردد  

 برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین کار برای کارفرمایان و کارگران استان و شهرستان در اسرع وقت
 مشکالت هر زیر بخش کشاورزی به هیات رئیسه کمیته اعالم گردد.

 تشکیل کارگروهی متشکل از )جهاد کشاورزی، تعاونی باغداران، ایستگاه تحقیقات انگور، پژوهشکده انگور و نظام صنفی کشاورزی( 
جهت بازدید باغداران از باغات نمونه شهرستان های منتخب 

 جلسه بعدی کمیته با موضوع بررسی مسائل بانکی بخش کشاورزی با حضور نماینده بانک کشاورزی شهرستان و صندوق بیمه محصوالت 
کشاورزی برگزار گردد.

 در جلسات آتی کمیته از مدیران ادارات مربوطه شهرستان دعوت گردد.
 دریافت سند توسعه بخش کشاورزی شهرستان از جهاد کشاورزی
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ساز ناکوک دولت
 در نجات صنایع دستی کشور

محمد بشیری جالل 

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان
سفال و صنایع دستی و

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان
ــی در  ــا و ناتوان ــی کارگاه ه ــی از تعطیل ــور در حال ــتی کش ــدگان صنایع دس تولیدکنن

ــدم حضــور گردشــگر،مانع  ــا و ع ــروس کرون ــل شــیوع وی ــد صنایع دســتی به دلی تولی

تراشــی و ابــالغ بخــش نامــه هــای خلــق الســاعه  و وضــع مالیــات بــر ارزش افــزوده 

بــر تولیدات شــان خــرب می دهنــد کــه دولــت  گرفــن مالیــات بــر ارزش افــزوده را بــه 

ــد. ــدگان صنایع دســتی مــی دان نفــع تولیدکنن

محمــد بشــیری جــالل در گفتگــو بــا روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی همــدان خاطــر 

نشــان ســاخت : برخــی مشــکالت از جملــه مســائل مربــوط بــه مالیــات ســبب شــده تــا 

صادرکننــدگان متایلــی بــه انجــام صــادرات از همــدان نداشــته باشــند.

رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان ســفال و رسامیــک بــا اشــاره بــه اینکــه 

ظرفیت هــای صــادرات ســفال و رسامیــک از همــدان اظهــار داشــت متاســفانه 

صــادرات از ســایر گمــرکات خــارج از اســتان  صــورت میگیــرد و صادرکننــدگان ســفال 

ترجیــح داده انــد صــادرات ســفال خــود را از ســایر گمــرکات داشــته باشــند کــه ایــن 

لطمــه ای بــرای توســعه صــادرات اســتان خواهــد بــود.

بشــیری جــالل بــا بیــان اینکــه گمــرک اســتان همــکاری مناســبی بــا تجــار و 

صادرکننــدگان ســفال دارد، تریــح کــرد: برخــی مشــکالت از جملــه مســائل مربــوط 

ــه انجــام صــادرات از همــدان  ــی ب ــدگان متایل ــا صادرکنن ــات ســبب شــده ت ــه مالی ب

ــند. ــته باش نداش

رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان ســفال  و رسامیــک اظهــار داشــت یکــی 

ــن محصــول  ــرای ای ــن نداشــن بســته بندی مناســب ب ــاط ضعــف ســفال اللجی از نق

ــن  ــده و طــرح در ای ــرای جــذب رسمایه گــذار دارای ای ــی ب اســت کــه در حــال رایزن

زمینــه هســتیم تــا بتــوان بــا بســته بندی مناســب بازارهــای بیشــرتی را بــرای صــادرات 

جــذب کنیــم.

ضرب االجل دولت در  بازگشت ارز مهمترین عامل  افزایش بی رویه قیمت دالر 
محمــد بشــیری جــالل بــا انتقــاد از عــدم مدیریــت صحیــح در ایجــاد سیاســت هــای 

ــک مرکــزی جهــت  ــزود رضب االجــل بان ارزی و برگشــت ارز حاصــل از صــادرات اف

برگشــت ارز بــا توجــه بــه رشایــط موجــب شــد تــا صادرکننــدگان جهــت تهیــه دالر و 

رفــع تعهــد ارزی بــه رصافــی هــا و دالالن رجــوع کننــد کــه خود عامــل مهمــی در افزایش 

کــم ســابقه قیمــت دالر و کاهــش ارزش پــول ملــی گردیــد.

ــز  ــه حائ ــا نکت ــت ام ــی اس ــاری جهان ــن بی ــیوع ای ــعت  ش ــره و وس ــزود دای وی اف

اهمیــت نحــوه برخــورد و اتخــاذ سیاســت هــای اثــر بخــش دولــت هــا در جلوگیــری از 

رضبــه مهلــک بــه اقتصــاد کشــور اســت کــه در ایــن زمینــه نیــز عملکــرد خوبــی را شــاهد 

نبودیــم و تاکنــون نیــز بخــش هــای صنایــع دســتی هیچگونــه تســهیالتی را در حایــت 

بخــش هــای آســیب دیــده از ویــروس کرونــا دریافــت نکــرده انــد.

بشــیری جــالل بــا انتقــاد از ابــالغ بخــش نامــه هــای لحظــه ای بانــک مرکــزی اذعــان 

داشــت،بارها مشــاهده کردیــم فعالیــن حــوزه هــای مختلــف صادراتــی بــا تــالش های 

متعــدد و ایجــاد بــازار هــدف تولیــدات خــود را تــا مرزهــای خروجــی انتقــال داده 

ودولــت بــا بخــش نامــه هــای خلــق الســاعه صادرکننــده را مجبــور بــه عــودت کاال 

منــوده و فقــط هزینــه ی حمــل را روی دســت گذاشــته اســت. 

یــزدان ســیف معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن وتجــارت کشــور و مدیــر 

عامــل رشکــت بازرگانــی دولتــی ایــران  بــا رئیــس اتــاق بازرگانــی 

ــی  ــتان و برخ ــادی اس ــزرگ اقتص ــای ب ــکل ه ــئولین تش ــدان و مس هم

مدیــران اقتصــادی دســتگاه هــای اجرایــی اســتان دیــدار و گفتگــو کــرد.

ــاق  ــس ات ــت رئی ــر زبردس ــی اصغ ــور عل ــا حض ــه ب ــه ک ــن جلس در ای

همدان،پورمجاهــد معــاون امــور اقتصــادی اســتاندار همــدان و مدیــران 

ــهرک  ــت ش ــت ،رشک ــه صنع ــاق اصناف،خان ــت ،ات ــازمان صم ــد س ارش

هــای صنعتــی ونظــام 

مهندســی معــدن برگــزار 

شــد مســائل و مشــکالت 

ــادی  ــای اقتص ــوزه ه ح

در  جملــه  از  اســتان 

تامیــن  ارزی.  حــوزه 

پرداخــت  اجتاعــی  

دیــون دولــت بــه بخــش 

اعــال  و  خصوصــی 

تعدیــل در قرارداهــای 

خریــد دولــت و لــزوم 

تامیــن ارز بــرای واردات 

اقــالم مــورد نیــاز واحدهــا 

ــال حــوزه  ــران فع ــنایی مدی ــرای آش ــای تخصصــی ب ــوزش ه ــت آم و اهمی

اقتصــاد  و پیگیــری طــرح هــای اقتصــادی راکــد اســتان  بحــث و گفتگــو شــد.

معــاون وزیــر در ایــن دیــدار  اذعــان داشــت بازگشــت ۲۷ میلیــارد دالر 

ــر  ــادی ب ــازار اقتص ــه ب ــش را ب ــادل و آرام ــادرات تع ــل از ص ارز حاص

می گردانــد.

نشست معاون وزیر صمت و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی 
ایران با رئیس اتاق همدان و تشکل های بزرگ اقتصادی 

ــارد  وی افــزود طبــق آمارهــای موجــود صادرکننــدگان بایــد ۲۷ میلی

دالر ارز را بــه کشــور بازگرداننــد کــه تاکنــون مقادیــر قابــل توجهــی 

از ایــن میــزان بــه چرخــه اقتصــادی بازگشــت، معــاون وزیــر صمــت 

ــادرات  ــل از ص ــت ارز حاص ــد بازگش ــی تردی ــرد ب ــان ک ــر نش خاط

ــه  ــز ادام ــی دالر نی ــرخ نزول ــرده و ن ــادل ک ــازار را متع ــد ب می توان

ــال  ــه دنب ــی ب ــر واقع ــات غی ــا تبلیغ ــمن ب ــیف افزود:دش می یابد.س

ایجــاد جــو روانــی تحــت عنــوان کمبــود کاالهــای اساســی در کشــور 

و نارضایتــی عمومــی 

بــود امــا بــا اطمینــان 

خاطــر عنــوان کنــم 

ــکل  ــه مش ــچ گون هی

نداریــم  اساســی 

از  انبارهایــان  و 

و  آرد،برنج،گنــدم 

مــرغ و دیگــر کاالهــا 

پــر  کامــال  اساســی 

ــر  ــاون وزی ــت مع اس

ــرد  ــه ک صمــت  اضاف

تــالش هــای حــوزه 

بانکــی وارزی و حــوزه دیپلاســی دولــت بــه دنبــال کنــرتل نــرخ ارز 

ــال بازگشــت منابــع  ــه دنب ــا متــام ظرفیــت هــا  ب اســت و  دولــت ب

ــردم  ــتیم و م ــادی هس ــگ اقتص ــط جن ــا در رشای ــت  و م ارزی اس

فشــارهای دشــمن را مــی ببیننــد و رشایــط فعلــی را بــه خوبــی درک 

ــد . ــی کنن م
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بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان علــی اصغــر زبردســت رئیــس اتــاق بازرگانــی صنایــع معــادن وکشــاورزی همــدان بــا مناینــدگان 

اتــاق همــدان در  هیئــت هــای بــدوی امــور مالیاتــی دیــدار و گفتگــوئ کــرد

رئیــس اتــاق همــدان  در ایــن نشســت ضمــن تقدیــر از فعالیــت هــای صــورت گرفتــه  بــه برخــی معضــالت جــاری در زمینــه بررســی پرونــده 

هــا اشــاره کــرد و خواســتار ارســال گــزارش هــای منظــم از نحــوه عملکــرد اعضا مناینــدگان اتــاق در هیئــت های مالیاتی شــد.

وی بــا اشــاره بــه اهمیــت موضــوع آمــوزش در ایــن زمینــه خاطرنشــان ســاخت ؛آمــوزش تخصصــی در زمینــه تاییدیــه صورتهــای مالــی الزم االجــرا 

بــرای اشــخاصی کــه ســال مالــی آن هــا از ۱/۱/ ۹۸ آغــاز مــی شــود در اولویــت برنامــه هــای آموزشــی خواهــد بــود.

 نحــوه چگونگــی برگــزاری جلســات هیئــت هــا نیــز از دیگــر مــواردی بــود کــه در  نشســت امــروز مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت و 

در ادامــه مباحــث مقــرر گردیــد در موعــد مقــرر نشســتی بــا حضــور مهنــدس دلشــادی مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان و مناینــدگان اتــاق 

در هیئــت هــای مالیاتــی  برگــزار و مــوارد مــورد پیگیــری واقــع گــردد.

نشست ریاست اتاق همدان با نمایندگان اتاق بازرگانی 
در هیئت های بدوی امور مالیاتی

فرصتهای پیش روی همدان در سوریه
یادداشت :  مصطفی شیرمحمدی

ــار  ــه و مه ــش در منطق ــه داع ــت مفتضحان ــس از شکس پ

ایــن جرثومــه تــرور و جنایــت در کشــورهای  جانانــه 

ــری دوران  ــازی و از رسگی ــه بازس ــت ب ــاال نوب ــالمی، ح اس

آرامــش بــرای ایــن بــالد فراهــم می شــود.

ــد  ــد تاکی ــت می منای ــز اهمی ــان حائ ــن می ــه در ای ــا آنچ ام

ــان  ــان ج ــدان و مدافع ــران و مجاه ــوری ای ــش مح ــر نق ب

ایرانــی اســت کــه مــرز و بــوم کشــورهای  بــر کــف 

اســالمی را همچــون مــرز و بــوم میهــن خــود دانســته و بــا 

ــش را  ــودی داع ــات زوال و ناب ــراوان موجب ــادت های ف رش

فراهــم آورده انــد چــه آن کــه در ایــن عرصــه نــام رسداران 

بــزرگ اســالم همچــون شــهید حــاج قاســم ســلیانی بعنوان 

ــر قهرمــان در دل تاریــخ حــک شــد. یــک اب

پــس از گذشــت ایــام جنــگ و ارعــاب در کشــورهایی نظیــر 

عــراق و ســوریه و تحقــق آرامــش، حــاال نوبــت بازســازی 

اســت و البتــه در ایــن مقطــع نیــز ایــران می توانــد همچنان 

باشــد چــرا کــه قرابت هــای  پشــتیبان کشــور ســوریه 

مذهبــی و آرامانگرایانــه ای وجــود دارد که ســبب اســتحکام 

روابــط و مــراودات مختلــف اســت. 

در چنــد روز گذشــته تشــکیل اتــاق بازرگانــی ایــران و 

ــاق بازرگانــی اســتان همــدان  ســوریه و انتخــاب رئیــس ات

ــران و روســیه در  ــی ای ــاق بازرگان ــوان نایــب رئیــس ات بعن

محافل خربی پردازش 

و مخابــره شــد تــا بهانــه ای بــرای 

توجــه بــه مقولــه مهــم فرصتهــای اقتصــادی و فرهنگــی باشــد.

در کوران تحریم های ظاملانه و فشار اقتصادی آمریکا 

ــی  ــای اینچنین ــران، فرصته ــاخن ای ــزوی س ــرای من ــرب ب ــالش غ و ت

ــق  ــه تحق ــد مای ــدان می توان ــتان هم ــا اس ــران و مخصوص ــرای ای ب

جهــش تولیــد و پیامدهــای مثبــت اقتصــادی، صنعتــی و حتــی 

ــود. ــی ش فرهنگ

ــه از  ــت ک ــر زبردس ــی اصغ ــوری عل ــش مح ــر نق ــک اگ ــدون ش ب

مدیــران کارکشــته اســتان از گذشــته تــا حــال بــوده بــا خــرد جمعــی 

و اراده تصمیــم ســازان اســتان از نهادهــای مختلــف اجرائــی، 

اقتصــادی ، فرهنگــی و ســایر نهادهــای نقــش آفریــن در معــادالت 

ــم  ــی فراه ــات مهم ــه توفیق ــیم زمین ــته باش ــم داش ــار ه را در کن

خواهــد شــد.

ــدار  ــز پدی ــاره ای ج ــبات چ ــر در مناس ــورهای هم نظ ــروزه کش ام

ــان  ــن می ــد و در ای ــا ندارن ــه فرصــت از بســرت تهدیده ــردن زمین ک

ــل  ــتقرار پ ــا اس ــا ب ــه تحریم ه ــد در عرص ــدان می توان ــتان هم اس

بازرگانــی میــان همــدان و دمشــق هــم فرصــت توســعه اقتصــادی و 

رونــق بــازار و هــم فرصــت اشــتغالزایی بــرای جوانــان را رقــم زنــد 

چــه بســا در ایــن ورطــه امــکان احیــای هــدف گردشــگری زیارتــی 

ــی شــود. ــران و روســیه بازآفرین ــان ای می
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فرماندار شهرستان تویسرکان با حمید بهرامی سرپرست 
اتاق و همچنین  مسئولین کمیته های تخصصی اتاق 

تویسرکان دیدار و گفتگو کرد.

در ایــن نشســت ابتــدا حمیــد بهرامــی رسپرســت اتــاق 

ــگاه  ــوص جای ــی در خص ــرکان توضیحات ــی توی بازرگان

و وظایــف کمیتــه هــای اتــاق تویــرکان ارائــه داد 

و بــه تریــح فعالیــت آنهــا جهــت رفــع مشــکالت 

اقتصــادی شهرســتان پرداخــت و کمیتــه هــای تخصصــی 

را زیــر مجموعــه کمیســیون هــای چهــارده گانــه اتــاق 

ــرد. ــی ک ــی اســتان معرف بازرگان

در ادامــه کاظــم عبدامللکــی مســئول کمیتــه کشــاورزی 

اتــاق  هــای  حایــت  و  زحــات  از  تقدیــر  ضمــن 

ــته و  ــال گذش ــیر در س ــت قیمــت س ــی درهدای بازرگان

ــی،  ــای تخصص ــه ه ــاء کمیت ــکیل و ارتق ــن تش همچنی

هــدف کمیتــه کشــاورزی را توامننــد ســازی کشــاورزان 

بهــرت محصــوالت  فــروش  و  رفــع مشــکالت  جهــت 

دانســت، وی ضمــن اشــاره بــه موفقیــت رسشــاخه کاری 

گــردو در تویــرکان، مشــکل عمــده بخــش کشــاورزی 

نگهــداری  جهــت  شهرســتان  در  رسدخانــه  نبــود  را 

ــرد. ــان ک ــوالت بی محص

ــن  ــس انجم ــب رئی ــی نای ــد نراله ــی محم ــپس عل س

گــردو پیــرو بحــث عــدم وجــود رسدخانــه در تویــرکان 

ــای  ــه ه ــاد رسخان ــت ایج ــداری جه ــت فرمان ــر حای ب

ــرد. ــد ک کوچــک روســتایی تأکی

همچنیــن عبدالــه قمــری رئیــس انجمــن گــردو بــه بیــان 

نظــرات در زمینــه رضورت ایجــاد و رونق هر چه بیشــرت 

بازارچــه گــردو و فوایــد نظــام مهندســی کشــاورزی برای 

اعضــای محــرتم انجمــن گــردو  پرداخــت.

شــایان ذکــر اســت محمــد باقــر ماملیــر مســئول کمیتــه 

ــر  ــاورزان ب ــوزش کش ــزوم آم ــه ل ــاره ب ــن اش ــیر ضم س

ــه هــای کوچــک روســتایی تاکیــد  ــزوم ایجــاد رسدخان ل

ــه شــد. ــن زمین ــداری در ای ــت فرمان و خواســتار حای

ــای  ــه واحده ــان اینک ــا بی ــار ب ــی پورجب ــه عل در ادام

ــا مشــکل تامیــن  صنعتــی شهرســتان در حــال حــارض ب

مــواد اولیــه روبــرو هســتند ابــراز کــرد بســیاری از 

ــد. ــده ان ــکل ش ــار مش ــه دچ ــن زمین ــران در ای صنعتگ

ــن هــای شــهرک  ــودن زمی ــی ب ــه اوقاف ــاره ب ــا اش وی ب

ــکالتی از  ــاد مش ــث ایج ــود باع ــه خ ــی ک ــای صنعت ه

قبیــل جلوگیــری از احــداث کارخانــه روغــن رسکان کــه 

ــی بیــش  از ۱۲۰ نفــر در شهرســتان  باعــث اشــتغال زای

مــی شــود، خواســتار حایــت و تدابیــر الزم جهــت رفــع 

مشــکالت مربوطــه شــد.

ســپس محســن زارعــی رئیــس کمیتــه صنعــت ، ضمــن 

ــر مشــکل اوقافــی بــودن زمیــن هــای شــهرک  ــد ب تأکی

صنعتــی ، مشــکالت عمــده واحــد هــای تولیــدی را 

تأمیــن اجتاعــی، بانــک هــا و محیــط زیســت معرفــی 

کــرد و خواســتار دعــوت از ادارات مربوطــه جهــت حــل 

مشــکالت واحــد هــا شــد.

در پایــان ســید رســول حســینی پــس از اســتاع نظــرات 

و مشــکالت کمیتــه هــای اتــاق بازرگانــی، در خصــوص 

مشــکالت بخــش کشــاورزی آمادگــی خــود را بــرای 

ــه هــای کوچــک  ــه تســهیالت جهــت ایجــاد رسخان ارائ

ــوزش  ــه آم ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــرد و ب ــالم ک ــتایی اع روس

ــوزش  ــانی و آم ــالع رس ــد اط ــی باش ــعه م ــاس توس اس

ــت. ــم دانس ــیار مه ــاورزان را بس کش

حســینی بــا اشــاره بــه عــدم اطــالع رســانی و تبلیغــات 

مناســب و ضعیــف بــودن بســته بنــدی محصــوالت 

کشــاورزی شهرســتان خاطرنشــان ســاخت تســهیالت 

ــود دارد. ــوزه وج ــن ح ــت در ای ــت حای الزم جه

وی  بــا تاکیــد  بــه مشــکالت مربــوط بــه  واحــد هــای 

صنعتــی بــه افزایــش زمیــن هــای  شــهرک هــای صنعتــی 

جهــت رسمایــه گــذاری اشــاره کــرد  وخواســتار حضــور 

مدیــران اســتانی بصــورت فصلــی جهــت حــل مشــکالت 

مربــوط بــه اعضــای اتــاق بازرگانــی تویــرکان  شــد.

معدن چراغی فرا راه اقتصاد کشور
یادداشت : عباس بشیری

نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق و خانه معدن استان همدان

در دو دهــه اخیــر هیــچ معدنــی بــا مقیــاس بــاال در جهــان اکتشــاف نشــده و 

همیــن امــر ســبب گردیــده تــا مــواد معدنــی مــورد نیــاز بــه حداقــل رســیده 

و از طرفــی در دیــدگاه عرضــه و تقاضــا گــران هــم بشــود.

در ایــران عزیــز مــا 68 نــوع مــاده معدنــی وجــود دارد کــه اگــر بتوانیــم بــه 

شــکل اســتخراج صیانتــی از ایــن همــه نعمــت خــدادادی در دل زمیــن خــوب 

ــد  ــن بخــش از تولی ــه تبعــات اقتصــادی ای ــد ک ــم دی ــم خواهی اســتفاده کنی

چگونــه متجلــی میشــود

در ســالهای اخیــر کشــور اســرتالیا حــدود هشــت میلیــون مــرت و کشــور چیــن 

پنــج میلیــون مــرت حفــاری جهــت اکتشــاف مــواد معدنــی داشــته انــد ولــی 

در ایــران فقــط 168 هــزار مــرت حفــاری بــه منظــور رســیدن بــه مــواد معدنــی 

صــورت گرفتــه اســت کــه اگــر در مســیر رقابــت بــا کشــورهای مذکــور قــدم 

برمیداشــتیم چــه رتبــه ای از اقتصــاد منهــای نفــت و چــه مرحلــه از اشــتغال 

متــوازن و پایــدار را صاحــب بودیــم نظــر بــه اینکــه 12% از ایــران مــا بــر روی 

کمربنــدی از مــواد معدنــی فلــزی بــا ارزش و مــورد نیــاز کارخانجــات صنعتی 

و بــزرگ جهــان قــرار دارد و در حالــی کــه  92 % از کشــور مــا هنــوز اکتشــاف 

نشده و با توجه 

به 37 میلیارد تن ذخیره اکتشافی 

و 57 میلیارد 

تن ذخیره بالقوه موجود 

در ایــران میتوانیــم ادعــا کنیــم کــه جــزء 10 کشــور معدنــی جهــان میباشــیم، زیــرا  زندگــی 

مــدرن امــروز از هــر جهــت بــه مــواد معدنــی نیــازی مــربم دارد الجــرم کارخانجــات صنعتــی 

شــدیدا بــه مــواد معدنــی وابســته هســتند بــه عنــوان مثــال در یــک تحــول متامــی مــواد 

بــکار رفتــه در ســاختان محصــول مــواد معدنــی اســت واگر معدنــکاران اصــول اســتخراج را 

رعایــت نکننــد طبیعــت راه خــود را پیــدا میکنــد و انکــه بازنــده اســت انســان اســت. 

از طرفــی تنهــا دغدغــه مــا معدنــکاران بــرای رســیدن بــه ان نقطــه اوج اقتصــاد معدنــی 

اثــرات زیســت محیطــی ناشــی از. اســتخراج و برداشــت مــواد معدنــی اســت کــه انهــم 

ــت  ــا برداش ــه ب ــد ک ــی طلب ــش را م ــز و زحمتک ــکاران عزی ــود معدن ــت خ ــت هم دس

صحیــح و صیانتــی از معــادن ایرانــی ابــاد و محیــط زیســتی ســامل و زیبــا و پایــدار بــرای 

حتــی نســلهای اینــده از خــود بجــا بگذارنــد 

دیدار اعضا هیئت رئیسه اتاق بازرگانی صنایع معادن و 
کشاورزی استان همدان با محمد دلشادی مدیر کل اداره 

امور مالیاتی استان همدان
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان رئیــس و اعضــا هیئــت رئیســه اتــاق همــدان بــا محمــد دلشــادی مدیــر کل اداره امــور مالیاتــی اســتان همــدان دیــدار و 

گفتگــو کردنــد.

علــی اصغــر زبردســت رئیــس اتــاق همــدان در ایــن دیــدار ضمــن  تقدیــر از مســاعدت هــای پیوســته مجموعــه اداره امــور مالیاتــی اســتان، بــر لــزوم اجــرای سیاســت 

هــای تشــویقی بــرای آن دســته از فعالیــن اقتصــادی کــه اظهــار نامــه هــای خــود را در موعــد مقــرر ارائــه و بنوعــی بدهــی معوقــه ندارنــد تاکیــد کــرد.

دلشــادی در ایــن دیــدار اظهــار داشــت ســال گذشــته ۸۴ درصــد درآمــد کل اســتان از طریــق مالیــات تأمیــن شــده اســت.وی افــزود در حــوزه فــرار مالیاتــی در اســتان 

ــه معرفــی  ــه قــوه قضایی ــی شناســایی شــدند کــه ب ــل فــرار مالیات ــه دلی ــد ســاله گذشــته تنهــا ۶ نفــر ب ــه طــوری کــه در چن ــدارد ب همــدان مســائل حــادی وجــود ن

می شــوند.

دلشــادی افــزود دولت هــا بــرای جــربان هزینه هــا و خدمــات ارائــه شــده بــه مــردم نیــاز بــه درآمــد دارنــد کــه درآمــد مالیاتــی یــک ابــزار مهــم بــرای تامیــن منابــع 

مالــی و جــربان هزینه هــا اســت.وی بــا اشــاره بــه نقــش درآمدهــای مالیاتــی در توســعه اقتصــادی عنــوان کــرد: چنانچــه در ســنوات دور مالیــات بــه شــکل امــروز و 

ســال های اخیــر دریافــت می شــد امــروز شــاهد بســیاری از مشــکالت در جامعــه نبودیــم و اگــر بــر روی درآمدهــای مالیاتــی مترکــز می کردیــم امــروز وابســتگی بــه 

درآمــد نفتــی 80 الــی 90 درصــد نبــود.
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اهم فعالیتهای کمیسیونهای مشورتی نمایندگی اتاق 
بازرگانی تویسرکان در تیرو مرداد ماه ۹۹

   ۹۹/04/0۹  کشاورزی  

1-کمک و پیگیری بمدت یک هفته مستمر کمیته کشاورزی در زمینه تکمیل لیست آلوکاران شهرستان تویسرکان از اداره جهاد کشاورزی و 

ارائه گزارش مثبت در زمینه همکاری جهاد با اتاق بازرگانی در این خصوص  

2-دعوت از فعاالن اقتصادی شهرستان تویسرکان به منظور تشریح اهمیت اخذ کارت بازرگانی توسط مسئول کمیته کشاورزی جناب آقای 

مهندس محمدکاظم عبدالملکی 

 ۹۹/0۹/11 نشست داخلی مهندس بهرامی با مسئولین کمیته های تخصصی اتاق  

1-جمع بندی مشکالت مربوط به اعضای کمیته های صنعت ، بازرگانی ، کشاورزی و سیر 

2- تشکیل جلسه با نماینده شهرستان جهت مساعدت در رفع مشکالت مربوط به کمیته های مربوطه

 ۹۹/04/16 نشست کمیته های صنعت، بازرگانی ، کشاورزی و سیر با نماینده شهرستان تویسرکان  

1-تذکر نماینده شهرستان به ادارات دولتی شهرستان تویسرکان در تعامل هرچه بیشتر با اتاق بازرگانی تویسرکان 

2- هماهنگی با اتاق بازرگانی استان همدان بویژه کسب اجازه از دبیر محترم اجرایی اتاق بازرگانی همدان سرکار خانم مهندس ایزدی 

تشکیل جلسه با نماینده شهرستان یا فرماندار و مسئول اتاق تویسرکان جهت رفع چالشهای اتاق بطور ماهانه

3-جمع بندی مسائل و مشکالت مربوط به مالیات و تشکیل جلسه با حضور مدیر کل مالیاتی استان جهت بررسی و رفع مشکالت 

مربوطه)ضمن هماهنگی قبلی با اتاق بازرگانی استان (

4-جمع بندی مسائل مربوط به مشکالت مربوط به ارز و تعهدات ارزی و تشکیل جلسه با اتاق همدان جهت رفع این مشکل

کشاورزی               ۹۹/05/14 

1-اطالع رسانی به اعضای کمیته جهت مذاکره انالین با تجار پاکستانی

2-دعوت ازآلوکاران شهرستان جهت تشکیل کمیته آلو با توجه به تولید باالی این محصول در شهرستان 

3- ارائه فرم تکمیل شده پروپزال طرح نواورانه محصوالت کشاورزی به پارک علم و فناوری همدان جهت ادامه روند تاسیس مرکز رشد

بازرگانی               ۹۹/05/1۹ 

1-دیدار با رئیس و اعضای اتاق اصناف در هفته اتی جهت عضویت در اتاق تویسرکان و تعامل هرچه بیشتر با اصناف

صنعت              ۹۹/05/27 

1-بررسی مشکالت مالیاتی اعضا جهت طرح در کمیسون حل اختالف مالیاتی

2- مراجعه به اداره کار و اداره صمت شهرستان جهت رفع  مشکل واحد بسته بنده تپش جهت راه اندازی مجدد این واحد که قبال با ظرفیت 

15 نفر نیروی در حال کار بوده است.

مروری بر اهم فعالیت های کمیته های تخصصی 
دفتر نمایندگی اتاق همدان در شهرستان تویسرکان 

در شش ماه نخست سال جاری

 رایزنی با تولید کنندگان ماسک تویسرکان به منظور تامین ماسک مورد نیاز اصناف

 تشویق صنف خشکبار به دریافت کارت بازرگانی 

پیگیری مشکالت اعضای کمیته مربوط به سرمازدگی اخیر باغات 

 تکمیل فرم پروپزال گردو و ارائه فرم به دکتر کزازی جهت انجام پیگیری های الزم

تشریح اهمیت موضوع برای فعالین عرصه زعفران برابر نکات مهمی که بهرامی در این جلسه به آقای قاسمی زعفران کار نمونه شهرستان بیان کردند.

 تشریح اهمیت موضوع برای تولیدکنندگان عسل برابر نکات مهمی که آقای بهرامی در این جلسه به محمد قلیئی فعال در تولید  عسل در شهرستان 

بیان کردند.

بررسی امکان تهیه عسل زول ) نوعی گیاه درمانی در بهبود دیابت(

 تاکید اتاق بازرگانی تویسرکان بر رعایت پروتکل های بهداشتی ابالغی از معاونت غذا و داروی تویسرکان به این نمایندگی

 پیگیری مشکالت مربوط به سرشاخه کاری درخت گردو و کمبود پیوندک

 پیگیری مشکالت مربوط به باال بودن قیمت زمین های استیجاری کشاورزی

 پیگیری مشکل عدم وجود سردخانه در شهرستان

 اعطای تسهیالت الزم جهت ایجاد سرخانه های روستایی

 اعطای تسهیالت جهت اموزش، تبلیغات و بسته بندی محصوالت کشاورزی

 پیگیری مشکالت مربوط به زمین های اوقافی شهرک های صنعتی

 پیگیری مشکالت مربوط به مواد اولیه کارخانه فیلتر سرکان از جمله ورق گالوانیزه از طریق سازمان صمت – مهندس متین

 بررسی و رفع مشکالت مالیاتی واحد های تعطیل توسط رئیس اداره مالیاتی

 پیگیری وضعیت شرکت نادر لبن با مساعدت بانک ملی

 تشکیل جلسه با دکتر مفتح جهت پیگیری مشکالت مربوط به تامین مواد اولیه و مشکالت مالیاتی صنعت کاران

 برگزاری جلسه آموزشی بازاریابی با توجه به نیازمندی های صنعتگران 

 تامین چوب وارداتی راش گرجستان که بیشتر مورد استفاده منبت کاران می باشد

 ارائه محصوالت غیر مرتبط با چوب که محصوالت آنها مورد تقاضای غیر مستقیم بازار روسیه باشد جهت جایگزینی معامالت کاال به کاال

 بررسی امکان تامین چوب به کمک سرمایه گذار آلمانی وابسته به شرکت تکنوپان با توجه به توان تحویل چوب روسی در بنادر شمالی 

همچون بندر انزلی و فریدونکنار 

تامین چوب مورد نیاز منبت کاران از کشور های روسیه ، اوکراین و گرجستان 

 امکان سنجی صادرات خشکبار از جمله گردوی تویسرکان در کنار کشمش مالیر به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله قطر و کویت

 دعوت از آلوکار نمونه شهرستان و رایزنی با مهندس بهرامی و کمیته کشاورزی جهت تدارک جلسه انتخابات کمیته تخصصی آلو کاران
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محمد مهدی مفتح در دیدار با کمیته های تخصصی اتاق تویسرکان مطرح کرد:

توسعه کمیته های تخصصی اتاق بازرگانی حرکتی 
اساسی در جهت رشد اقتصادی تویسرکان

محمــد مهــدی  مفتــح مناینــده مــردم تویــرکان در 

ــای  ــه ه ــئولین کمیت ــا مس ــالمی ب ــورای اس ــس ش مجل

تخصصــی منایندگــی اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

ــدار و  ــرکان دی ــتان توی ــدان در شهرس ــاورزی هم کش

ــرد. گفتگــو ک

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان، در ابتــدای 

ــد بهرامــی  ایــن جلســه حمی

اتــاق  منایندگــی  مســئول 

شهرســتان  در  همــدان 

ارائــه  بــه  تویــرکان 

مــورد  در  توضیحاتــی 

در  اتــاق  هــای  »فعالیــت 

در  ایشــان  حضــور  مــدت 

شهرســتان، افزایــش تعــداد 

اعضــا و پرونــده هــای جــاری 

بــه 45 پرونــده صــادره یــا در 

پرداخــت. صــدور«  حــال 

ســیر  بحــث  در  بهرامــی  

»اقداماتــی  داشــت  ابــراز 

جهــت بازاریابــی و فــروش 

ایــن محصــول و همچنیــن 

ــق  ــیر از طری ــی س ــه گمرک ــش تعرف ــت کاه ــالش جه ت

ــه  ــا ســازمان توســعه تجــارت صــورت پذیرفت ــه ب مکاتب

اســت.«

وی افــزود »کمیتــه هــای تخصصــی اتــاق شــامل کمیتــه 

هــای کشــاورزی ، صنعــت، بازرگانــی و ســیر بــا همــت 

اعضــا و فعالیــن اقتصــادی در اتــاق بازرگانــی تویــرکان 

و  اســت  کــرده  آغــاز  را  فعالیــت خــود  و  تشــکیل 

همچنیــن کمیتــه هــای مبــل و منبــت، آلــوکاران ، 

ــان(  ــش بنی ــان و کســب و کارهــای دان معــدن ،) جوان

ــی باشــند.« ــدام م در دســت اق

مســئول منایندگــی اتــاق همــدان در تویــرکان تریــح 

کــرد »احیــای کمیســیون حــل اختــالف مالیاتــی بــا 

ــت  ــورت پذیرف ــتان ص ــی شهرس ــاق بازرگان ــری ات پیگی

کــه مهمرتیــن رســالت ایــن کمیســیون دفــاع از منافــع 

و حقــوق واحدهــای تولیــدی ، خدماتــی و صنعتــی 

ــت.«      ــتان اس شهرس

 شــایان ذکــر اســت بهرامــی ضمــن اشــاره بــه »ارتباطات 

بیــن املللــی اتــاق ، بحــث آمــوزش و همچنیــن چالــش 

چالشــهای  رفــع  خواســتار  تویــرکان،  اتــاق  هــای 

موجــود شــد.«                                                                                                                       

ســپس مفتــح مناینــده شهرســتان تویــرکان توضیحاتــی 

بــر »اهمیــت و موثــر بــودن اتــاق بــر توســعه و رشــد 

اقتصــادی شهرســتان« تاکیــد کــرد و ابــراز داشــت »کــه 

ــتان  ــای شهرس ــت ه ــد ظرفی ــی توان ــی م ــاق بازرگان ات

را بــه فعالیــت برســاند و از طریــق ظرفیــت ســازی 

ــد  ــث رش ــت باع ــروش و کیفی ــی، ف ــائل بازریاب در مس

ــتان شــود.« اقتصــادی شهرس

ــاالی ســیر  ــت ب ــه »کیفی ــا اشــاره ب ــن ایشــان ب همچنی

تویــرکان ، ظرفیــت بــاالی مبــل و منبــت و همچنیــن 

پتانســیل هــای بــاالی شهرســتان، اتــاق بازرگانــی را 

مجمــع بســیار خوبــی جهــت جمــع کــردن فعــاالن هــر 

حــوزه جهــت ایجــاد کمیــت و کیفیــت مناســب، تولیــد، 

فــروش و هــم افزایــی دانســت.«

ــه هــای تخصصــی  ــرد »توســعه کمیت ــح ک ــح تری مفت

ــد  ــت رش ــی در جه ــیار اساس ــی کاری بس ــاق بازرگان ات

ــی باشــد.« ــتان م اقتصــادی شهرس

ــاق  ــه صنعــت ات ســپس محســن زارعــی مســئول کمیت

مشــکل اصلــی بخش صــادرات را »ارز و تعهدات ارزی« 

بیــان کــرد و خواســتار »رفــع مشــکالت صنعتگــران در 

حــوزه مالیــات، ارزش افــزوده و بیمــه« شــد.

صنعــت  کمیتــه  رئیــس  نایــب  پورجبــار  ادامــه  در 

»اوقافــی بــودن زمینهــای شــهرک صنعتــی را مانــع 

اصلــی رسمایــه گــذاری 

در شــهرک صنعتــی« 

خواســتار  و  دانســت 

»رفــع ایــن مشــکل« 

ــد. ش

قمــری  ادامــه  در 

ــردو  ــن گ ــس انجم رئی

بــه  »تربیــک  ضمــن 

مناســبت ثبــت جهانی 

گــردوی تویــرکان از 

پیگیــری  و  زحــات 

هــای مفتــح در ایــن 

ــی  ــزرگ قدردان ــر ب ام

کــرد.« 

محمدکاظــم  ســپس 

عبدامللکــی مســئول کمیتــه کشــاورزی اتــاق تویــرکان 

بــا بیــان اینکــه توضیحاتــی در خصــوص »صنعــت 

ــه داد و  ــه آن« را ارائ ــوط ب ســاختان و مشــکالت مرب

خواســتار رفــع ایــن مشــکالت گردیــد.

ــز  ــردو نی ــن گ ــس انجم ــب رئی ــی نای ــه نراله در ادام

ــا  ــوازی ب ــی م ــاق بازرگان ــت ات ــه »فعالی ــان اینک ــا بی ب

ادارات دیگــر منــی باشــد از عــدم همــکاری بعضــی از 

ادارات جهــت همــکاری و ارائــه آمــار از جملــه جهــاد 

ــرد.« ــه ک کشــاورزی گالی

و  رشــد  عامــل  »بزرگرتیــن  پایــان حمیدبهرامــی  در 

ــاق اســتان را  ــه تبــع آن ات ــاق شهرســتان و ب توســعه ات

ــالش  ــتار »ت ــت و خواس ــا« دانس ــداد اعض ــش تع افزای

هرچــه بیشــرت کمیتــه هــا جهــت افزایــش اعضــای خــود 

ــردی  ــزارش کارب ــه گ ــت ارائ ــی الزم جه و کســب آمادگ

ــد. ــدان ش ــاق هم ــت ات ــور ریاس در حض

ــش هــای  ــته اســت و از نق ــش از گذش ــروز بی ــان ام ــش اقتصــادی زن  نق

مرســوم و ســنتی بــه ســمت نقــش هــای اجتاعــی حرکــت کــرده اســت در 

ســالهای اخیــر زنــان بــه دلیــل حضــور در جامعــه و بــر عهــده گرفــن نقــش 

ــی  ــتغالی و کارآفرین ــه خوداش ــدی ب ــت کارمن ــی از وضعی ــای اجتاع ه

ــای  ــش ه ــرش نق ــرای پذی ــددی ب ــل متع ــت. دالی ــت داده اس ــر جه تغیی

ــل  ــن دالی ــوان مطــرح اســت برخــی از ای ــرای بان ــه ب اقتصــادی در جامع

بــه اســتقالل طلبــی زنــان، توفیــق طلبــی و پیرفــت گرایــی، نیــاز مالــی 

و دســتیابی بــه اســتقالل مالــی، رضایــت فــردی و خــروج از پیلــه گذشــته 

و تغییــر در زندگــی بــوده اســت. تشــکل هــای اقتصــادی مختلفــی بــرای 

تجميــع فعالیــت بانــوان و کمــک بــه شــبکه ســازی آنــان در قالــب انجمــن 

هــای کانــون هــا و اتحادیــه هــای مختلفــی پدیــد آمــده اســت کــه هــدف 

اصلــی ایــن مجموعــه هــا توامنندســازی بانــوان اســت، یکــی از ایــن تشــکل 

ــی  ــون مل ــوان کان ــه عن ــون ب ــه اکن ــت ک ــازرگان اس ــوان ب ــون بان ــا کان ه

بانــوان بــازرگان ایــران شــبکه ای از کانــون هــای اســتانی از بانوان بــازرگان 

ــون هــا  ــن کان اســت کــه در اســتان هــای مختلــف فعالیــت مــی کنند،ای

ــتند.  ــا هس ــتان ه ــی اس ــای بازرگان ــاق ه ــه ات ــر مجموع ــکل زی ــک تش ی

کانــون بانــوان بــازرگان اســتان همــدان اســت کــه بیــش از35 عضــو دارد 

و  از اواخــر ســال95 فعالیــت خــود را بــه صــورت رســمی و منســجم آغــاز 

ــت خــود نشســت  ــازرگان همــدان در طــول فعالی ــوان ب ــون بان منــود کان

هــا وبرنامــه هــای متعــدد و مختلفــی را انجــام داده اســت کــه برخــی از 

آنهــادر نــوع خــود کــم نظیــر و قابــل تقدیــر اســت. 

آنچــه مشــهود اســت  فعالیــت بانــوان عضــو این کانــون از کســب وکار های 

خانگــی و کوچــک فراتــر رفتــه و بخــش عمــده ای از اعضــای کانــون، 

درحــوزه صــادرات فعــال هســتند و در بازارهــای بین املللــی، نقش آفرینــی 

ــان  ــده کســب وکار زن ــد بخشــی از مســایل بازدارن ــی تردی ــا ب ــد ام می کنن

ــردد و بخشــی دیگــر  ــاز می گ ــه اقتصــاد کالن کشــور ب ــن ب ــازرگان و کارآفری ب

ناشــی از مســایل فرهنگــی و نگرش هــای ســنتی جامعــه اســت.

ظرفیت کانون بانوان بازرگان برای ایجاد فضای پیشرفت و رشد برای 
یادگیری بانوان قابل توجه است

اعــزام هیــات هــای تجــاری باحضــور زنــان بــه کشــورهای مختلــف بــرای ارائــه 

ــل  ــی در محاف ــازرگان ایران ــوان ب ــه بان ــال تجرب ــی و انتق ــوان ایران ــدگاه بان دی

ــرات،  ــت نظ ــرای دریاف ــه ب ــت ک ــی اس ــدام های ــه اق ــا از جمل ــت ه و نشس

ــع  ــع موان ــت رف ــازرگان در جه ــوان ب ــازنده بان ــای س ــنهادات و راهکاره پیش

ــت  ــه اســت. ظرفی ــود فضــای کســب و کار صــورت پذیرفت کســب و کار و بهب

ــرای یادگیــری  ــرای ایجــاد فضــای پیرفــت و رشــد ب ــازرگان ب ــوان ب ــون بان کان

بــرای بانــوان قابــل توجــه اســت، بــر اســاس مطالعــه ای کــه روی زندگــی افــراد 

ــات  ــق انجــام شــده اســت وجــود فضــای الگــوی نقــش و شــنیدن تجربی موف

ــه رشــد ظرفیــت  ــد« ب ــراد موفــق و هدفمن ــان اف ــرار گرفــن در می موفــق و ق

بانــوان در راســتای توامنندســازی آنــان کمــک مــی کنــد، شــبکه ســازی و معرفــی 

ظرفیتهــای افــراد بــه یکدیگــر بــرای افزایــش قــدرت همــکاری، مشــارکت و هــم 

افزایــی بانــوان موثــر خواهــد بــود. 

 برخی خدمات کانون برای اعضا : 
ــر ،  ــا یکدیگ ــاط ب ــای ارتب ــت ه ــی فرص ــی، معرف ــای آموزش ــزاری دوره ه برگ

معرفــی فرصتهــای حضــور در مجامــع و اجــالس هــای بیــن املللــی بــرای 

ارتبــاط بــا ســایر بانــوان بــازرگان و کارآفریــن ســایر کشــورها، برگــزاری جلســات 

مشــاوره ای و مشــارکت در ســایر فعالیــت هــای اقتصــادی و اجتاعــی از 

ــد. ــه شــار مــی آی ــون ب ــن کان ــات ای ــه خدم جمل

کانون بانوان بازرگان؛
 بازوی توانمندسازی اقتصادی زنان

خاطره خانلر زاده
رئیس هیئت مدیره کانون زنان بازرگان همدان
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داوود شعبانلو نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق 
همدان و مسئول اتحادیه مرغ گوشتی همدان با اشاره 
به مشکالت تامین خوراک دام و طیور در استان مطرح 

کرد: 

میزان جوجه ریزی در مرغداری ها 
متناسب با شرایط موجود نیست و این 
روند نیازمند برنامه ریزی و مدیریت 

از سوی متولیان امر است.

ــار  ــدان اظه ــاق هم ــاورزی ات ــیون کش ــس کمیس ــب رئی ــعبانلو نای داوود ش

ــزار  ــون و ۵۰۰ ه ــک میلی ــتان ی ــای اس ــداری ه ــی در مرغ ــت:به تازگ داش

قطعــه جوجــه ریــزی شــده اســت کــه خــوراک مــورد نیــاز آن تامیــن نیســت. 

وی اضافــه کــرد: در حــال حــارض ایــن میــزان جوجــه ریــزی بــه ۲ هــزار و 

۴۰۰ تــن ســویا و چهــار هــزار و ۸۰۰ تــن ذرت بــرای تغذیــه نیــاز دارد کــه تــا 

پایــان مــاه بــه ۲ برابــر مــی رســد و بــی تردیــد بــا کمبــود نهــاده و افزایــش 

قیمتهــا مرغــداران اســتان بــا مشــکل مواجــه مــی شــوند.

نایــب رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی همــدان افــزود: تولیــد 

ــزی در اســتان انجــام مــی  ــه ری ــت و برنام ــدون محدودی ــرغ ب جوجــه و م

ــرتل از ســوی مســووالن مربوطــه اســت. ــت و کن ــد مدیری شــود و نیازمن

شــعبانلو بــا بیــان اینکــه میــزان تولیــد و تقاضــای مــرغ بــا یکدیگــر تناســبی 

نــدارد تاکیــد کــرد: اگــر بخــش تولیــد رهــا شــده و متولیــان بــه آن نظارتــی 

نداشــته باشــند همــواره شــاهد نوســان قیمــت و نارضایتــی مــرف کنندگان 

خواهیــم بــود. 

ــا حجــم  ــده ب ــا ادامــه یافــن ایــن رشایــط در مــاه آین ــادآوری کــرد: ب وی ی

انبــود مــرغ تولیــد شــده در مرغــداری هــای اســتان مواجــه مــی شــویم کــه 

بحرانــی دیگــر را بــرای بخــش تولیــد رقــم مــی زنــد.

ــرون رفــت از مشــکالت  ــه مــرغ گوشــتی همــدان راهــکار ب ــس اتحادی ریی

ــای دام و  ــاده ه ــع نه ــد و توزی ــه چرخــه تولی ــی را نظــم بخشــیدن ب کنون

ــا  ــداری ه ــاز دام ــورد نی ــون خــوراک م ــق قان ــت: طب ــور دانســت و گف طی

و مرغــداری هــا فقــط از طریــق ســامانه بــازارگاه انجــام مــی شــود و ایــن 

ــی روبروســت. ــا مشــکالت فراوان ــازار مجــازی هــم ب ب

.............................................................................................

گــردو یکــی از محصــوالت پُرطرفــداری اســت کــه کشــت 

آن و به ویــژه نــوع مرغــوب ایــن محصــول در چنــد شــهر 

و به طــور محــدود انجــام می شــود و محصــول صادراتــی 

ــگاه خــاص اســت؛ شــهر تویــرکان یکــی از  و دارای جای

شــهرهای فعــال در تولیــد محصــول گــردو اســت کــه در 

کنــار ســایر قابلیت هــای اقتصــادی، صنعتــی و کشــاورزی، 

ــد. ــاغ داران در ایــن حــوزه فعالیــت می کنن ب

ــن  ــکالتی در ای ــواره از مش ــه هم ــن عرص ــاالن ای ــا فع ام

بخــش گالیــه داشــته و دارنــد کــه در برخــی مــوارد 

ــز حاصــل آمــده  ــری اندیشــیده شــده و نتایجــی نی تدابی

اســت؛ امــا برخــی از مشــکالت نیــز همچنــان بــه قــوت 

ــن  ــل ای ــی ح ــردوکاران تویرکان ــده و گ ــی مان ــود باق خ

مشــکالت را امــری رضوری می داننــد.

ــا مــا ســطح زیــر کشــت  عبداللــه قمــری در گفت و گــو ب

باغــات گــردوی تویــرکان را طبــق آخریــن آمــار رســمی 

ســازمان جهــاد کشــاورزی 6 هــزار و 250 هکتــار دانســت 

و اظهــار کــرد: حــدود 80 درصــد کشــاورزان تویرکانــی 

بــه کار بــاغ داری گــردو مشــغول هســتند.

     وی اذعــان داشــت 90 درصــد اقتصــاد تویــرکان 

ــرکان  ــردوی توی ــپ گ ــت. ژنوتی ــردو اس ــه گ ــته ب وابس

به عنــوان یــک خزینــه ژنوتیپــی بایــد حفــظ شــود.

وی بــا بیــان اینکــه حــدود 90 درصــد اقتصــاد تویــرکان 

وابســته بــه گــردو اســت، گفــت: از گذشــته گــردوی 

ــذری در تویــرکان کشــت می شــد و  بومــی به صــورت ب

ــتان  ــن شهرس ــی در ای ــای متفاوت ــا و ژنوتیپ ه فنوتیپ ه

کشــت شــده بــود.

ــه  ــت ک ــی آب وهواس ــرات اقلیم ــکالت تغیی ــی از مش یک

درختــان گــردو را تحــت تأثیــر رسمازدگــی و خشک ســالی 

قــرار داده و محصــوالت ازنظــر کمیــت و کیفیــت دچــار 

اُفــت می شــوند؛ رسمازدگــی در ســال 94 حــدود 190 

ــرکان خســارت  ــردوی توی ــه باغــات گ ــان ب ــارد توم میلی

وارد کــرد و ســال گذشــته نیــز خســارت 80 میلیــارد 

تومانــی، 40 درصــد باغــات گــردو ایــن شهرســتان را تحــت 

ــرار داد. ــر ق تأثی

ــان  طــرح رسشــاخه کاری به منظــور اصــالح ژنتیکــی درخت

گــردو و مقاوم ســازی ایــن محصــول در برابــر رسمــا و 

آفت هــا چنــد ســالی به عنــوان پایلــوت در تویــرکان 

بــا  حرفــه ای  زدن  پیونــد  آمــوزش  اجراســت؛  درحــال 

حضــور فعــاالن و متقاضیــان ایــن حــوزه از رسارس کشــور 

در دوره هــای تئــوری و عملــی از نیمــه دوم ســال 96 

اجــرا شــد.

ــتان  ــردوی شهرس ــان گ ــی درخت ــی متوال ــس از رسمازدگ پ

ــارد  ــار میلی ــده چه ــای انجام ش ــا پیگیری ه ــرکان و ب توی

تومــان اعتبــار ویــژه طــرح رسشــاخه کاری و اصــالح 

باغــات گــردوی تویــرکان به طــور اختصاصــی بــرای 

رئیس انجمن گردوی تویسرکان مطرح کرد:

رایزنی جذب سرمایه گذار برای ایجاد بازار 
دائمی گردو

ــن  ــور تعیی ــال 97 کش ــه س ــف بودج ــتین بار در ردی نخس

شــد.

البتــه دچــار شــدن درختــان گــردو بــه آفــت کــرم خــراط از 

دیگــر مشــکالت بــاغ داران اســت کــه می توانــد منجــر بــه 

خشــک شــدن و نابــودی درخــت گــردو شــود و درصــورت 

عــدم مبــارزه بــا ایــن آفــت، ســطح وســیعی از بــاغ درگیــر 

خواهــد شــد.

رئیــس انجمــن گــردوی تویــرکان کاشــت فنوتیپ هــا 

بــرای  نامناســب  را  گــردو  متفــاوت  ژنوتیپ هــای  و 

ــازار دانســت و بیــان کــرد: ژنوتیــپ گــردوی تویــرکان  ب

به عنــوان یــک خزینــه ژنوتیپــی بایــد حفــظ شــود و بــرای 

بازارپســندی و کاهــش قیمــت الزم اســت بــه ســمت 

ــم. ــردو بروی ــات گ ــی باغ یکنواخت

قمــری بــا اشــاره بــه کشــت رقــم چندلــر در 150 هکتــار 

از بــاغ طــرح طوبــی، تریــح کــرد: بــا نتیجــه دادن 

ایــن طــرح، رسشــاخه کاری در باغــات گــردوی تویــرکان 

به عنــوان پایلــوت حــدود دو ســال انجــام می شــود.

طــرح  در  متقاضــی  کشــاورزان  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

رسشــاخه کاری می تواننــد بــا حفــظ گــردوی مرغــوب 

محلــی درصــورت نیــاز تــاج گــردوی خــود را تغییــر دهنــد، 

ــا  ــردو و ی ــد از هــان گ ــا پیون ــه دو روش ب ــه داد: ب ادام

ارقــام دیگــر همچــون چندلــر تغییــر تــاج انجــام می شــود.

رئیــس انجمــن گــردوی تویــرکان خاطرنشــان کــرد: تغییــر 

تــاج درختــان گــردو بــه  ایــن دلیــل صــورت می گیــرد کــه 

ارقــام ارائه شــده دیــرگل بــوده و رسمــای زیــر صفــر را رد 

ــد و یکنواختــی محصــول گــردو انجــام می شــود. می کنن

وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه تویــرکان ســابقه کــرم 

خــراط نداشــت، یــادآور شــد: در دو منطقــه به دلیــل 

فعالیــت مبــل و منبــت و آوردن چــوب آلــوده از بیــرون، 

ــتیم. ــراط را داش ــرم خ ــیوع ک ش

ــه مشــکل  ــا اشــاره ب رئیــس انجمــن گــردوی تویــرکان ب

بــاغ داران در بــه رسقــت رفــن محصــول گــردو، بیــان کــرد: 

ــی و  ــازه دیوارکش ــه اج ــق آیین نام ــاورزی طب ــاد کش جه

ــک رسی  ــق ی ــد طب ــد و بای ــات را منی ده ــی باغ فنس کش

رشایــط بــرای حفاظــت از بــاغ، بــاغ داران مجــوز بگیرنــد.

بایــد  مشــکل  ایــن  درخصــوص  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

ــژه ای در  ــر وی ــزود: تدبی ــد، اف ــر کن ــود تدبی ــاورز خ کش

ایــن خصــوص نیســت و بــه فرمانــدار پیشــنهاد دادیــم در 

ــود  ــاد ش ــت ایج ــتگاه های موق ــردو ایس ــه گ ــان عرض زم

ــه  کــه افــراد شناخته شــده در مناطــق باغــی حضــور یافت

و بــرای کوتــاه شــدن دســت ســارقان، بــر محصــوالت 

ــد. ــارت باش نظ

      رشکت هــای بیمــه به دلیــل خطــر بــاال بــه بیمــه 

. منی کننــد  ورود  گردوتکانــان 

بــرای  ایجادشــده  مخاطــرات  درخصــوص  قمــری 

تریــح  حــوزه  ایــن  در  فعــاالن  به عنــوان  گردوتکانــان 

ــیاری  ــات بس ــان اقدام ــه گردوتکان ــا بیم ــاط ب ــرد: در ارتب ک

ــرای رشکــت بیمــه  ــاال ب ــل خطــر ب ــم، امــا به دلی انجــام دادی

و بیمه گــذاران کــم، رشکت هــا رغبتــی بــه ورود در ایــن 

عرصــه ندارنــد.

ــر  ــا 1200 نف ــرکان تنه ــردار در توی ــزار بهره ب      از 13 ه

بیمــه هســتند

رئیــس انجمــن گــردوی تویــرکان بیــان کــرد: نظــام صنفــی 

حــدود یک هــزار و 200 نفــر بیمه شــده بــاغ دار تویرکانــی 

دارد کــه البتــه رقــم کمــی اســت؛ حــدود 13 هــزار بهره بــردار 

ــن تعــداد بیمه شــده آمــار بســیار  ــم و ای در تویــرکان داری

کمــی اســت.

فــروش  بــازار  و  برندســازی  درخصــوص  ادامــه  در  وی 

محصــول گــردو نیــز یــادآور شــد: بــرای برندســازی از طریــق 

انجمــن گــردو اقــدام بــه ثبــت جهانــی ایــن محصــول کردیــم 

ــام اســت. ــال انج ــای آن درح ــه کاره ک

      بــه دنبــال ایجــاد بــازار دامئــی منســجم عرضــه گــردو در 

ــتیم تویرکان هس

وی درخصــوص مدیریــت بــازار فــروش نیــز گفــت: حــدود دو 

ســال اســت کــه بــه فکــر ایجــاد یــک بــازار دامئــی منســجم 

ــا  ــز ب ــته نی ــردو هســتیم و روز گذش ــرای گ و تحــت نظــر ب

ــی شــد. ــن خصــوص رایزن ــذاری در ای رسمایه گ

رئیــس انجمــن گــردوی تویــرکان بیــان کــرد: قطعــه زمینــی 

بــا دسرتســی بــه بــازار مرکــزی شــهر وجــود دارد و امیدواریــم 

بتوانیــم بــازار تخصصــی گــردوی جهــان را در آن ایجــاد 

کنیــم.

وی بــا بیــان اینکــه مســاحت زمیــن درنظــر گرفته شــده زیــاد 

اســت، افــزود: درنظــر اســت بــه دو صــورت از ایــن قطعــه 

زمیــن اســتفاده شــود کــه هــم بــاغ مــورد بهره بــرداری قــرار 

ــردو در آن  ــه گ ــه عرض ــدود 12 غرف ــه ح ــم اینک ــرد و ه گی

ایجــاد شــود.

قمــری در ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکــه امســال نیــز رسمازدگــی 

باغــات گــردو را در ســطح شهرســتان داشــتیم، تریــح کــرد: 

حــدود 15 درصــد خســارت بــه باغــات وارد شــده اســت.

ــان اینکــه مــا اکنــون نظارتــی بــر قیمــت نداشــته  ــا بی وی ب

ــز  ــردو را نی ــم قیمــت گ ــه داد: درنظــر داری ــم، ادام و نداری

ــردو  ــد محصــول قیمــت گ ــان خری ــم؛ امســال زم ــرتل کنی کن

بســیار پاییــن آمــد و بــا رســیدن بــه دســت دالل، قیمت هــا 

ــش یافــت. افزای

ــود  ــرد: س ــان ک ــرکان خاطرنش ــردوی توی ــن گ ــس انجم رئی

ــرای  ــا ب ــداف م ــی از اه ــت و یک ــت دالل اس ــردو در دس گ

بــازار گــردو ایــن بــوده کــه کشــاورز بتوانــد محصــول خــود 

ــردو  ــر قیمــت گ ــی بفروشــد و نظــارت ب ــا قیمــت خوب را ب

داشــته باشــیم.
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خسروطالبی رحیق 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان

و رئیس انجمن سیب زمینی کشور

سیب زمینی همدان را دریابیم

ــدان را شــامل  ــدات کشــاورزی اســتان هم ــی ســیب زمینی یک پنجــم تولی درحال

می  شــود کــه توســعه صنایــع تبدیلــی ایــن بخــش همچنــان اندرخــم یــک کوچــه 

بــوده و تنهــا کارخانــه فرنــچ فرایــز نیــز بــا ۳۵ درصــد پیرفــت نامتــام اســت.

ــن ظرفیت هــای اقتصــادی  ــه اعتقــاد کارشناســان، بخــش کشــاورزی از مهم تری ب

اســتان همــدان محســوب می شــود، زیــرا بــا تولیــد محصــوالت راهــربدی 

ــد. ــا کن ــی ایف ــش مهم ــی نق ــت غذای ــت امنی ــظ و تقوی ــد در حف می توان

بررســی وضعیــت تولیــد محصــوالت کشــاورزی رتبــه دار اســتان همــدان نشــان 

می دهــد کــه از مجمــوع تولیــدات کشــاورزی چیــزی حــدود یــک میلیــون تــن 

ــاص دارد. ــیب زمینی اختص ــه س ب

کنــکاش پیرامــون اتفاقــات رخ داده بــرای افزایــش ارزآوری این محصول در اســتان 

ــده  ــداف تعیین ش ــه اه ــیدن ب ــا رس ــان ت ــه همچن ــد ک ــان می ده ــدان نش هم

فاصلــه زیــاد اســت، هرچنــد اقداماتــی در زمینــه کاهــش ضایعــات محصــوالت 

تولیــدی ایــن بخــش صــورت گرفتــه اســت.

اینکــه  بیــان  بــا   ، انجمــن ســیب زمینی اســتان همــدان دراین بــاره  رئیــس 

ــن  ــود و همی ــام می ش ــاورزان مت ــه رضر کش ــی ب ــوالت گاه ــی محص خام فروش

ــه  ــد، گفــت: امســال کــه ب ــی را گوشــزد می کن ــع تبدیل ــزوم توســعه صنای امــر ل

ــه ســمت توســعه  ــد نگاه هــا ب ــد نامگــذاری شــده بای ــوان ســال جهــش تولی عن

ــا شــاهد ارزآوری بیشــرت محصــول  ــرآوری معطــوف شــود ت ــی و ف ــع تبدیل صنای

باشــیم. ســیب زمینی 

ــاز کشــور بــه  ــه اینکــه بیــش از یک پنجــم نی ــا اشــاره ب خــرو طالبــی رحیــق ب

ــود،  ــن می ش ــدان تأمی ــتان هم ــاورزان اس ــط کش ــی، توس ــیب زمین ــول س محص

گفــت: ســاالنه حــدود ۵ میلیــون و ۲۰۰ هــزار تـُـن ســیب زمینی در کشــور تولیــد 

می شــود کــه ســهم تولیــد ســیب زمینی کاران همدانــی از ایــن میــزان، یــک 

ــا یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار تُــن در ســال اســت. میلیــون ت

وی بــا بیــان اینکــه برخــی کشــاورزان اســتان همــدان در زمین هــای کشــاورزی 

ــت:  ــتند، گف ــول هس ــن محص ــت ای ــغول کش ــدان مش ــراف هم ــتان های اط اس

ــر  ــق ظاه ــن محصــول موف ــد ای ــه تولی ــی در زمین ــه کشــاورزان همدان از آنجاک

شــده اند در اســتان های همجــوار نیــز بــه کشــت ســیب زمینی می پردازنــد.

رئیــس کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق بازرگانــی همــدان 

بــا تأکیــد بــر اینکــه اســتان همــدان از لحــاظ بارانــدازی ســیب زمینی رتبــه یــک 

کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت، بــر رضورت توســعه صنایــع تبدیلــی 

ایــن بخــش در اســتان همــدان تأکیــد کــرد و گفــت: درحال حــارض صنایــع تبدیلــی 

همــدان در زمینــه ســیب زمینی ناچیــز اســت و جوابگــوی نیــاز کشــاورزان نیســت.

عضــو هیئــت مناینــدگان اتــاق بازرگانــی همــدان در پایــان اظهــار داشــت؛آنچه 

مســلم اســت بــا ایجــاد واحدهــای فــرآوری محصــوالت کشــاورزی مطابــق 

ــوان  ــن می ت ــی و اســتفاده از تکنولوژی هــای نوی ــی و بین امللل اســتانداردهای مل

مســیر جهــش تولیــد در ایــن بخــش را همــوار کــرد؛ بنابرایــن مســئوالن و 

ــند. ــته باش ــه داش ــن مقول ــه ای ــژه ای ب ــه وی ــد توج ــت اندرکاران بای دس
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محــدوده شهرســتان همــدان مشــخص شــده 

اســت.

وی در ادامــه گفــت: درصــورت ایجــاد ایــن پایانه 

صادراتــی مشــکل صــادرات برخــی محصــوالت 

ــع خواهــد شــد. همــدان از ســایر اســتان ها رف

اســتاندار  اقتصــادی  امــور  معــاون هاهنگــی 

همــدان بیشــرت محصــوالت صادراتــی از همــدان 

کشــاورزی  تبدیلــی  محصــوالت  حــوزه  در  را 

دانســت و بیــان کــرد: ســیان، مــواد شــیمیایی و 

ــوالت  ــب محص ــزء ترکی ــی ج ــای معدن فرآورده ه

ــت. ــده اس ــت ش ــتان ثب ــی از اس صادرات

وی بــه پتانســیل های دیگــر اســتان در بحــث 

صــادرات اشــاره کــرد و افــزود: در حــوزه تولیــد 

ــان  ــای دانش بنی ــی رشکت ه ــات فن ــه خدم و ارائ

صادراتــی  بســرتهای  کشــاورزی  محصــوالت  و 

ــم. داری

ــوب،  ــوزه چ ــه در ح ــان اینک ــا بی ــد ب پورمجاه

معدنــی  فرآوری هــای  و  منبــت  و  مبــل 

ــم،  ــی در بحــث صــادرات داری زمینه هــای خوب

98 و   ،97 ــال های  ــی س ــه ط ــرد: البت ــح ک تری

99 به ویــژه در حــوزه فرآوری هــای معدنــی 

شــده  انجــام  خوبــی  صادراتــی  اقدامــات 

ــت. اس

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بــا وجــود محدودیت ها 

داریــم،  صــادرات  بحــث  در  خوبــی  رشایــط 

حــوزه  ایــن  در  عمــده  مشــکل  داد:  ادامــه 

تعهــد ارزی اســت کــه در صــادرات محصــوالت 

ــت. ــوده اس ــذار ب ــاورزی تأثیرگ کش

ــتاندار  ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــاون هاهنگ مع

ارز  نــرخ  افزایــش  اینکــه  بیــان  بــا  همــدان 

فراهــم  صادرکننــدگان  بــرای  محدودیتــی 

ــیاری از  ــه بس ــرد: اینک ــان ک ــد، خاطرنش می کن

به صــورت  و  بازارچه هــا  طریــق  از  تبــادالت 

یــک  به عنــوان  می شــود،  انجــام  ریالــی 

اســت. مطــرح  محدودیــت 

ــودن محصــوالت کشــاورزی  ــه فســادپذیر ب وی ب

ــد:  ــادآور ش ــرد و ی ــاره ک ــادرات اش ــث ص در بح

عالوه بــر توجــه بــه بحــث تعهــد ارزی و مباحــث 

حمل ونقــل، صــادرات محصــوالت گلخانــه ای و 

ــه مراقبــت دارد. ــاز ب کشــاورزی نی

طــی  اســتان  صــادرات  درصــدی   71 رشــد 

ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــال نس ــاه امس ــار م چه

ــوالت  ــدی محص 15 درص ــد  ــته و رش ــال گذش س

ایــن مــدت از ســایر گمــرکات،  اســتان طــی 

نشــان دهنده ظرفیــت بــاالی اســتان همــدان 

در بحــث صــادرات اســت کــه درصــورت تــالش 

پیش آمــده،  موقعیت هــای  از  اســتفاده  و 

صــادرات  از  بیشــرتی  ارزآوری  شــاهد 

کشــور  و  اســتان  بــه  تولیــدی  محصــوالت 

ــه رونــق  ــود کــه ایــن مهــم منجــر ب خواهیــم ب

ــا توجــه بــه  و جهــش تولیــد نیــز خواهــد شــد؛ ب

اقتصــادی موجــود، توجــه  تحریم هــا و رشایــط 

ــت. ــری رضوری اس ــادرات ام ــث ص ــه بح ــژه ب وی

رئیس سازمان صمت:
سهم 25 درصدی بخش صنعت از 

صادرات استان
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئیــس 

از  صــادرات  درصــدی   15 رشــد  از  همــدان 

ــخن  ــا س ــاری در اوج تحریم ه ــال ج ــدای س ابت

ــون دالر و  45 میلی ــی  ــر ارزش ــه ازنظ ــت ک گف

ــوده  ــن ب 522 تُ ــزار و  ــی 222 ه ــاظ وزن به لح

ــت. اس

داده  خــرب  واردات  کاهــش  از  همچنیــن  وی 

ابتــدای  از  گمــرک همــدان  از  کاال  واردات  و 

ــه  ــزار دالر ب ــون و 559 ه ــار میلی ــال را چه س

و  کــرده  عنــوان  تُــن   45 و  یک هــزار  وزن 

از  یکــی  به عنــوان  را  واردات  میــزان  کاهــش 

ــد  ــه تولی ــاد ب ــی و اعت ــاخص های خودکفای ش

داخلــی دانســته بــود.

درصــدی   25 ســهم  بــه  مســئول  مقــام  ایــن 

ــز اشــاره  بخــش صنعــت از صــادرات اســتان نی

کاالی  مهم تریــن  را  آبــی  کولــر  موتــور  و 

صادراتــی ایــن بخــش عنــوان کــرده و ســهم 

 19 بخــش کشــاورزی در صــادرات اســتان را 

درصــد دانســته بــود.

اقتصــادی  امــور  هاهنگــی  معــاون 

پایانــه  احــداث  از  همــدان  اســتاندار 

صادراتــی در اســتان همــدان خــرب داد و 

در  پایانــه  محــل  و  رسمایه گــذار  گفــت: 

مشــخص  همــدان  شهرســتان  محــدوده 

اســت. شــده 

از  مختلــف  حوزه هــای  در  صــادرات 

کشــور  بــه  ارزآوری  مراجــع  مهم تریــن 

بــوده و بــا توجــه بــه تأکیــد رهــرب معظــم 

نفتــی،  غیــر  ارزآوری  بــر  مبنــی  انقــالب 

اســتان ها در بحــث صــادرات محصــوالت 

کــرده  ورود  ویــژه   به طــور  تولیــدات  و 

کســب  توفیقاتــی  نیــز  راســتا  ایــن  در  و 

نــد. ه ا کرد

ســاخت  خاطرنشــان  پورمجاهــد  ظاهــر 

البتــه اعــال تحریم هــا محدودیت هایــی 

را در صــادرات ایجــاد کــرده اســت کــه 

بــا ایــن وجــود اقدامــات قابــل توجهــی 

ازجملــه  در صــادرات برخــی محصــوالت 

تولیــدات کشــاورزی انجــام شــده و بــه 

کمــک  محصــوالت  ایــن  تولیــد  رونــق 

ــت. ــرده اس ک

اســتان های  از  یکــی  همــدان  افــزود  وی 

محصــوالت  صــادرات  بحــث  در  فعــال 

مختلــف بــوده و هســت کــه بــا توجــه بــه 

ــادرات  ــاورزی، ص ــش کش ــودن بخ ــال ب فع

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان:

رشد 71 درصدی صادرات استان 
طی چهار ماه نخست سال ۹۹ 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته
اســتان  از  حــوزه  ایــن  در  را  بیشــرتی 

ــتان در  ــن اس ــتیم و ای ــاهد هس ــدان ش هم

ــی  ــز توفیقات ــوالت نی ــایر محص ــادرات س ص

ــت. داشــته اس

ــان اینکــه ســال  ظاهــر پورمجاهــد ضمــن بی

توســعه  کارگــروه  جلســه  هشــت  گذشــته 

صــادرات در اســتان تشــکیل شــد، اظهــار 

کــرد: امســال نیــز تاکنــون دو جلســه در 

ایــن رابطــه تشــکیل شــده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته محصــوالت 

44 کشــور صــادر شــده، گفــت:  ــه  اســتان ب

 14 نیــز  جــاری  ســال  تیرمــاه  پایــان  تــا 

میلیــون دالر صــادرات از گمــرک همــدان 

ــت. ــده اس ــام ش انج

اقتصــادی  امــور  هاهنگــی  معــاون 

میــزان  کــرد:  بیــان  همــدان  اســتانداری 

اســتان  گمــرک  از  ذکرشــده  صــادرات 

ــک  ــته نزدی ــاه گذش ــار م ــی چه ــدان ط هم

وزنــی  و  ارزشــی  ازنظــر  درصــد   71 بــه 

رشــد  قبــل،  مشــابه  مــدت  بــه  نســبت 

اســت. داشــته 

انجام شــده  صــادرات  میــزان  افــزود:  وی 

ــدت  ــه م ــاه امســال نســبت ب ــار م طــی چه

15 درصــد افزایــش  مشــابه ســال گذشــته 

ــت. ــته اس داش

پورمجاهــد بــا اشــاره بــه میــزان محصــوالت 

ــور،  ــتان از رسارس کش ــی اس ــدی صادرات تولی

تریــح کــرد: محصــوالت صادراتــی از ســایر 

ــاه  ــار م ــدأ همــدان طــی چه ــا مب گمــرکات ب

45 میلیــون دالر بــوده  گذشــته بــه میــزان 

اســت.

در  همــدان  اســتان  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

صــادرات  بحــث  در  چهارماهــه  عملکــرد 

داد:  ادامــه  داشــته،  خوبــی  وضعیــت 

از  خصــوص  ایــن  در  همــدان  عملکــرد 

اســت. باالتــر  کشــوری  میانگیــن 

اقتصــادی  امــور  هاهنگــی  معــاون 

ــرد: بخشــی  ــدان خاطرنشــان ک ــتاندار هم اس

گلخانــه ای  محصــوالت  و  صیفی جــات  از 

ســایر  از  گذشــته  ســال  طــی  همــدان 

ــل  ــون به دلی ــا اکن ــده، ام ــادر ش ــتان ها ص اس

محصــوالت  ایــن  صــادرات  کرونــا  شــیوع 

اســت. یافتــه  کاهــش 

احــداث  دنبــال  بــه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

هســتیم،  اســتان  در  صادراتــی  پایانــه 

یــادآور شــد: ســال گذشــته اقدامــات خوبــی 

ــب  ــز کس ــوز نی ــده و مج ــتا ش ــن راس در ای

. یــم ه ا کرد

بــه مشــخص شــدن  اشــاره  بــا  پورمجاهــد 

اســتان،  صادراتــی  پایانــه  رسمایه گــذار 

گذرانــدن  درحــال  اکنــون  کــرد:  اظهــار 

نیــز در  پایانــه  بــوده و محــل  روال اداری 
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خالصه فعالیتهای انجام شده  پروژه ساختمان 4 ماه نخست  سال ۹۹

                 نوع فعالیت                                                                                 مقدار

1( آرماتوربندی                                                                                                    ۹6 تن

2( قالب بندی فلزی سقف طبقه اول                                                                1400 متر مربع

3( قالب بندی وافل سقف                                                                                   1450  متر مربع

5( بتن ریزی سقف طبقه اول                                                                               550 متر مکعب

6( جوشکاری و نصب اسکلت فلزی                                                                        10 تن

7( جوشکاری و نصب پلیتهای انتظار جهت نما و وال پستها                                            6 تن

8( داربست بندی و اسکافلد بندی                                                                 2100 متر مربع

۹( جوشکاری وصله های جوشی جهت به حد اقل رساندن

 2 7 0  پرت میلگرد های مصرفی در سایز های مختلف                                                

ــدد 2100 متر مربعع 10( کل زیر بنای کار شده در طول دوره                                                            

11( آهن آالت و میلگردهای پای کار                                                                         20 تن

کارفرما

نظارت عالیه

مشاور طراحی،  نظارت و 

بازنگری طرح 

پیمانکار

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان

دفتر فنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

شرکت مهندسین مشاور سیناب غرب
شرکت مهندسین مشاور روند معماری پایدار

سازمان نظام مهندسی ساختمان همدان
شرکت کریاس فراز کوهستان

شرکت احداث پی الوند

اجرای 2800 متر بنا در طبقه اول و اتمام عملیات اجرایی اسکلت در طبقات زیر زمین ، همکف و اول
اعتبار هزینه شده از ابتدای پروژه تا کنون 105,000,000,000 تومان  

تشکیل جلسات مختلف با مجری گلخانه و اجرای گلخانه در ضلع غربی زمین  
برگزاری 14 جلسه شورای فنی  و 1۹ جلسه فنی کارگاهی

بازنگری طرح معماری  و تهیه فاز 1 نقشه های معماری بازنگری شده جهت بهینه کردن طراحی و استفاده مناسبتر از فضا ها 
بازنگری طرح تاسیسات برقی و مکانیکی و سازه جهت انطباق با تغییرات انجام شده معماری با مهندسین مشاور سیناب غرب و 

معماری روند پایدار
تهیه و تصویب طرح نمای ساختمان با استفاده از مصالح آجر و شیشه و شروع ساخت یک پایه ستون نما بصورت آزمایشی

رایزنی و برگزاری نشست های مختلف با پیمانکاران جهت عقد قرارداد ادامه کار
برگزاری جلسات مختلف عمومی و اختصاصی اتاق بازرگانی در سایت پروژه

270 عدد
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ــت  ــت و عضــو هیئ ــل و منب ــدگان مب ــدگان و صــادر کنن ــد کنن ــس انجمــن تولی ریی

مناینــدگان اتــاق همــدان اظهــار داشــت بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا و امکان پذیــر 

نبــودن حضــور مســافران و خریــداران مبــل و منبــت بــه شــهر جهانــی مبلــان منبت، 

چهارمیــن جشــنواره ملــی مبــل و منبــت مالیــر در تابســتان بــه صــورت مجــازی برگزار 

می شــود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان نــارص قنــربی رییس انجمــن تولیــد کنندگان 

و صــادر کننــدگان مبــل و عضــو هیئــت مناینــدگان اتــاق همــدان اظهــار داشــت علــی 

رغــم اینکــه شهرســتان مالیــر در ســال 96 بــه عنــوان شــهر ملــی منبــت ثبــت گردیــد و 

از هــان ســال بــا برگــزاری جشــنواره فــروش مبلــان کــه همــراه بــا تبلیغــات گســرتده 

رســانه ای همــراه بــود برگــزار گردیــد .

ــن صنعــت و مســئولین شهرســتانی و اســتانی و  ــن ای ــه همــت فعالی  در ســال 1398 ب

مناینــدگان ادوار گذشــته و مناینــدگان حــال حــارض در بازدیــدی کــه بازرســان جهانی صنایع 

دســتی از واحدهــای تولیــدی منبــت شهرســتان بعمــل آوردنــد ، خوشــبختانه شهرســتان 

مالیــر بــه عنــوان شــهر جهانــی منبــت مبلــان ثبــت گردیــد کــه بــا ایــن اتفــاق مبارک 

بــه نظــر مــی رســید کــه در جهــت فــروش محصــوالت تولیــدی خریــداران بیشــرتی بــه 

مراجعــه مناینــد کــه متاســفانه بــا توجــه به شــیوع ایــن شهرســتان 

س  و یــر تبلیغــات و و  جشــنواره  نتوانســتیم  کرونــا 

ای  نــوروز 99 را بــه انجــام برســانیم ، لــذا  بــا رســانه 

ــان و  ــدد کارشناس ــات متع ــزاری جلس برگ

لیــن  ایــن بخــش و بــا همــکاری و هــم اندیشــی فعا

از اســاتید دانشــگاه ملــی مالیر،نظرهــا از 

ســوی جشــنواره خریــد حضــوری و مســتقیم ســمت و 

بــه ســمت برگــزاری جشــنواره بــه صورت 

مجــازی معطــوف گردید کــه در 

ــی  ــا رشکتهای ــن رابطــه ب همی

ــه ایجــاد ســایت  کــه درزمین

و فــروش محصــوالت بــه 

ــت  ــی فعالی ــورت اینرتنت ص

دارنــد وارد مذاکــره شــدیم 

ــی  ــا رشکت ــه رسانجــام ب ک

ایجــاد  قــرارداد  معتــرب 

ــی  ســایت فــروش اینرتنت

مبلــان منعقــد گردید .

در حــال حــارض ســایت 

و  مبــل  اختصاصــی 

منبــت مالیــر بــا برنــد  

» مالیــر آگـــر » آغاز به 

ــه  ــرده ک ــت ک فعالی

کارهای  عکســربداری 

محصوالت  وگرافیکی 

و  انجــام  حــال  در 

اجــرا مــی باشــد .

قنــربی افــزود  ســایت مذکــور قابلیــت منایــش کلیــه تولیــدات ایــن صنعــت و همچنیــن 

انتخــاب نــوع جنــس ، مــدل ، طــرح ، رنــگ ونــوع پارچــه  را بــه صــورت 3بعــدی دارا مــی 

باشــد و بــه صــورت تخصصــی جهــت بازدیــد از محصــوالت بــرای خریــداران محــرتم قابل 

دســرتس مــی باشــد .

وی اظهــار داشــت: در مرحلــه نخســت حــدود ۵۰۰ ِبرنــد را کــه دارای خدمــات پــس از 

فــروش، تعهــد کاری بــاال، چهره هــای خوش نــام، تولیــدات خــوب و بــا کیفیــت، جایــگاه 

خــوب در بــازار فــروش مبــل و منبــت مالیــر و نداشــن هیــچ شــکایتی در اتحادیــه خــود 

ــم. ــی کرده ای ــام در ســایت پیش بین ــرای ثبت ن هســتند را ب

عضــو هیئــت مناینــدگان اتــاق همــدان بیــان کــرد: ســایت طراحــی شــده ویــژه مبــل و 

ــگ، مــدل،  ــد طــرح، رن ــان می توانن ــژه ای دارد و هموطن ــر قابلیت هــای وی منبــت مالی

نــوع پارچــه و ســایر درخواســت های خــود را بــه صــورت ســه بُعــدی انتخــاب و خریداری 

. کنند

وی بــا بیــان اینکــه تخفیف هــای ویــژه ای نیــز بــرای خریــداران در چهارمیــن جشــنواره 

ملــی مبــل و منبــت مالیــر در نظــر گرفته شــده افــزود: خریــداران هیــچ نگرانــی از خرید 

و دریافــت مبــل و منبــت خــود نداشــته باشــند.

نــارص قنــربی اذعــان داشــت: بــرای برگــزاری چهارمیــن جشــنواره ملــی مبــل و منبــت 

مالیــر تبلیغــات گســرتده ای از شــبکه های مختلــف رســانه ملــی پخــش خواهــد شــد و 

ســایت فــروش اینرتنتــی مبــل و منبــت مالیــر بــه هموطنــان معرفــی می شــود.

قنــربی فــروش مجــازی و اینرتنتــی صنعــت مبلــان منبــت مالیر را یــک رضورت برشــمرد 

و ادامــه داد: متــام تــالش خــود را بــرای ارتقــای هــر چــه بیشــرت کیفیــت صنعــت مبلــان 

ــی  ــهر جهان ــت ش ــا در قام ــم ت ــه کار گرفته ای ــف ب ــای مختل ــر در حوزه ه ــت مالی منب

تولیــدات داشــته باشــیم.

گفتنــی اســت شهرســتان مالیــر دارای بیــش از پنــج هــزار کارگاه تولیــدی مبــل و منبــت و 

۹ هــزار اســتادکار و منبــت کار اســت و بیــش از ۲۵ هــزار هرمنــد در ایــن رشــته فعالیــت 

می کننــد و بیــش از ۶۰ درصــد از تولیــد مبلــان منبــت کشــور را بــه خــود اختصــاص 

داده اســت.

نــارص قنــربی در ادامــه در مــورد تســهیالت حایتــی جهــت جــربان بخشــی از خســارات 

کرونایــی به خاطر نشــان ســاخت تســهیالتی  بــه صورت بســیارناچیز و اندک بــه تعدادی 

ــی  ــد پرداخــت شــده و واحدهای ــع دســتی را دارن از اعضــا کــه مجــوز از ســازمان صنای

کــه قســمت عمــده تولیــد مبلــان را در ایــن شهرســتان بــه عهــده دارنــد کــه همگــی 

دارای مجــوز از اتحادیــه درودگــران یــا اداره صنعــت معــدن تجــارت هســتند هیچگونــه 

تســهیالتی در نظــر گرفتــه نشــده اســت کــه ایــن موضــوع بارهــا و بــه طــرق مختلــف 

اطــالع رســانی گردیــده کــه متاســفانه تــا امــروز ترتیــب اثــری داده نشــده اســت .

 وی در پایــان افــزود از عمــده تریــن مشــکالت فعلــی کــه صنعــت مبلــان بــا آن روبــرو 

اســت میتــوان بــه افزایــش قیمــت بــی رویــه و بــدون حســاب مــواد اولیــه کــه شــامل 

چــوب ، پارچــه ، رنــگ و دیگــر ملزومــات ایــن صنعــت مــی باشــد کــه در ســال جــاری 

در بعضــی از اقــالم شــاهد افزایــش بیــش از 100 درصــد قیمــت بــوده کــه همیــن امــر 

متاســفانه موجــب کاهــش شــدید تقاضــا گردیــده اســت .

ناصر قنبری رییس انجمن تولید کنندگان 
و صادر کنندگان مبل و عضو هیئت 

نمایندگان اتاق همدان خبر داد:

برگزاری چهارمین جشنواره 
ملی مبل و منبت مالیر به 

صورت مجازی 

احداث گلخانه 
به مساحت 320 متر مربع در 
ساختمان جدید   اتاق همدان

ایــن  اتــاق همــدان  بــه گــزارش روابــط عمومــی 

ــع )16*20(، در  ــرت مرب ــه مســاحت 320 م ــه ب گلخان

مــدت زمــان15  روز در محــل ســاختان در حــال 

ــد. ــداث ش ــدان اح ــاق هم ــاخت ات س

گفتنــی اســت ایــن  گلخانــه جهــت تولیــد نشــای 

گیاهــان فضــای ســبز مــورد نیــاِز محوطــه ســازی 

ــن  ــی رود ای ــد م ــت ،امی ــده اس ــداث ش ــروژه اح پ

ــاز  ــورد نی ــان م ــک، گیاه ــده ای نزدی ــه در آین گلخان

پــروژه  را، اعــم از درختچــه هــا، پرچیــن هــا و 

ــت  ــده کش ــاد ش ــای ایج ــا را  در فض ــیاری از گله بس

وتکثیــر منایــد

پروژه عمرانی ساختمان اسبق اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و 
کشاورزی همدان به بهره برداری رسید
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رئیــس کمیســیون گردشــگری،صنایع دســتی و هــری 

اتــاق بازرگانــی همــدان در رابطــه بــا  مشــکالتی 

کــه بــر اثــر شــیوع کرونــا متوجــه صنعــت هتلــداری 

ــار داشــت:حدود 75 هــزار  کشــور شــده اســت، اظه

ــی  ــز اقامت ــا و مراک ــتقیم در هتل   ه ــور مس ــر به ط نف

کشــور کار می کننــد کــه اشــتغال آنهــا در خطــر قــرار 

گرفتــه اســت. از ســویی هتل هــای ایــران از اســفندماه 

ســال گذشــته تــا پایــان تیرمــاه امســال 7 هــزار و 400 

میلیــون تومــان درآمــد از دســت داده انــد. متأســفانه 

رضیــب اشــغال هتل هــای کشــور زیــر 5 درصــد 

اســت و خیلــی از هتل   هــا یــا تعطیــل و یــا بــا رکــودی 

ــان  ــادی از کارکن ــه رو شــده اند. تعــداد زی شــدید روب

ــل  ــتانه تعدی ــا در آس ــده اند ی ــل ش ــا تعدی ــا ی هتل   ه

ــای  ــداران نیروه ــن ســبب شــده هتل ــد، ای ــرار دارن ق

ــد. کارآمــد را از دســت بدهن

شــیروانی بــه بســته  حایتــی دولــت در دوران کرونــا 

ــت  ــرای برون رف ــته ب ــن بس ــزود: ای ــرد و اف ــاره ک اش

ــداری و گردشــگری کشــور از مشــکالت  صنعــت هتل

ایــن  مــا  نــدارد.  چندانــی  تأثیــر  به وجودآمــده، 

ــم و  ــرح کردی ــف مط ــات مختل ــوع را در جلس موض

گفتیــم کــه چــون صنعــت هتلــداری صــد درصــد 

ــدارد.  ــری ن ــی تأثی ــته حایت ــن بس ــده، ای ــیب دی آس

ــل  ــور کام ــم به ط ــته ه ــن بس ــود ای ــه خ ــن اینک ضم

اجــرا نشــده اســت. به عنــوان مثــال می تــوان بــه 

بیمــه کارکنــان اشــاره کــرد، خیلــی از کارکنــان تاکنــون 

پولــی نگرفته انــد و خیلــی از آنهایــی کــه بیــکار 

ــر  ــی درگی ــن اجتاع ــازمان تأمی ــا س ــاال ب ــده اند ح ش

ــتند. هس

وی ادامــه داد: مســأله بخشــودگی هزینــه حامل هــای 

نیــرو نه تنهــا  انــرژی اصــال محقــق نشــد، وزارت 

ــرق و گاز  ــه آب، ب ــودگی هزین ــه بخش ــال در زمین اص

 همــکاری نکــرد، بلکــه شــاهد بودیــم در دوره امهــال 

ــار  ــا اخط ــی از هتل   ه ــرای خیل ــا ب پرداخــت بدهی   ه

ــورت  ــان ص ــه ه ــاع ب ــم اوض ــاال ه ــد. ح ــب آم پلم

از هتل هــای  یکــی  بــرق  مثــال  به عنــوان  اســت. 

ــر در  ــک روز تأخی ــر ی ــه خاط ــز ب ــتاره در تربی پنج س

پرداخــت قطــع شــد. خیلــی از هتل   هــا اخطــار پلمــب 

ــف  ــا مضاع ــر آنه ــار  ها ب ــد و فش ــت کرده ان را دریاف

شــده اســت. در چنیــن رشایطــی پیداســت کــه وام 12 

ــان  ــون توم ــر 16 میلی ــر نف ــه ازای ه ــه ب ــدی ک درص

در نظــر گرفتــه شــده اســت، منی توانــد چاره ســاز 

ــم  ــرتاض کردی ــت اع ــن وضعی ــه ای ــا ب ــا بار  ه ــد. م باش

و خواســتار راهکارهــای بهــرت و راهگشــاتر شــدیم امــا 

ــم. متأســفانه پاســخی دریافــت نکردی

نایــب رئیــس جامعــه هتلــداران ایــران درخواســت 

کــرد صــدور مجــوز بــرای تأســیس میهانــرای دولتــی 

متوقــف شــود و میهانراهــای دولتــی موجــود هم به 

بخــش خصوصــی واگــذار شــود و افــزود: فعالیــت ایــن 

ــی، دشــواری کاِر هتل   هــا  ــط کنون اقامتگاه   هــا در رشای

ــرده  ــدان ک و اقامتگاه هــای بخــش خصوصــی را دوچن

اســت.

 پرداخت تسهیالت با سود 8 درصد
نیــز  همــدان  اتــاق  گردشــگری  کمیســیون  رئیــس 

پیشــنهاد تشــکیل صنــدوق حایــت از گردشــگری 

ــا  ــهیالت ب ــت تس ــه داد: پرداخ ــرد و ادام ــرح ک را مط

ســود 8 درصــد مثــل وام هــای روســتایی خواســته مهــم 

فعــاالن صنعــت گردشــگری و هتلــداران کشــور اســت. 

ــت  ــا بازپرداخ ــی ب ــعه مل ــدوق توس ــهیالتی از صن تس

قــرار گیــرد.  اختیــار هتل   هــا  7 ســاله می توانــد در 

پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه ایــن وام در ازای هــر اتــاق 

ــد. ــان باش ــون توم 50 میلی

ــرد وزارت کار  ــنهاد ک ــن پیش ــیروانی همچنی ــهرام ش ش

ــا  ــان هتل   ه ــه کارکن ــال ب ــک س ــی ی ــن اجتاع و تأمی

بیمــه بیــکاری پرداخــت کنــد و در ادامــه گفــت: 

سال   هاســت کارفرمــا 3 درصــد حــق بیمــه بیــکاری 

را می پــردازد ولــی در رشایــط بحرانــی ایــن روز  هــا 

ــد.  ــکاری نش ــه بی ــت بیم ــرای پرداخ ــکاری الزم ب هم

ــن  ــازمان تأمی ــه روز ســخت هتل هاســت، س ــون ک اکن

اجتاعــی بایــد همــکاری کنــد و یــک ســال از طریــق 

بیمــه بیــکاری، نیــروی انســانی هتل   هــا را تغذیــه کنــد 

ــردازد. ــان را بپ و حقوقش

ــرای  ــود ب ــرده ب ــالم ک ــت اع ــه داد: دول ــیروانی ادام ش

دوره 3 مــاه کرونــا، یــک میلیــون و 500 هــزار تومــان 

ــغ  ــن مبل ــردازد. از ای ــروی انســانی می پ ــر نی ــت ه باب

تومــان،  هــزار   800 بعضی   هــا  داده شــده،  وعــده 

ــون تومــان، در نهایــت بعضی   هــا  بعضی   هــا یــک میلی

یــک میلیــون و هــزار تومــان دریافــت کردنــد کــه آن 

ــا تقاضــای پرداخــت  ــر پرداخــت شــد. م ــا تأخی هــم ب

ــا  ــی و ی ــن اجتاع ــازمان تأمی ــوق را از س ــی حق الباق

ــم. ــر داری ــتگاه مربوطــه دیگ هــر دس

رئیس کمیسیون گردشگری،صنایع دستی و هنری اتاق همدان خبر داد:

تشکیل صندوق حمایت از گردشگری
70 هزار میلیارد ریال خسارت کرونا به گردشگری و 

صنایع دستی ایران
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تــا از آســیب قــر ضعیــف کارگــر جلوگیــری گــردد . )اســتانی(

4. مقــرر گردیــد مشــکالت بســته شــدن مرزهــا توســط ســازمان توســعه 

تجــارت کــه در حــال پیگیــری مــی باشــد از ســوی ســازمان صنعت،معــدن و 

ــی( ــردد . )مل ــالم گ ــه اع ــارت نتیج تج

5.مقــرر گردیــد پیگیــری گــردد موضــوع اقســاط بانکــی -تامیــن اجتاعــی و 

دارایــی بــه مــدت 4 مــاه بــدون پرداخــت جریمــه بــه تعویــق افتــد .)ملــی(

6.مقــرر گردیــد برنامــه ارزی کــه تــک نرخــی شــده اســت و واحدهایــی کــه 

قــادر بــه فــروش ارزی بــه خــارج از کشــور نیســتند )عــراق و افغانســتان( ریــال 

بــه جــای ارز پذیرفتــه شــود .)از ســوی ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت در 

ایــن خصــوص بــه وزارتخانــه نامــه ای ارســال شــده اســت()ملی(

7.مقــرر گردیــد از ســوی مســئولین کمیتــه هــای تخصصــی کمیســیون صنایــع 

ــه کمیســیونها  ــه دبیرخان تعــداد الزم جهــت تشــکیل انجمــن هــای اســتانی ب

اعــالم تــا اقدامــات بعــدی صــورت پذیــرد . )اســتانی(

8. مقــرر گردیــد در خصــوص بحــث تــردد و فاصلــه گــذاری کارکنــان واحدهــای 

ــد  ــد و نبای ــه دهن ــات ارائ ــدی ســازمان بهداشــت و کادر بهداشــتی خدم تولی

بصــورت ایــراد گیــری وارد شــوند بلکــه کمــک باشــند .)اســتانی(

9. مقــرر گردیــد در خصــوص مســائل قضائــی فعالیــن اقتصــادی دادگاه 

تخصصــی ایجــاد گــردد .)ملــی و اســتانی(

10. مقــرر گردیــد در خصــوص رســیدگی بــه پرونــده هــای واحدهــای تولیــدی 

از ســازمان تامیــن اجتاعــی درخواســت گــردد کــه 12 مــاه فرصــت بدهــد . 

)اســتانی و ملــی(

11. مقــرر گردیــد افزایــش حــق بیمــه کارکنــان واحدهــای تولیــدی را بــه بعــد 

از خــرداد مــاه موکــول کننــد . )ملــی و اســتانی (

12. مقــرر گردیــد مصوبــه ســتاد تســهیل 85 کشــوری کــه در خصــوص تعییــن 

تکلیــف بدهــی معــوق بانکــی واحدهــای تولیــدی در ســال 98 هنــوز اجرایــی 

نشــده پیگیــری گردد.)ملــی(

ــاخت  ــفارش س ــوص س ــان در خص ــت بافتس ــکل رشک ــد مش ــرر گردی 13. مق

نســل پنجــم ماشــین آالت بایکوکامپوننــت بــه ارزش 30/300/000یــورو جهــت 

ــا  ــا کرون ــه ب ــره محصــوالت بخــش هــای پزشــکی و بیارســتانی و مقابل زنجی

کــه متاســفانه علیرغــم پیــش پرداخــت بــرای فروشــنده از محــل منابــع رشکــت 

ــل عــدم پرداخــت  ــه دلی ــارداری ب ــه انب ،ســاخت ماشــین آالت و شــمول هزین

وجــه آن توســط بانــک مرکــزی امــکان حمــل آن فراهــم نشــده اســت و کمپانی 

ــان مــاه آوریــل ارزش ماشــین آالت  ــا پای آملانــی تهدیــد منــوده کــه چنانچــه ت

تأمیــن نگــردد بــه ســایر متقاضیــان فروختــه خواهــد شــد ، پیگیــری گــردد .

اعضا این کمیسیون  در پایان موارد ذیل را مورد پیشنهاد قرار دادند :

پیشــنهاد میگــردد دولــت در قبــال ایفــای تعهــد و پرداختــی هــای کلیــه متعهدیــن 

بــه خــود کــه طــی دوران بحــران کرونــا اقــدام بــه تادیــه دیــون مــی مناینــد سیاســت 

هــای تشــویقی اعــال منایــد . 

ــاظ  ــا لح ــود ب ــای خ ــروژه ه ــکاران و پ ــرارداد پیان ــت در ق ــود دول ــنهاد میش پیش

کــردن رشایــط فــورس مــاژور در تاثیــر تاخیــرات زمانــی و هزینــه ای متهیــدات الزم را 

بــرای  تعدیــل وام هــای تعهــدات  طــرف مقابــل در نظــر گیــرد . 

پیشــنهادات جهــت اصنــاف : عمــوم اصنــاف و واحدهــای تولیــدی و خدماتــی مــی 

تواننــد بــا اســتفاده از بســرت هــای ارتبــاط از راه کســب و کارهــای اینرتنتــی و کســب 

و کار هــای از راه دور خــود را در زمــان محدودیــت هــای طــرح قرنطینــه و فاصلــه 

گــذاری اجتاعــی و نیــز پــس از آن نیــز اســتمرار دهنــد . 

در خصــوص لیســت بیمــه بــه تامیــن اجتاعــی اوال ســهم کارفرمــا بخشــیده گــردد و 

ثانیــا در خصــوص پرداخــت مبلــغ لیســت بــه صــورت تقســیط اعــال گــردد. 

جهــت اخــذ تســهیالت بانکــی بــه منظــور عبــور از بحــران و پرداخــت دیــون 

خصولتــی اقســاط معــوق )نــه چــک برگشــتی ( مانــع نگــردد. 

اقساط رسرسید شده و بدون جرائم حداقل سه ماه به تعویق افتد.

در خصــوص اســنادی کــه توســط امــور مالیاتــی تقســیط شــده  بــود و در ســال 98 

رسرســید اقســاط  بــه ســال 99 از فروردیــن بــه بعــد میباشــد تامــل  حداقــل ســه مــاه 

در رسرســید  اعــال شــود .

تامل ،تحمل و صبوری بانک ها در این خصوص) اقساط رسرسید شده (مورد 

تقاضاست .

محمد رضا جعفری
رئیس کمیسیون صنایع اتاق همدان مطرح کرد:

اعمال سیاست های حمایتی کالن می تواند به کاهش عوامل 
بازدارنده و بهبود وضعیت فعلی کمک کند.«

اولیــن جلســه کمیســیون صنایــع اتــاق همــدان در 

ســال 99 بــا حضــور حمیدرضــا متیــن ریاســت ســازمان 

ــج  ــدان روز پن ــتان هم ــارت اس ــدن و تج ــت، مع صنع

ســالن  محــل  در   1399 مــاه  اردیبهشــت   4 شــنبه 

ــد. ــکیل ش ــدان تش ــاق هم ــات ات جلس

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان، در ابتــدای 

ــار  ــیون اظه ــس کمیس ــری رئی ــا جعف ــه محمدرض جلس

منــود » بــا عنایــت بــه تعطیلــی واحدهــا در دوران 

قرنطینــه کــه ســبب تعطیلــی کامــل و یــا نیمــه فعــال 

میگــردد  پیشــنهاد  اســت  گردیــده  واحدهــا  شــدن 

اقســاط بانکــی، تأمیــن اجتاعــی، اقســاط دارائــی، 

رســیدگی هــای تأمیــن اجتاعــی و دارائــی و اتــاق 

حداقــل مبــدت 4 مــاه بــه تأخیــر افتــد و مشــمول 

جریمــه نگــردد.«

ــب  ــای مناس ــری ابزاره ــه کارگی ــتار »ب ــری خواس جعف

ــت  ــرای مدیری ــی ب ــالمت عموم ــوزه س ــر در ح و موث

ــد. ــا« ش ــروس کرون ــرتش وی ــدم گس ــیوع و ع ش

هــای  سیاســت  »اعــال  ســاخت  خاطرنشــان  وی 

عوامــل  کاهــش  بــه  توانــد  مــی  کالن  حایتــی 

کنــد.« کمــک  وضعیــت  بهبــود  و  بازدارنــده 

رئیــس کمیســیون صنایــع اتــاق همــدان افــزود » 

دولــت بخشــی از هزینــه هــای نیــروی انســانی بنــگاه 

هــای اقتصــادی بخــش خصوصــی را در رشایــط بحــران 

ــت  ــوض پرداخ ــی بالع ــای حایت ــته ه ــب بس در قال

منایــد و میتــوان از رشوطــی ماننــد عــدم کاهــش 

ــره  ــی به ــالم حایت ــدی از اق ــره من ــرای به ــنل ب پرس

ــرد.« گی

ســپس حمیدرضــا متیــن رئیــس ســازمان صنعــت، 

معــدن و تجــارت اســتان همــدان بــا اشــاره بــه »بســته 

شــدن مرزهــا و رشایــط بیــاری کرونــا و توقــف 

ــنهاد  ــایه« پیش ــورهای همس ــا کش ــی ب ــراودات مال م

ــط در  ــن رشای ــی مســئول در ای داد »ســازمانهای دولت

ارسع وقــت اقــدام بــه پیگیــری بــاز منــودن مرزهــا بــا 

ــا رعایــت  ــا هــدف صــادرات ب کشــورهای همســایه ب

ــد.« ــی مناین ــت جهان ــای بهداش ــکل ه پروت

متیــن درخصــوص »بحــث تــردد و فاصلــه گــذاری 

کارکنــان واحدهــای تولیــدی« گفــت »ســازمان 

بهداشــت و کادر بهداشــتی موظف شــدند خدمات 

الزم را ارائــه دهنــد و تولیدکننــدگان را حایــت 

ــب  ــه تصوی ــل ب ــات ذی ــان موضوع ــد.« در پای مناین

ــید: رس

1. مقــرر گردیــد مشــکالت تــردد در حمــل و نقــل  

ــا  ــه  ب ــاال رفت ــه ب ــل ک ــل و نق ــه هــای حم و هزین

ــی  ــده بررس ــف ش ــد متوق ــه تولی ــه اینک ــه ب توج

ــی ( ــردد.) مل گ

2.مقــرر گردیــد مشــکالت کمبــود مــواد ضدعفونــی 

ــه  ــه هزین ــورد نظــر بهداشــتی ک ــالم م ــد اق و خری

باالیــی بــرای واحدهــا داشــته بررســی گــردد.) 

ــتانی ( اس

3.مقــرر گردیــد باتوجــه بــه تعطیلــی کارخانــه ها و 

در آمــد پاییــن و هزینــه هــای بــاال حقــوق کارگــران 

را پرداخــت کــرده و از تعدیــل نیــرو و یــا فرســتادن 

بــه بیمــه بیــکاری تــا حــد امــکان جلوگیــری گــردد 
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ــاورزی  ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات ریی

ــت  ــر و ســخنگوی شــورای گف ــوان دبی ــه عن ــدان ب هم

و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی ایــن اســتان، از بــی 

میلــی مناینــدگان دیــار هگمتانــه بــرای آمــدن بــه ایــن 

ــه اعــرتاض مــی گشــاید و از  ــب ب نشســت تخصصــی ل

فرهنــگ نادرســت »غیبــت« کــه در وجــود آنهــا نهادینه 

شــده گالیــه مــی کنــد کــه حتــی بــرای »خالــی نبــودن 

عریضــه« بــه صــورت صــوری و منادیــن هــم حــارض منــی 

شــوند تــا نــوک پیــکان اتهــام را از خــود دور کننــد.

بــه گفتــه علــی اصغــر زبردســت جلســه ای رسنوشــت 

ســازتر از ایــن شــورا در همــدان نداریــم و مــی توانــد 

راهگشــای بســیاری از تنگناهــای اقتصــادی باشــد اگــر 

مجمــع مناینــدگان اســتان دســت از بیگانگــی بــا آن 

ــد. ــی پیشــه کنن ــت و مهربان ــدری عطوف برداشــته و ق

چــه بســا وقــت شناســی و حضــور در اینگونــه مجالــس 

و محافــل معاملــه ای ۲ رس ســود بــرای مناینــدگان 

ــی  ــا اهال ــت ب ــت و برخاس ــد و در نشس ــس باش مجل

ــا نقــاط ضعــف و  صنعــت و اقتصــاد ضمــن آشــنایی ب

قــوت ایــن اســتان و فعــاالن هــر حــوزه، بــا خــم و چــم 

ــرای  فعالیــت هــای اقتصــادی دانــش و بینــش کافــی ب

ــن در صحــن  ــب قوانی ــح و تصوی بحــث و بررســی لوای

ــد. ــه کنن ــرای خــود اندوخت ــس را ب مجل

معاملــه پرســودی کــه از کــف مناینــدگان مجلــس دهــم 

اســتان همــدان رفــت امــا مجلــس یازدهــم مــی توانــد 

ــت  ــل مل ــا وکی ــام معن ــه مت ــد و ب ــا را دریاب ــت ه فرص

باشــد.

فرجــام بحــث اینکــه فعــاالن اقتصــادی اعم از کشــاورز، 

صنعتگــر، بــازرگان و صادرکننــده صــدای پـُـردری دارنــد 

بســیاری  دســت اندازهای  بــا  فعالیــت  مســیر  در  و 

ــه  ــاز ب ــا نی ــور از آنه ــرای عب ــه ب ــوند ک ــی ش ــرو م روب

حایت هــای مــادی و معنــوی مجلــس نشــینان دارنــد.

ــده  ــه مناین ــت ک ــن اس ــع ای ــن موض ــه تری ــوش بینان خ

ــردم در  ــوکالن م ــه طــور معمــول م ــم و ب ــکار نداری بی

ــا ۹  ــد ام ــا حضــور دارن ــد ه ســفرهای سیاســی و بازدی

مناینــده اســتان همــدان مــی تواننــد بــه صــورت شــیفتی 

هــم کــه شــده در نشســت هــا و جلســه هــای کلیــدی 

حــوزه انتخابیــه خــود حضــور یابنــد تــا احســاس تکلیف 

آنــان کــه خــود را نوکــر مــردم خطــاب مــی کننــد تنهــا 

منــوط بــه هنــگام نامنویســی در انتخابــات نباشــد.

ــی  ــی م ــت شناس ــی و وق ــوش قول ــن خ ــد ای ــر چن ه

توانــد برنــدی معتــرب بــرای شــخصیت مجمــع مناینــدگان 

ــا  ــد ت ــا باش ــی آنه ــده سختکوش ــان دهن ــتان و نش اس

ــد. ــب کنن ــردم را جل ــرتام م ــاد و اح اعت

Islamic Consultative Assembly of Iran

غیبت؛ ِبرند نمایندگان 
همدان در نشست های 

شورای گفت وگو
غیبت هــای دنبالــه دار مناینــدگان مــردم همــدان در مجلــس 

شــورای اســالمی بــرای رشکــت در جلســات اعضــای شــورای 

گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی بــه چالشــی جــدی 

بــرای فعــاالن اقتصــادی ایــن اســتان بــدل شــده ؛ غیبتــی معنــادار 

کــه حــال بــه ِبرنــدی بــرای ایــن مناینــدگان تبدیــل شده اســت و 

ــد مــی رود. ــود ایــن رون ــد بهب ــر مجلــس امی ــا تغیی ب

ــن  ــا همــه نیــک و بــدش کــه گذشــت و همی  مجلــس دهــم ب

ــان  ــردم عی ــرای م ــدگان را ب ــیاری از مناین ــار بس ــان عی ــذر زم گ

کــرد؛ بــه ویــژه مجمــع مناینــدگان اســتان همــدان کــه در بزنگاه 

هــای مهمــی همچــون جلســات شــورای گفــت و گــوی دولــت و 

بخــش خصوصــی، رس در الک خــود فــرو بردنــد و مــردم، فعــاالن 

اقتصــادی و رسمایــه داران را بــه حــال خــود رهــا کردنــد.

 شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی ســند 

محکمــی بــر ایــن اهــال کاری هــا اســت کــه همــواره جلســه 

هایــش را بــدون حضــور مناینــدگان اســتان همــدان برگــزار کــرد 

و همیــن وقــت نشناســی جایــگاه و وجاهــت ایــن مناینــدگان را 

ــان کــرد. بیشــرت منای

ــن اســت  ــد ای ــر ذهــن فعــاالن اقتصــادی می کوب ســوالی کــه ب

کــه مگــر چهــار مناینــده مجلــس شــورای اســالمی جــزو ترکیــب 

اصلــی ایــن شــورا نیســتند؟ پــس چــرا در دفــرت حضــور و غیــاب 

ایــن جلســه همیشــه غیبــت مــی خورنــد؟

ــن  ــی مهمرتی ــر بخش ــاظ اث ــه لح ــورا ب ــن ش ــه ای ــی ک در حال

مجمعــی اســت کــه فعــاالن اقتصــادی منایندگانــی از قــوه 

مجریــه، مقننــه و قضائیــه را در کنــار خــود دارنــد و مــی تواننــد 

ــت  ــرت حای ــر چ ــدنی را در زی ــل نش ــکالت ح ــالت و مش معظ

ــد. ــوا حــل و فصــل کنن ــن ق ای

بــه گــواه آمارهــای موجــود در دبیرخانــه ایــن شــورا، ســال قبــل 

شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی ایــن اســتان 

۹ بــار تشــکیل جلســه داد و در همــه آنهــا جــای مــوکالن مــردم 

خالــی و خروجــی ایــن نشســت هــای تخصصــی از تضــارب آرا و 

اندیشــه هــای ایــن اشــخاص بــی نصیــب بــود.

ــاد  ــر اقتص ــته وزی ــال گذش ــفر س ــم در س ــق نگذری ــه از ح البت

ــده اســتان وی را مشــایعت مــی  ــه همــدان ۲ مناین ــی ب و دارای

کردنــد و از ایــن رو در جلســه شــورای گفــت و گویــی کــه در 

برنامــه هــای ایــن شــخصیت کشــوری گنجانــده شــده بــود نیــز 

ــد. رشکــت کردن

ــت  ــواره انگش ــادار هم ــته و معان ــای پیوس ــت ه ــن غیب ــا ای ام

ــا  ــت ت ــی رف ــانه م ــان نش ــمت غایب ــه س ــارضان را ب ــاد ح انتق

اینکــه حــاال بــه چالشــی جــدی بــدل شــده و کارد بــه اســتخوان 

شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی رســیه اســت؛ 

ــی و اطــالع  ــکار عموم ــدن اف ــرای روشــن ش ــس ب ــن پ ــا از ای ت

مــوکالن از عملکــرد وکالی خــود آمــار غایبــان را بــه مســووالن 

ــرب  ــی خ ــم ب ــا را ه ــانه ه ــانند و رس ــوری برس ــتی و کش باالدس

ــد. نگذارن
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ستاد کرونا  :

شورای گفتگو :

1- پیگیری دبیرکل  اتاق در خصوص برگزاری مداوم جلسات ستاد کرونا 

2- پیگیــری دبیــرکل  اتــاق جهــت بررســی نیازمنــدی های پزشــکی واحد مشــارکتهای 

مردمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همدان 

3- حضــور دبیــرکل اتــاق همــدان در جلســه هیئــت مناینــدگان اتــاق در خصــوص 

جمــع آوری کمــک هــای مالــی کرونــا 

  icu ــت ــحر و  دو تخ ــی س ــع غذای ــت صنای ــط رشک ــت icu  توس ــدارک-دو تخ و ت

ــت  ــه اعضــای هیئ ــی کلی ــای مال ــودی و کمــک ه ــی محم ــت بازرگان توســط رشک

ــدگان  مناین

4 – جلســه دبیرکل اتاق  با دکرت شــکری مدیریت مشــارکتهای مردمی بیارســتانهای 

همــدان و برخی از پزشــکان و مدیران بیارســتان ها

ــه  ــتان فاطمی ــه بیارس ــودی ب ــی محم ــط بازرگان ــت icu  توس ــک تخ ــد ی 5- خری

همــدان در مــورخ 1399/02/06

ــد پارچــه جهــت دوخــت لباســهای  ــرای خری ــی ب ــان کمــک مال ــون توم 6-  5میلی

بیارســتانی در مــورخ 1399/02/03

ــت مشــارکت هــای مردمــی  ــه مدیری ــزر و اهــدا ب ــد ســه  دســتگاه نپوالی 7- خری

ــخ 1399/02/06  ــی در تاری ــام خمین ــتان ام بیارس

8- ارســال 500عــدد لبــاس اورال و 10000 جفــت دســتکش معاینــه بــه مشــارکتهای 

مردمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی در تاریــخ 1399/2/23

1-پیگیری دبیر کل اتاق همدان در خصوص مصوبات  شورای گفتگو
ــات کارشــناس شــورای  ــای بی ــاب آق ــا جن ــدان ب ــاق هم ــر کل ات 2- نشســت دبی
گفتگــو دولــت و بخــش خصوصــی اســتانداری و واحــد شــورای گفتگــو اتــاق در 

ــات شــورا  خصــوص پیگیــری مصوب
ــا جنــاب آقــای خورشــیدی مشــاور بانکــی  3-نشســت دبیــر کل اتــاق همــدان ب
اتــاق همــدان و واحــد شــورای گفتگــو اتــاق در خصــوص پیگیــری مصوبــات شــورا 
5-نشســت خانــم ایــزدی دبیــر کل اتــاق همــدان بــا اعضــا هیئــت رئیســه 
ــبز  ــاد س ــت و اقتص ــط زیس ــی ، آب محی ــع غذای ــاورزی و صنای ــیون کش کمیس
ــه شــورای گفتگــوی خــرداد مــاه  ــوط ب ــات مرب ــری مصوب ــا هــدف بپیگی ــاق ب ات
6-حضــور دبیــر کل اتــاق همــدان در بیســت و هفتمیــن شــورای گفتگــو دولــت 

و بخــش خصوصــی
7-حضــور دبیــرکل اتــاق همــدان در نشســت کمیتــه شــورای گفتگــو بــا دســتور 
جلســه بررســی آخریــن مشــکالت و موانــع اســتان همــدان در حــوزه کشــاورزی 
جهــت تدویــن و ارائــه در نشســت شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ان :
ختم

سا
وزه 

در ح

1- بازدیــد دبیــر کل اتــاق همــدان بصــورت هفتگــی از ســاختان بلــوار فــرودگاه 

و ســاختان آقاجانــی بیــگ و پیگیــری امــور 

2- نشســت هــای متوالــی دبیــر کل اتــاق همــدان بــا رشکــت مشــاور ، پیانــکار 

ومهندســین پــروژه ســاختان اداری و ســاختان آقاجانــی بیــک 

ــوار  ــاق همــدان در خصــوص ســند ســاختان بل ــر کل ات ــری مــداوم دبی 3- پیگی

ــت و مســکن و شهرســازی  ــرودگاه از اداره ثب ف

4- جلســه دبیــرکل اتــاق همــدان و رئیــس اتــاق همــدان در دفــرت معــاون عمرانی 

اســتانداری همــدان و مدیــر کل مســکن و شهرســازی در خصــوص ســند ســاختان 

ــاق همدان ات

5-  دیــدار و نشســت دبیــرکل اتــاق همــدان بــا جنــاب آقــای پیرهــادی مدیــرکل 

ثبــت اســناد اســتان همــدان در خصــوص ســند ســاختان اتــاق همــدان در 

ــاختان  ــات  س ــا و تاسیس ــوص من ــدان در خص ــاق هم ــر کل ات ــری دبی 6- پیگی

ــرودگاه  ــوار ف ــاختان اداری بل س

7- بازدیــد دبیــر کل اتــاق همــدان در خصــوص احــداث زیر گــذر روســتای گراچقا 

ــتانداری  ــی اس ــور عمران ــان ام ــا و کارشناس ــی طــرح ه ــروه ارزیاب ــا مســئول گ ب

همــدان 

ــال  ــه 4 در خصــوص انتق ــا شــهردار منطق ــدان ب ــاق هم ــر کل ات 8-  جلســه دبی

ــدان ــاق هم ــاختان اداری ات ــند س س

9- حضــور و همراهــی معــاون امــور اســتانها و تشــکلهای اتــاق ایــران در بازدیــد 

از ســاختان اداری اتــاق همــدان و ســفر بــه شهرســتان مالیــر
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۹- نشست و دیدار دبیرکل اتاق همدان با جناب 
آقای شاخصی رئیس اداره بازرگانی خارجی 

سازمان صنعت ، معدن و تجارت همدان 

16-ارائه گزاش توسط دبیر کل اتاق همدان در 

حوزه دبیری و بین الملل به جناب آقای علیخانی 

معاون امور استانها  و تشکلها اتاق ایران 

20-نشست دبیر کل اتاق همدان با سازمان نظام 
مهندسی ساختمان وجناب  پارسا مهر جهت بررسی 

مشکالت و طرح در جلسه با جناب آقای مهندس 
خرم رئیس نظام مهندسی کشور 

21-نشست دبیر کل اتاق همدان 
با فعالین اقتصادی حوزه سلولزی 

جهت ایجاد انجمن 

18-نشست دبیرکل اتاق همدان با جناب آقای 
پارسا مهر رئیس انجمن انبوه سازان استان در 

خصوص بررسی  مسائل و مشکالت  حوزه انبوه 
سازان جهت طرح در جلسه آقای مهندس خرم 

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور 

۹- نشست و دیدار دبیرکل اتاق همدان با جناب 

آقای شاخصی رئیس اداره بازرگانی خارجی 

سازمان صنعت ، معدن و تجارت همدان 

نشست های مداوم دبیر کل
 با کارکنان اتاق همدان

نشست و دیدار دبیرکل اتاق همدان با جناب 

آقای زرین دالور معاون امور بازرگانی و توسعه 

تجارت سازمان صنعت ، معدن و تجارت همدان 

ــورت  ــا  بص ــی واحده ــا متام ــاق ب ــرکل ات ــت دبی 2-نشس

ــی  ــه و هفتگ ــی ، روزان متوال

3-نشســت بــا خانــم مهــدوی از فعــاالن حــوزه چــرم 

اتــاق  در  درخصــوص عضویــت 

ــدی  ــای محم ــا آق ــدان ب ــاق هم ــر کل ات ــت دبی 4- نشس

اتحادیــه طــال و جواهــر جهــت عضویــت اعضــا اتحادیــه 

5-نشســت دبیــرکل اتــاق همــدان بــا جنــاب نیکــو ســخن 

در خصــوص تولیــد و عرضــه الــکل بــه فعالیــن اقتصــادی 

اســتان همــدان 

6-نشســت و دیــدار خانــم ایــزدی دبیــر کل اتــاق همــدان 

ــال و  ــی ط ــه مل ــس اتحادی ــفاهی ریئ ــای ش ــاب آق ــا جن ب

ــنبه  ــر  در روز پنجش جواه

17-دیــدار ریاســت اتــاق و دبیــر کل اتــاق بــا جنــاب آقــای 

خانجانــی دادســتان همدان 

19- نشســت دبیــر کل اتــاق همــدان و واحــد بیــن امللــل با 

رشکــت منایشــگاهها آقایــان اردالن و رمضانــی درخصــوص 

همــکاری بــا اتــاق همــدان 

ــدور  ــد ص ــا واح ــدان ب ــاق هم ــر کل ات ــت دبی 22-نشس

کارت 

23-نشســت دبیــر کل اتــاق همــدان بــا اعضــا جدیــد 

هیئــت مدیــره انجمــن فــرش دســتباف اســتان 

10- نشســت دبیــرکل اتــاق همــدان بــا جنــاب آقــای بهــزادی 

معــاون امــور صنایــع ســازمان صنعــت ، معــدن و تجــارت همــدان 

11-نشســت دبیــر کل اتــاق همــدان بــا واحــد بیــن امللــل و واحــد 

ــات در  ــار و اطالع ــن اخب ــادل آخری ــوص تب ــدور کارت در خص ص

حــوزه بیــن امللــل در

ــد  ــه جدی ــت رئیس ــا هیئ ــدان ب ــاق هم ــر کل ات ــت دبی 13-نشس

ــره  و  ــر، نق ــال ، جواه ــدگان ط ــدگان و صادرکنن ــه تولیدکنن اتحادی

ــدان  ــتان هم ــی اس ــنگهای قیمت س

 15-حضــور دبیــرکل اتــاق همــدان در کمیتــه بیــن امللــل بــا 

موضــوع  رضورت گســرتش روابــط بیــن امللــل در راســتای توســعه 

ــری از  ــره گی ــت به ــرت درجه ــل بیش ــور تعام ــه منظ ــادی و ب اقتص

ــص  ــارب و تخص تج

نشست ها
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حضور دبری اتاق در جلسات هیئت رئیسه و هیئت منایندگان
1- حضور دبیر کل اتاق همدان درجلسه هیئت منایندگان و ارائه گزارش مسائل کرونا در تاریخ 1399/01/18

2- حضور دبیرکل اتاق همدان در جلسه هیئت رئیسه و ارائه گزارش در خصوص کرونا و سیستان در مورخ 1399/02/17

ــنبه  ــاق در روز چهارش ــاری ات ــائل ج ــی  و مس ــوار مدن ــاختان بل ــزارش س ــه گ ــه و ارائ ــت رئیس ــه هیئ ــر کل در جلس ــور دبی 3- حض

1399/2/31

4- حضــور دبیــر کل اتــاق همــدان در جلســه هیئــت مناینــدگان و ارائــه گــزارش کرونــا ، سیســتان و ســاختان اداری بلــوار فــرودگاه  

ــورخ 1399/2/31       ــنبه م روز         چهارش

5- حضــور دبیــرکل اتــاق همــدان در جلســه هیئــت مناینــدگان و ارائــه گــزارش دبیــر کل اتــاق گــزارش مبســوطی را در زمینــه اقدامــات 

اتــاق همــدان در راســتای فعالیــت هــای اجتاعــی و ســاخت و ســاز ســه روســتای کامــا تخریــب شــده ناشــی از ســیل در سیســتان و 

بلوچســتان وارائــه گــزارش کامــل اقدامــات  اتــاق بازرگانــی همــدان در راســتای پیشــگیری از ویــروس کرونــا ، در روز چهارشــنبه مــورخ 

1399/3/21

7- حضــور دبیــر کل اتــاق همــدان در هفدهمیــن جلســه هیئــت مناینــدگان اتــاق همــدان و ارائــه گــزارش از آخریــن پیرفــت فیزیکــی      

ســاختان اداری بلــوار فــرودگاه همــدان  در روز دوشــنبه 1399/03/26 

بازدید:
1-بازدید دبیر کل اتاق همدان با جناب آقای زبردست ریاست اتاق و جناب آقای بزرگمهر از روستای آق بالغ لتکا در روز سه شنبه مورخ 1399/3/6

2- بازدیــد دبیــرکل اتــاق همــدان از کارخانــه کیــان کــرد شهرســتان مالیــر  در نشســت در جمــع  فعالیــن اقتصــادی در حــوزه مبــل و منبــت بــا حضــور جنــاب آقــای 

علیخانــی معــاون امــور اســتانها و تشــکل هــا اتــاق ایــران و جنــاب آقــای زبردســت ریاســت اتــاق همــدان در روز پنجشــنبه 1399/03/22

سیل زدگان سیستان :
ــه  ــزام ب ــوص اع ــی در خص ــای زمان ــا آق ــاق ب ــرکل ات ــی دبی ــت و هاهنگ 1-نشس

ــه ســیل زدگان سیســتان و بلوچســتان در  ــارک در خصــوص کمــک ب شهرســتان کن

مــورخ 1399/01/20

2-ماموریــت دبیــرکل اتــاق همــدان بــه شهرســتان کنــارک در خصــوص کمــک بــه 

ــا 1399/01/25 ســیل زدگان سیســتان و. بلوچســتان در تاریــخ 1399/01/23 ت

3- اعــزام تیــم 22 نفــره بــه شهرســتان کنــارک توســط دبیــر کل اتــاق همــدان در 

ــخ 1399/01/29 تاری

4-پیگیــری دبیــر کل اتــاق همــدان در خصــوص مســائل سیســتان در تاریــخ 

1399/01/30

ــر  ــرای ســاخت کپ ــح ب ــه مصال ــاق همــدان در خصــوص تهی ــرکل ات ــری دبی 5-پیگی

ــخ 1399/01/31 ــوررس در تاری ــتای ک روس

6-پیگیــری دبیــرکل اتــاق همــدان در خصــوص مســائل کمــک بــه بازســازی روســتای 

کوررس در مــورخ 1399/02/03

7-پیگیــری دبیــرکل اتــاق همــدان در خصــوص تهیــه اقــالم )ســیان ، چینــی آالت 

ــادی و  ــن اقتص ــک از فعالی ــت کم ــتان ( و درخواس ــه سیس ــره ب ــتی و غی بهداش

ــورخ 1399/02/01 ــتانی در م ــران اس مدی

1-نشست دبیرکل اتاق همدان با شهردار منطقه 4 همدان جناب آقای یوسفی نوید درخصوص سند ساختان اداری بلوار فرودگاه 23تیرماه

2-نشست دبیر کل اتاق با علی اکر فاح نائب رئیس اتاق همدان در خصوص مسائل جاری اتاق در روز شنبه مورخ 1399/04/1 

3-نشست دبیر کل اتاق همدان  با کلیه  واحدها در خصوص برگزاری مراسم نشست اعضا اتاق بازرگانی با رئیس سازمان نظام مهندی کشور 2 تیرماه

4-نشست دبیر کل اتاق همدان با آقایان محمودی ، نجفی ، شعبانی و رشادی در خصوص جمع بندی مسائل شورا گفتگو در روز 

سه شنبه سوم تیرماه 99

5-حضور دبیر کل اتاق در بیست و نهمین نشست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی در روز چهارشنبه مورخ 4 تیرماه99

6-حضور وسخرنانی دبیرکل اتاق همدان در نشست تریک مساعی هیئت منایندگان اتاق بازرگانی با فعالین اقتصادی استان همدان در روز پنجشنبه 

مورخ 5 تیرماه 

7- حضور دبیرکل اتاق همدان در نشست مشرتک ریاست سازمان نظام مهندسی ساختان کشور با اتاق همدان در روز پنجشنبه مورخ 1399/04/05

8-حضور دبیر کل اتاق همدان در کمیته معاماتی اتاق  در روز چهارشنبه مورخ 1399/04/11

9-نشست دبیر کل اتاق همدان با واحد صدور کارت در خصوص تعهدات ارزی  بازرگانان اتاق همدان در روز چهارشنبه مورخ 1399/04/11

10-ارائه گزارش حوزه دبیر اجرایی و اهداف و برنامه های کلیه واحدها توسط دبیر کل اتاق همدان در جلسه ممیزی ایزو در روز دوشنبه مورخ 

1399/04/16

11-نشست دبیر کل اتاق همدان با آقای رشادی و هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی اتاق در روز شنبه 1399/404/28

12-حضور دبیرکل اتاق همدان در جلسه هیئت رئیسه اتاق و ارائه گزارش امور جاری اتاق در روز پنجشنبه مورخ 1399/05/09

13-نشست دبیر کل اتاق همدان با جناب آقای باقر زاده از سازمان صمت و جناب آقای پیرایش در خصوص نحوه فرآیند ثبت درخواست صدور یا 

متدید کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت در روز شنبه مورخ 1399/05/11

14-حضور دبیر کل اتاق همدان در جلسه توسعه و صادرات استان همدان در روز دوشنبه مورخ 1399/05/13

15- حضور دبیر کل اتاق همدان در جلسه تعهد ارزی با حضور ریاست اتاق و ریاست سازمان صمت ومنایندگان گمرگ و بانک در خصوص تعلیق 

کارتهای بازرگانی در روز سه شنبه مورخ 1399/05/14

16-نشست دبیر کل اتاق همدان با واحد شورای گفتگو در خصوص پیگیری مسائل شورای گفتگو 

17-نشست دبیر کل اتاق همدان با کمیته بین امللل در روز دوشنبه مورخ 1399/05/20

18- نشست دبیر کل اتاق همدان با کمیته بین امللل و جناب آقای خورشیدی مشاور بانکی اتاق در خصوص مسائل و مشکات بانکی اعضا در روز 

دوشنبه مورخ 1399/05/20

19-حضور دبیرکل اتاق همدان در جلسه هیئت رئیسه و ارائه گزارش امور جاری اتاق و ساختان بلوار مدنی  در روز چهارشنبه مورخ 1399/05/22

20- حضور دبیرکل اتاق همدان در جلسه هیئت منایندگان اتاق و ارائه گزارش در روز چهارشنبه مورخ 1399/05/22

21- نشست دبیرکل اتاق همدان با جناب آقای محمودی عضو هیئت منایندگان اتاق همدان در خصوص تعهدات ارزی در روز پنجشنبه مورخ 

1399/05/23

22-حضور دبیر کل اتاق همدان در نشست کمیته کارشناسی شورای گفتگو و ارزش گذاری کاالهای صادراتی با حضور سازمان صمت اداره گمرک و 

برخی از صادرکنندگان در روز سه شنبه مورخ 1399/05/28

23- حضور دبیر کل اتاق همدان در نشست هیئت رئیسه کمیسیون تسهیل تجارت در روز چهارشنبه مورخ 1399/05/29 

24- حضور دبیر کل اتاق همدان کمیته کارشناسی شورای گفتگو با آقای خورشیدی مشاور بانکی و آقای  جعفری نسب مشاور امور مالیاتی اتاق در روز پنجشنبه 

مورخ 1399/05/30

25-حضور دبیر کل اتاق همدان در جلسه هیئت رئیسه و ارائه گزارش مسائل جاری اتاق در روز پنجشنبه مورخ 1399/05/30
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محمــد رضــا جعفــری رئیــس کمیســیون صنایــع 

ــرتل گاز  ــت کن ــل رشک ــدان و مدیرعام ــاق هم ات

اکباتــان در گفتگــو بــا روابــط عمومــی اتــاق 

همــدان در مــورد مهمرتیــن چالــش هــای اخیــر 

فعالیــن اقتصــادی مــوارد ذیل را مــواردی را مورد 

تاکیــد قــرار داد،وی عــدم پرداخــت مطالبــات را 

ــن  ــش روی فعالی ــکالت پی ــن مش ــی تری از اصل

ــا  ــار داشــت ب بخــش خصوصــی برشــمرد و اظه

ــش نقدینگــی  ــرخ ارز و افزای ــر شــدن ن چندبراب

مــورد نیــاز جهــت رسمایــه گــردش بــه حــدود 3 

برابــر شــدن در 5 ماهــه اخیــر ، عــدم پرداخــت 

ــا  ــی و ی ــب رشکــت هــای دولت ــات از جان مطالب

شــبه دولتــی و خودروســازها و از همــه مهــم تــر 

ــدی  ــای تولی ــت ه ــالت رشک ــدن معام ــدی ش نق

بــا مشــکل بــزرگ نقدینگــی رو بــه رو شــده 

اندکــی مــی بایســت فکــر اساســی در پرداخــت 

ــر قراردادهــای منعقــده شــود. ــات براب مطالب

جعفــری افــزود  عــدم تحویــل کاالی تولیــدی و 

ــا  ــده ت ــث ش ــاً باع ــه بعض ــه آن ک ــت وج پرداخ

مبالغــی حــدود 200 میلیــارد ریــال کاالی تولیدی 

در رشکــت منتظــر اجــازه حمــل مباندکــه دقیقــا 

معــادل بــاال در تامیــن نقدینگــی موثــر دانســت 

وی در مــورد عــدم پرداخــت تعدیــل بهــای کاالی 

خریــداری شــده خاطرنشــان ســاخت هانگونــه 

ــک  ــد ســال ی ــی باشــید هرچن ــه مســتحرض م ک

ــزرگ در اقتصــاد مــا مرســوم  ــی و ب ــورم ناگهان ت

گردیــده کــه بعضــاً کاالی تولیــدی را تــا 100% و 

بلکــه بیشــرت افزایــش مــی دهــد، ایــن در حالــی 

اســت کــه خریــدار از افزایــش بهــای خریــد 

امتنــاع و مشــکل اصلــی را ســازمان هــای کنرتلــی 

مثــل ســازمان بازرســی و غیــره مــی دانــد و اصــال 

راضــی بــه اصــالح قیمــت حتــی بــا وجــود بنــد 

تعدیــل نیســت بطــوری کــه حتــی بعضــاً راضــی 

بــه کاهــش ســفارش در محــدوده قــراردادی 

اســت  ایــن در حالــی   )-%25( نیســت  هــم 

ــش  ــی در افزای ــدی اصــال دخالت ــه واحــد تولی ک

ــته  ــد نداش ــای تولی ــاده ه ــا نه ــت ارز  و ی قیم

ولــی بایــد تبعــات ایــن افزایــش را پاســخگو 

باشــد کــه بعضــاً بــه هیــچ وجــه قابــل کنــرتل و 

پیــش بینــی نیســت.

رئیــس کمیســیون صنایــع اتــاق همــدان خاطــر 

درخواســت  دیگــر  مشــکل  ســاخت  نشــان 

ــی در  ــای دولت ــت ه ــط رشک ــا توس ــذ مفاص اخ

قــرارداد هــای خریدکــه بــا رویــه حسابرســی و 

مشــکالت ســازمان تامیــن اجتاعــی بــه غیــراز 

پرداخــت وجــه بعضــاً تــا یکســال اخــذ مفاصــا 

بــرای قــرارداد خریــد بــه طــول مــی انجامــد و 

ــزد کارفرمــا باقــی  ــات ن ــادی از مطالب ــغ زی مبال

ــردد  ــس از اخــذ مفاصــا آزاد گ ــا پ ــد ت ــی مان م

باشــدوی  مــی  کار غیرقانونــی  ایــن  کــه کال 

ــات  ــی مطالب ــداران دولت ــی از خری ــزود بعض اف

را بــا اســناد خزانــه تامیــن مــی کننــد و تحویــل 

ایــن اســناد خزانــه هــم بعضــاً 2 تــا 3 مــاه 

ــط اقتصــاد تورمــی  طــول میکشــد کــه در رشای

جــاری کشــور رضرهــای هنگفتــی را متوجــه 

ــد. ــی منای ــدگان م تولیدکنن

ایشــان در ادامــه اظهــار داشــت بــا عنایــت بــه 

ــی گواهــی عــدم ســاخت  ــد داخل اهمیــت تولی

معیــار درســت و متقــن نــدارد و اخــذ اســتعالم 

زمــان  در  و  نادرســت  بعضــاً  ســاخت  عــدم 

ــی باشــد. ــی پاســخگو م بســیار طوالن

مدیرعامــل رشکــت کنــرتل گاز اکباتــان افــزود در 

ــک  ــب بان ــه از جان ــی ارســال حوال ــط فعل رشای

هــا بــه شــکل رســمی صــورت منــی پذیــرد و از 

طــرف دیگــر بانــک مرکــزی تاییــد حوالــه ثبــت 

ســفارش انجــام شــده را بــا زمــان بســیارطوالنی 

انجــام مــی دهــدو تنهــا مســیر رصافــی هاســت 

ــئولیت  ــا مس ــه ب ــال وج ــه کل واردات و ارس ک

صددرصــدی خــود تولیدکننــده صــورت مــی 

گیــرد و تــا کنــون مشــکالت ایجــاد شــده بــرای 

دو پرونــده رشکــت در رصافــی هــای مجــاز 

بــا 3.000.000.000  یکــی  کــه  ایجــاد شــده 

ریــال پرداخــت اضافــه حــل شــد و دیگــری هــم 

چنــان پرونــده بــاز اســت و آینــده ایــی بــرای آن 

متصــور نیســت.

ــه  ــاد ب ــا انتق ــان ب ــری در پای محمــد رضــا جعف

سیاســت هــای هــای بانــک مرکــزی تغییــر 

مــداوم و پیوســته ضوابــط بانــک مرکــزی مثــل 

تامیــن ارز نیائــی ســپس واردات در مقابــل 

ــی را از  ــه نیائ ــت ب ــاره برگش ــادرات و دوب ص

دیگــر موانــع اصلــی فعالیــن اقتصــادی دانســت  

ــی  ــزی و رصاف ــک مرک ــد بان ــدم تعه ــزود ع واف

در  نیــاز  مــورد  ارز  تامیــن  در  مجــاز  هــای 

سیســتم نیایــی و عــدم ارائــه مجــوز بــه منظور 

حوالــه دالری و تحمیــل هزینــه بــه تولیدکننــده 

ــنده و  ــر فروش ــا نظ ــوع ارز ب ــر ن ــت تغیی جه

عــدم دریافــت حوالــه از ایــران توســط بســیاری 

از بانــک هــای خارجــی و تحمیــل هزینــه و 

ــع  ــر موان ــا از دیگ ــی ه ــب رصاف ــر از جان خط

عمــده فعالیــن بخــش خصوصــی اســت کــه در 

  WOORIو  KBC ــز  بانــک ــر نی روزهــای اخی

کــره از لیســت بانــک هــای مجــاز در دریافــت 

ــران خــارج شــدند. ــه از ای حوال

محمدرضا جعفری
رئیس کمیسیون صنایع اتاق همدان

اتــاق  عمومــی  روابــط  دفــرت  گــزارش  بــه 

بازرگانی،صنایع،معــادن وکشــاورزی ،علــی اصغــر 

زبردســت رئیــس اتــاق همــدان در نشســتی  بــا 

ــزداری  ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب ــور مدی حض

اســتان و معــاون ســازمان مدیریــت و برنامــه و 

مدیــرکل بازرســی و ارزیابــی عملکــرد وزارت علوم 

ــد  ــدان بای ــی هم ــار داشــت: دانشــگاه صنعت اظه

ــت قراردهــد ــه توســعه خــود را در اولوی برنام

وی افــزود دانشــگاه صنعتــی همــدان مــی توانــد 

بــه دانشــگاهی بیــن املللــی تبدیــل شــود و بــرای 

ایــن امــر عــالوه بــر ســند چشــم انــداز تدویــن 

ــه توســعه فضــای دانشــگاه را  ــد برنام شــده بای

نیــز در دســتور کار خــود قــرار دهــد، زبردســت 

افــزود: هــدف اصلــی ایــن دانشــگاه مــی توانــد 

باشــد  اســتان  اول حــل مشــکالت  در درجــه 

انتقــال  بــرای  دانشــجو  تربیــت  همچنیــن  و 

مدیریت اســتان نیــز از اهداف واالی دانشــگاه اســت.

رئیــس اتــاق همــدان در ایــن نشســت بــا اشــاره 

بــه مباحــث توســعه ای اســتان در موضــوع 

توســعه دانشــگاه خواســتار افزایــش رشــته هــا و 

باالبــردن ســطح دانشــگاه صنعتــی در ســطح ملــی 

شــد.

مهنــدس علــی اصغــر زبردســت در ایــن نشســت 

ــی  ــی و آموزش ــای علم ــی نیازه ــورتی بررس مش

ــاق  ــت ،ات ــازمان صم ــارکت س ــا مش ــتان را ب اس

بازرگانــی و نهادهــای مدیریتــی صنعتــی اســتان 

در راســتای ظرفیــت ســازی و ایجــاد رشــته هــای 

مــورد نیــاز اســتان خواســتار شــد، وی تاکیــد کــرد 

توســعه اســتان مــی بایســت بــه صــورت همــگام 

ــده  ــدی در آین ــک بع ــعه ت ــود و توس ــام ش انج

اثــرات منفــی ایجــاد خواهــد کــرد.

در ایــن جلســه مهنــدس خزائــی، مدیــرکل منابــع 

طبیعــی و آبخیــزداری اســتان اظهــار داشــت: 

رئیس اتاق همدان در نشست مشورتی با رئیس دانشگاه صنعتی همدان مطرح کرد:

دانشگاه صنعتی همدان برنامه توسعه خود را در اولویت قراردهد

ــد  ــم بای ــاز داری ــص  نی ــته  متخص ــروی کارکش ــر نی اگ

اداره  افــزود  کنیــم وی  دانشــگاه هــا مراجعــه  بــه 

کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری در جهــت توســعه 

ــن  ــت و در ای ــای کار اس ــدان پ ــی هم ــگاه صنعت دانش

ــد. ــی کن ــت م ــگاه را حای ــر دانش ام

و  بازرســی  مدیــرکل  جعفــری،  فریــدون  همچنیــن 

نشســت   ایــن  در  علــوم  وزارت  عملکــرد  ارزیابــی 

عنــوان کــرد دانشــگاه هــای صنعتــی پــل اصلــی ارتبــاط 

صنعــت بــا دانشــگاه خواهــد بــود و دانشــگاه صنعتــی 

همــدان مــی توانــد نقــش مهمــی در ایــن خصــوص در 

ــد. ــه ایفامنای ــور و منطق ــرب کش غ

وی افــزود بــا توجــه بــه ســوابق همــکاری کــه بــا دکــرت 

ختنلــو، رئیــس دانشــگاه صنعتــی همــدان، داشــته انــد 

توســعه ایــن دانشــگاه را مثبــت و قابــل انجــام میدانــد 

و تــالش امــر را دريــغ نخواهــد کــرد. 

ــی همــدان  ــو رئیــس دانشــگاه صنعت ــان، خــن ل در پای

ــا  ــعه، ارتق ــداز توس ــم ان ــند چش ــه س ــاره ب ــن اش ضم

ــذب  ــد و ج ــای جدی ــته ه ــاد رش ــگاه، ایج ــه دانش رتب

دانشــجویان هرچــه بیشــرت را در گــرو توســعه دانشــگاه 

خوانــد و تاکیــد کــرد وجــود دانشــگاه صنعتــی در 

اســتان همــدان موجــب کاهــش معضــالت فنــی و 

مدیریتــی در بخــش صنایــع خواهــد بــود و انتظــار 

داریــم ایــن دانشــگاه حضــور موثــری در توســعه صنعتــی 

اســتان ایفــا کنــد.
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یادداشت:
کرونا و اضطرار ناشی از آن در

 مبادالت اقتصادی
دکتر فریدون جعفری

داور اتاق بازرگانی ایران و رییس مرکز داوری اتاق همدان
استاد دانشگاه بوعلی سینا، وکیل پایه یک دادگستری 

یکــی از مهمرتیــن اصــول تجــارت کــه مــی تــوان آن را پایــه 

ای تریــن اصــل فعالیــت اقتصــادی نامیــد رضورت تبعیــت و 

پایبنــدی بــه تعهــدات قــراردادی و عــرف تجــاری مرتبــط بــا 

ان اســت. در قــران کریــم در خصــوص همیــن اصــل تاکیــد 

رصیحــی وجــود دارد مبنــی بــر وفــای بــه عهــد و پیــان )یــا 

ایهــا الذیــن امنــوا اوفــوا بالعقــود( در فضــای رقابتــی و ســود 

ــا  ــه عقــود و تعهــدات ب ــزام ب ــز عــدم الت محــور تجــارت نی

ضانــت اجراهایــی همــراه اســت.

امــا گاهــی اوقــات رشایــط و حوادثــی اتــاق مــی افتــد کــه 

قواعــد حقوقــی و تعامــالت تجــاری رو بازرگانــی را از مســیر 

عــادی آن خــارج کــرده و متعهــد بــا حســن نیــت را علیرغــم 

ــا عــدم  ــراردادی ی ــی ناچــار از نقــض تعهــدات ق ــل باطن می

تکمیــل آنهــا مــی منایــد. در عامل حقــوق این حالــت غیر قابل 

پیــش بینــی و غیــر قابــل دفــع را فــورس مــاژور یا قــوه قهریه 

نامیــده انــد. در صــورت بــروز چنیــن رشایطــی قواعد عقالنی 

و عــرف و منطــق انســانی حکــم مــی کنــد کــه از متعهــد 

درخواســت اجــرای تکلیــف مــا الیطــاق نداشــته باشــیم. در 

مقــررات رشعــی و مکاســب اســالمی نیز با اســتناد بــه قاعده 

الــرضورات تبیــح املحظــورات یــا بــا اســتناد بــه حدیــث رفــع، 

منقــول از رســول اعظــم )ص( قائــل بــه رفع تکلیــف و توجیه 

عــدم التــزام بــه تعهــدات قــراردادی متاثــر از رشایــط فــورس 

ــتند. ماژور هس

ــا ایــن مطلــع بــه دنبــال تحلیــل تاثیــر مهــان ناخوانــده  ب

ــاف  ــه اکن ــرتش آن در هم ــا گس ــه ب ــتم ک ــد- 19 هس کووی

جهــان و اپیدمــی فراگیــر، عــالوه بــر اینکــه نشــان از قــدرت 

الیــزال الهــی داشــته و بــر را بــا همــه ادعــای پیرفــت علم 

و فنــاوری در برابــر اراده الهــی ضعیــف و ناتــوان جلــوه داده 

اســت، بــه دلیــل رشایــط قرنطینــه و تعطیلــی تقریبــا همــه 

کســب و کارهــا تجــارت و بازرگانــی داخلــی و بیــن املللــی را 

نیــز تحــت الشــعاع قــرار داده اســت.

موضــوع مــورد تحلیــل در ایــن نوشــتار کوتــاه آن اســت کــه 

آیــا کرونــا و تبعــات ناشــی از آن را مــی تــوان در قبــال عــدم 

انجــام تعهــدات قــراردادی در برابــر افــراد حقیقــی یا حقوقی 

خصوصــی یــا دولتــی یــا بانکهــا بــا اســتناد بــه فــورس مــاژور 

ــود.  توجیه من

در پاســخ و تحلیــل حقوقی بایــد عنوان منود کــه کلیه حاالت 

متاثــر از رشایــط کرونــا بــه صــورت نســبی و نــه مطلــق مــی 

توانــد بــا ویژگــی هــای حادثــه غیــر قابــل پیــش بینــی و غیر 

ــی  ــرار دادهای ــه مقصــود ق ــق باشــد. البت ــع منطب ــل دف قاب

اســت کــه قبــل از همــه گیــری کرونا ایجــاد شــده و یــا اجرای 

بخشــی از تعهــد یــا قســمت اعظــم آن بــه دلیــل ممنوعیت 

هــا و عــدم تجویــز مبــادالت کاال و حمــل و نقل هــای ملی یا 

بیــن املللــی صــادره از جانــب ســتادهای ملــی یــا بیــن املللی 

کنــرتل ومقابلــه بــا ایــن ویــروس کشــنده بــال اجــرا یــا غیــر 

ممکــن شــده اســت.

در همیــن راســتا مــاده 227 قانــون مدنــی ایــران مقــرر مــی 

دارد:

متخلــف از انجــام تعهــد وقتــی محکــوم بــه تادیــه خســارت 

مــی شــود کــه نتوانــد ثابــت مناید کــه عدم انجــام به واســطه 

علــت خارجــی بــوده کــه منــی تــوان مربــوط بــه او منــود.

یــا مــاده 229 هــان قانــون بــا اشــاره مســتقیم بــه رشایــط 

فــورس مــاژور اشــعار مــی دارد:

اگــر متعهــد بــه واســطه حادثــه کــه رفــع آن خــارج از حیطــه 

اقتــدار اوســت نتوانــد از عهــده تعهد خــود برآید محکــوم به 

تادیــه خســارت نخواهــد بود.

بنابرایــن مــی توان رشایــط ناشــی از کرونا را یکــی از مصادیق 

بــارز عامــل خارجــی غیــر قابــل دفــع و غیــر قابــل پیش بینی 

محســوب منــود و بــر هان اســاس نقض تعهــدات قــراردادی 

ناشــی از کرونــا را توجیــه منــود. البتــه بــا در نظــر داشــن ایــن 

نکتــه کــه حکــم کلــی و قابــل تعمیــم بــه همــه قراردادهــا با 

توســل بــه کرونــا از لحــاظ حقــوق و موازین قضایــی پذیرفته 

نیســت و بایــد بــه صــورت مصداقــی و مــوردی و بــا لحــاظ 

رشایــط و ویژگــی هــای هــر پرونــده حکــم خــاص قضایــی و 

حقوقــی صــادر منود.

یکــی دیگــر از آثــار ناشــی از گســرتش کوویــد- 19 در ســطح 

جهانــی و کشــور کــه بــه دلیــل اهمیــت بســیار زیــاد آن در 

ژانویــه 2020 بــه عنــوان » تهدیــد و نگرانــی بیــن املللــی« از 

طــرف ســازمان بهداشــت جهانــی اعــالم شــده امــکان اقالــه 

ــی از آن در  ــدات ناش ــام تعه ــر انج ــل تع ــه دلی ــرارداد ب ق

آینــده اســت.) موضــوع مــواد 283 تا 285 قانــون مدنی( البته 

اقالــه نیازمنــد توافق طرفینی اســت و توصیه اکیــد به فعاالن 

اقتصــادی بــا حســن نیــت آن اســت کــه بــا مذاکــره و توافــق 

دوجانبــه بــه پایــان تعهــدات قــراردادی بــه بن بســت رســیده 

ناشــی از کرونــا پایــان دهنــد.

همچنیــن بــا توجه بــه عدم پیــش بینی پایــان رشایطذناشــی 

از ایــن بلیــه جهانــی در انعقــاد قراردادهــای جدیــد، توصیــه 

اکیــد مــی شــود کــه از انعقــاد تعهداتــی کــه بــا فــرض پایــان 

رشایــط کرونــا منعقــد مــی شــود اجتنــاب کننــد بالخــص در 

مــواردی کــه تــداوم رشایــط کرونــا بــر موضــوع قــرارداد تاثیــر 

اساســی داشــته باشــد.

ــا کل  فــرض دیگــر حالتــی اســت کــه حــدوث رشایــط کرون

قــرارداد منعقــده را تحــت تاثیر قــرار نداده و رصفا بخشــی از 

آن را دچــار اختــالل مــی کنــد در چنیــن رشایطــی کــه اجــرای 

بخشــی از قــرارداد بــرای یکــی از طرفین بدلیل رشایــط فورس 

مــاژور ماننــد کرونــا دچــار مشــکل مــی شــود بــرای طــرف 

مقابــل حــق فســخ ایجــاد مــی شــود هاننــد خیــار تعــذر 

تســلیم کــه بــرای اعــال آن ارســال اظهارنامــه بــرای طــرف 

ــع  ــات ذینف ــن اقدام ــط از اولی ــل و اعــالم رســمی رشای مقاب

خواهــد بــود.

حتــی در قــراردا هــای بیــن املللــی نیــز بــا اســتناد بــه فــورس 

مــاژور یــا رشایــط غیرقابــل پیش بینــی و دفــع ناشــی از کرونا 

بــه اســتناد بنــد اول مــاده 79 کنوانســیون بیع بیــن املللی کاال 

بــدون پرداخــت خســارت مــی تــوان از انجــام تعهــد متاثــر 

مســتقیم از رشایــط کرونــا امتنــاع منود.

کرونــا بــر اجرای تعهــدات فعــاالن اقتصــادی در مقابل بانکها 

و موسســات مالــی نیــز تاثیــر مســتقیم داشــته و متناســب با 

نــوع تعهــد مــی تواند مدیــون را برای مــدت خاصــی از اجرای 

تعهــد معــاف کنــد بــدون اینکــه بــرای ایــن مــدت خســارات 

یــا جرایمــی در نظــر گرفتــه شــود. هانند بخشــنامه نظارتی 

بانــک مرکــزی ایــران بــه شــاره 99/1230 مــورخ 06/01/1399 

کــه بــه تعویــق ســه ماهه تســهیالت مشــاغلی که مســتقیا 

از کرونــا اســیب دیــده انــد منــوده اســت. هاننــد گردشــگری 

هــا یــا صنــف اغذیــه جــات و غیــره. البتــه ایــن بخش بیشــرت 

ناظــر بــه متهیداتــی اســت کــه دولتهــا بــای مقابلــه بــا کرونــا 

اتخــاذ کــرده اند.

اثــرات کرونــا بــر مواعــد قانونــی، روابــط کارگــر و کارفرمــا و 

کارســازی اســناد تجــاری، موجــر و مســتاجر و برخــی امــور 

حقــوق و قضایــی دیگــر نیــز پوشــیده نیســت کــه بــه دلیــل 

رضورت رعایــت اقتصــار از تریــح آنهــا پرهیــز شــده اســت.

ماحصــل کالم اینکــه عبــور از ایــن بحــران جهانــی نیازمنــد 

همت همگانی و تعامل و ســازگاری بیشــرت تجار و بازرگانان 

و اعــال حســن نیت بیشــرت اســت. ضمــن اینکه با اگاهــی از 

قانــون یــا بهــره بــردن از مشــاوره اهــل فن و خــربگان حقوقی 

از تبعــات ناخواســته کرونــا و مشــابه آنها مســلا کاســته می 

شــود. تاجــر آگاه بــه قانــون بــا برخــورداری از مشــاور آگاه و 

دانــا در ابتــدای تعامــالت حقــوق و انعقــاد قراردادهــا اگــر بــا 

دانــش حقوقــی اقــدام بــه انعقاد قــرارداد کرده باشــد مســلا 

در مواجهــه بــا رشایــط اضطــراری کمــرت دچــار آســیب مــی 

گردد.

ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت کیفیت اتاق همدان با هدف ارزیابی وضعیت 
اجرا نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد

 ISO 9001 2015 در 16 تیر ماه ۹۹ انجام شد

همــدان  اتــاق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 

کیفیــت  مراقبتــی سیســتم مدیریــت  ممیــزی  

اتــاق همــدان بــا هــدف ارزیابــی وضعیــت اجــرا 

ــت  ــتم مدیری ــتمر سیس ــود مس ــداری و بهب ، نگه

ــتاندارد: ــاس اس ــر اس ــت ب کیفی

 ISO 9001 2015 

در 16 تیــر مــاه 99 انجــام شــد  ، در ایــن فرآینــد 

، تیــم ممیــزی روندهــا ، ســوابق و اســناد مرتبــط 

 :9001 ISO بــر اســاس رویــه هــا و الزامــات

و  مأموریــت   ، اهــداف  راســتای  در  را   2015

ــر توســعه  ــی ب ــن شــده مبن اســرتاتژی هــای تعیی

ــه اعضــاء ، اســتاندارد   ــه ب ــات بهین ــه خدم و ارائ

ســازی ومســتند کــردن رویــه هــای کاری و اداری 

جهــت تهســیل  امــور جــاری  ارزیابــی منــود. الزم 

ــون ســه گواهــی سیســتم  ــا کن ــه ذکــر اســت  ت ب

 ISO ,9001:2015 ISOمدیریــت کیفیــت شــامل

ــت  و  در  ــده اس ــذ گردی 5S& 1004:2002   اخ

بهینــه  هــای  برنامــه  ارتقــا سیســتم  راســتای  

ــتم ،  ــود سیس ــری و بهب ــا ، بازنگ ــازی فرآینده س

ــاده  ــی و پی ــی ، طراح ــای  اطالعات ــعه بانکه توس

ــه  ــه شــکایات و تهی ســازی  سیســتم  رســیدگی ب

ــرار  ــتور کار ق ــردی  در دس ــای عملک ــزارش ه گ

دارد.



133 132

برگزاری دومین جلسه کمیته 
پایش ارزی و تالش جهت 

جلوگیری از تعلیق 
کارت های بازرگانی

دومیــن جلســه کمیتــه ارزی اتــاق بازرگانــی صنایــع معــادن و کشــاورزی اســتان 

ــاق همــدان، حمیدرضــا  ــی اصغــر زبردســت رئیــس ات ــا حضــور عل همــدان  ب

ــاق و طاهــره  ــس ات ــب رئی ــالح نای ــرب ف ــی اک ــازمان صمت،عل ــس س ــن رئی متی

ایــزدی دبیــر کل اجرایــی اتــاق همــدان بــا هــدف رفــع مشــکالت تعهــد ارزی و 

تــالش در جهــت رفــع و جلوگیــری از تعلیــق کارت هــای بازرگانــی ظهــر امــروز 

در دفــرت رئیــس اتــاق همــدان برگــزار شــد.

 در ایــن نشســت کــه بــا حضــور مســئولین ذیربــط از دســتگاه هــای مختلــف 

ــد  ــکالت تعه ــائل و مش ــی مس ــوص بررس ــاق در خص ــان ات ــتان و کارشناس اس

ارزی صادرکننــدگان اســتان تشــکیل شــد پــس از بررســی گــزارش پایــش اتــاق 

و نقطــه نظــرات حارضیــن در جلســه مقــرر گردیــد بــا حضــور صادرکننــدگان 

جلســه بعــدی در مورخــه 5/15 تشــکیل و مســائل مــورد نظــر جهــت طــرح در 

نشســت شــورای گفتگــو دولــت و بخــش خصوصــی جمعبنــدی و تحلیــل گــردد.

در ادامــه مقــرر گردیــد بــاز شــدن درگاه رفــع تعهــدات ارزی  از بانــک مرکــزی 

و ســازمان توســعه و تجــارت مــورد درخواســت واقــع شــده و همچنیــن اعــال 

قیمــت هــای واقعــی در ارزش گمرکــی نیــز لحــاظ گــردد.

گفتنــی اســت مهــم تریــن دســتاورد ایــن نشســت  طــرح مســئله در نشســت 

شــورای گفتگــو و اقــدام شــجاعانه دادســتان اســتان جهــت توقــف تعلیــق کارت 

ــادی  ــن اقتص ــدات ارزی فعالی ــع تعه ــت رف ــدت 7 روز جه ــی مب ــای بازرگان ه

اســتان بــود.

مجمع عمومی عادی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال ، 
جواهر ، نقره و سنگهای قیمتی استان همدان با حضور طاهره ایزدی 
دبیرکل و مسئول امور تشکل های اقتصادی اتاق همدان برگزار شد.

مجمع عمومی عادی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال ، جواهر ، نقره و سنگهای قیمتی استان همدان با حضور مهندس ایزدی 
دبیرکل و مسئول امور تشکل های اقتصادی اتاق همدان برگزار شد.

ــا دســتور جلســه ،اســتاع گــزارش عملکــرد مالــی و اجرایــی هیــات مدیره،تصویــب گــزارش  ــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان ایــن نشســت ب ب

عملکــرد اجرایــی، مالــی و تــراز مالــی منتهــی بــه ســال ۱۳۸۸،اســتاع گــزارش بــازرس ،انتخــاب هیــأت مدیــره اصلــی و علــی البــدل ،انتخــاب بــازرس اصلــی 

و علــی البــدل ،انتخــاب روزنامــه کثیراالنتشــار وتصویــب مبلــغ ورودیــه و حــق عضویــت ســالیانه اعضــا بــه کار خــود ادامــه داد. 

گفتنی است در این مجمع آقایان:

مهــدی قدیــری بــه ســمت رئیــس هیــأت مدیــره ، ســینا محمــدی  بــه ســمت نایــب رئیــس هیــأت مدیــره ، علــی نــوری  بــه ســمت خزانــه دار و عضــو 

هیــأت مدیــره ، مهــدی غالمــی  بــه ســمت منشــی و عضــو هیــأت مدیــره ، حســین شــیران عضــو هیــأت مدیــره انتخــاب شــده و قبــول ســمت منودنــد.

در ادامه کیان فرد ممتهن، خارج از اعضای هیات مدیره  به سمت دبیر اتحادیه قبول سمت منودند .

در پایــان نیــز مقــرر شــد کلیــه اســناد و مــدارک مالــی تعهــدآور بــا امضــای رئیــس و خزانــه دار  همــراه بــا مهــر انجمــن و کلیــه اوراق و مکاتبــات اداری 

و عــادی بــا امضــای  رئیــس و نائــب رئیــس  همــراه بــا مهــر معتــرب باشــد.
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رهزگ نمیرد آن هک دلش زنده شد هب عشق...
زنــده یــاد ســید مرتضــی بقائــی متولــد در ســال  ۱۳۱۹ در  همــدان چشــم بــه جهــان گشــود، پــدرش اهــل تربیــز 

ــی  ــه تجــارت و بازرگان ــدر ب ــع پ ــه تب ــن شــهر ســاکن شــد و او  ب ــد و در ای ــه همــدان آم ــی ب ــود و در نوجوان ب

ــش  ــرد و  حــوزه فعالیت ــت ک ــال 1343 دریاف ــی را در س ــه  کارت بازرگان ــود ک پرداخــت و از نخســتین کســانی ب

عمدتــا صــادرات فــرش بــود چنــد ســالی هــم بــرای توســعه صــادرات فــرش در آملــان بــه نوعــی اقامــت داشــت.

وی در اواخــر دهــه۳۰ فعالیتهــای اقتصــادی خــود را کــه هــان پیشــه پــدری وی نیــز بشــار مــی رفــت را 

آغــاز منــود و در هــان ســال هــای اول بــه عضویــت در اتــاق بازرگانــی همــدان درآمــده و ودرآنجــا هــم 

مشــغول بــه فعالیــت شــدند.

 ســابقه عضویــت مرحــوم ســیدمرتضی بقایــی بــه پیــش از پیــروزی انقــالب اســالمی بــاز مــی گــردد. و  

همیــن ســابقه و اعتبــار وســبقه درخشــان خانوادگــی او در امــر تجــارت باعــث شــد تــا در ســال 1352 

و بــا کســب اعتــاد اعضــای اتــاق بــه عضویــت هیــات مناینــدگان انتخــاب شــود و از آن تاریــخ تــا 

ســال 1396 بیــش از 42 ســال در هیــات مناینــدگان و هیــات رییســه اتــاق همــدان حضــور داشــت 

و خــود ایــن را ترجــان اعتــاد فعــاالن اقتصــادی اســتان  و موجــب فخــر و مباهــات خــود مــی 

دانســت.

ــنندج ،  ــتانهای س ــه در اس ــد بلک ــم منیش ــدان خت ــتان هم ــه اس ــا  ب ــان تنه ــت ایش ــرته فعالی گس

کرمانشــاه ،آذربایجــان رشقــی وغربی،واســتان مرکــزی نیــز فعــال بــوده  و عمــده مرســوالت 

ــان  ــژه آمل ــه وی ــی ب ــه کشــورهای اروپای ــر مســتقیم ب ــی ایشــان چــه مســتقیم و چــه غی صادرات

ارســال مــی شــده اســت. اودر متــام مــدت فعالیــت خــود و باوجــود فــراز و نشــیب هــای فراوانــی 

ــان و  ــرای ایش ــه ب ــه۷۰ ک ــه۶۰ ودر ده ــر ده ــا در اواخ ــادرات و واردات مخصوص ــه در امرص ک

دیگــر تجــار و کســبه بــازار  و اصنــاف دیگــر بــه وجــود آمــده بــود، بخاطــر اِرقــی کــه بــه اتــاق 

بازرگانــی داشــتند، وبــا وجــود اینکــه مدتــی بــود  هیــچ فعالیــت اقتصــادی منــی کردنــد، اتــاق را 

تنهــا نگذاشــته ودرمتــام ادوار بطورمــداوم و مســتمر  دراتــاق بازرگانــی همــدان حضــور داشــته و 

در طــی ایــن ســالها یعنــی از ســال ۱۳۴۰ تــا ســال ۱۳۹۶ مســئولیت هــای مختلفــی را بــه صــورت 

افتخــاری در اتــاق بازرگانــی همــدان و اتــاق ایــران و کمیســیون گردشــگری بــه عهــده داشــتند. 

ــده از جهــان فروبســت. ایشــان در تاریــخ 26شــهریور مــاه 96 دی

                                                            »«یادشان گرامی و نامشان ماندگار باد««

 

پیشکسوتان چالش های حوزه معدن 
رحیم مرتضایی

عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق همدان 

بــازار رسمایــه کشــور  ارزش  از 30 درصــد  بیــش 

متعلــق بــه بخــش معــدن اســت. ســهم بخــش 

معــدن و صنایــع معدنــی از صــادرات غیرنفتــی 

کشــور بیــش از 32  درصــد میباشــد و بخــش معــدن 

و صنایــع معدنــی بیــش از 25 درصــد اشــتغال کشــور 

ــدان  ــتان هم ــد. اس ــی ده ــاص م ــود اختص ــه خ را ب

در حــال حــارض 283 معــدن بــا ذخیــره 1/8 میلیــارد 

ــت مشــکالت و  ــه متاســفانه بعل ــن را داراســت. ک ت

ــل  تنگناهــای مختلــف بیــش از نیمــی از آنهــا تعطی

و بــال اســتفاده میباشــند. در میــان مشــکالت فراگیــر 

موجــود در ایــن حوضــه کــه شــامل مزاحمــت هــای 

محلــی ، مخالفــت هــای ســازمانهای مختلــف و نیــز 

ســایر فاکتورهــا میتــوان مــوارد مهــم زیــر را نیــز در 

نظــر گرفــت. 

ــررات  ــا  و مق ــتورالعمل ه ــن، دس ــارض قوانی 1- تع

ایجــاد  باعــث   ، معــدن  حوضــه  در  مختلــف 

رسدرگمــی و مشــکالت متعــدد بــرای مکتشــف و 

بــره بــردار شــده اســت.

2-  مســاله کمبــود نقدینگــی و فقــدان حایــت مالی 

نظــام بانکــی از بخــش معــدن  و فشــارهای ناشــی 

ــت  ــدن در جه ــی مع ــکان پویای ــئله، ام ــن مس از ای

ــا تحــوالت اقتصــادی را از  ــردن خــود ب ــگ ک هاهن

ــن موضــوع عــدم  ــار ای ــه اســت. در کن معــدن گرفت

قبــول اســناد و پروانــه هــای معدنــی بعنــوان وثیقــه 

و تضمیــن تســهیالت بانکــی علــی رغــم تاکیــد موکــد 

ــت و بانــک مرکــزی اســت  دول

ــه  ــل از اکتشــاف و مرحل 3- پرداخــت حــق االرض قب

غیرکارشناســی  کامــال  تصمیــم  کشــف  گواهــی 

ذخیــره  بهره بــردار  بــرای  هنــوز  زیــرا  اســت 

ــد  ــت و منی دان ــخص نیس ــدوده مش ــی آن مح معدن

رسمایه گــذاری در آن معــدن  بازدهــی دارد یــا خیــر. 

ــت حــق االرض در ایــن مرحلــه از  بنابرایــن پرداخ

معدنــکاری اصــال منطقــی نیســت.

4- عــدم وجــود اســرتاتژی دقیــق طــی ســالیان دراز 

باعــث شــده بیــش از 17 بــار ادغــام و تفکیــک 

در وزارت خانــه هــای صنعــت معــدن و تجــارت 

صــورت پذیــرد.. هرچنــد در بســیاری از کشــورها 

بخــش تجــارت همــگام و در کنــار بخــش صنعــت و 

معــدن قــرار دارد امــا بــه تجربــه ثابــت شــد کــه در 

کشــور مــا از زمانــی کــه وزارت معــدن بــا بازرگانــی 

ــی  ــه خوب ــدن ب ــش مع ــکالت بخ ــده، مش ــام ش ادغ

دیــده نشــود در حالــی کــه در زمــان وزارت معــادن 

و فلــزات بــا نــگاه تخصصــی مشــکالت بخــش معــدن 

ــر  ــی ب ــی مبن ــه های ــد. هرچندزمزم ــی ش ــی م بررس

تغییــرات در ایــن وزارت خانــه بــه گــوش میرســد امــا 

بــه نظــر اعضــای کمیســون معــدن اســتان حتــی در 

صــورت عــدم تفکیــک الزمســت ایــن حوضــه در اســتانها 

ــر کار را  ــک وزی ــر ی ــت نظ ــزا و تح ــرکل مج ــا دو مدی ب

بــه پیــش بربنــد. 

5-موضــوع محیــط زیســت و منابــع طبیعــی بســیار 

مهــم اســت. عــدم وجــود یــک ســازمان مشــاوره ای در 

ایــن خصــوص باعــث شــده مســئوالن ایــن دو نهــاد مهــم 

موضــوع را فقــط بــه صــورت ســیاه و یــا ســفید در نظــر 

بگیرنــد حــال آنکــه میتــوان بــا نگاهــی دقیقــرت و ارایــه 

راه حــل هــم معدنــکاری منــود و هــم بــه حفــظ محیــط 

زیســت اندیشــید. واگــذاری امــور مختلــف زیســت 

محیطــی بــه مــردم و تاســیس رشکــت هــای دانــش بنیــان 

جهــت ارائــه مشــاوره  در ایــن زمینــه میتوانــد تاثیــرات 

خوبــی بــه همــراه داشــته باشــد. 

ــتان  ــم در اس ــدن و توریس ــوع مع ــه دو موض ــه ب 6- توج

همــدان میتوانــد زمینــه ســاز توســعه بیشــرت اســتان باشــد 

ژئوتوریســم مــی توانــد ســهم مهمــی در کاهــش میــزان 

ــن روســتاها داشــته  ــاده و همچنی ــر نواحــی دور افت فق

باشــد و بــا گشــودن قلمــرو هــای جدیــد اســتعداد 

ــد ــل میکن ــگر حاص ــذب گردش ــرای ج ــوه ای ب بالق

بــا توجــه بــه بکــر بــودن اســتان همــدان از لحــاظ 

میــراث طبیعــی و پدیــده هــای جــذاب طبیعــت گــردی 

و همچنیــن پیشــینه بســیار طوالنــی و تنــوع معدنــکاری 

ــای  ــتخراج کانی ه ــزی( و اس ــکاری فل ــژه معدن ــه وی )ب

هــای  پدیــده  بــه  دادن  بهــا  و  شناســایی  قیمتــی، 

ژئوتوریســمی در اســتان همــدان در جهــت اشــتغال 

ــره  ــار به ــتان در کن ــن اس ــادی ای ــعه اقتص ــی و توس زای

ــت. در  ــر اس ــاب ناپذی ــری اجتن ــادن، ام ــرداری از مع ب

حــال حــارض پهنــه هــای ژئوتوریســمیمتعددی در 

ــت. ــده اس ــایی ش ــدان شناس ــتان هم اس

افــراد  نفــر   1000 از  بیــش  مجمــوع  7-از 

مهندســی  نظــام  ســازمان  عضــو  تحصیلکــرده 

ــادن در حــال  ــر در بخــش مع ــا 250 نف اســتان تنه

فعالیتنــد ، عــدم بهــره گیــری از متخصصیــن جــوان 

در بخــش اکتشــاف و نبــود ســازو کار مناســب جهــت 

اســتفاده از آنهــا و نبــود تجهیــزات و تکنولــوژی هــای 

روز باعــث ایــن عقــب ماندگــی هــا شــده 

ــه ســازمان  ــروز متکــی ب ــا ام ــا ت اســت. م

چنیــن  و  ایــم  بــوده  شناســی  زمیــن 

پتانســیلی را در اختیــار نداشــته ایــم 

ــرای اشــتغالزایی در  ــا ب پیشــنهاد م

بخــش معــدن واگــذاری بخــش 

اکتشــافات  از  ای  عمــده 

کشــور بــه ســازمانهای 

مهندســی  نظــام 

استانهاســت. در ایــن 

صــورت بخــش قابــل 

توجهــی از ایــن رسزمیــن شناســایی شــده و تعــداد 

قابــل توجهــی نیــز بــکار گــارده میشــوند.

ــوم آموزشــی  در دانشــگاهها و رشــته  ــی عل 8-متام

ــال  ــل دروس در ح ــز رسفص ــگاهی و نی ــای دانش ه

تدریــس در مراکــز علمــی مربــوط بــه دهــه هــای 

گذشــته اســت. وقــت آن رســیده کــه کمیتــه ای از 

صنعتگــران ، معدنــکاران و دانشــگاهیان ایــن روال 

نامانــوس بــا صنعــت و معــدن را تغییــر دهنــد. 

ــی  ــا خال ــادن م ــع و مع ــوژی در صنای ــای تکنول ج

اســت. 

در خامتــه الزمســت اشــاره کنــم کــه ؛ بخــش معــدن 

بــا  توجــه و  برنامــه ریــزی دقیــق مــی توانــد نقــش 

مهمــی را در اســرتاتژی هــای فقرزدایــی بــازی کنــد.

بخــش معــدن قــادر اســت بــه عنــوان محرکی قــوی در 

توســعه بخــش خصوصــی مــورد اســتفاده قــرار گیرد.

اشــتغال در معــادن اشــتغال منطقــه ای اســت. عمــال 

معــادن ایــران در نقــاط محــروم و دور از شــهرها و 

ــتغال  ــه اش ــد. در نتیج ــرار دارن ــات رفاهــی ق امکان

ــه  ــن مناطــق عمــال منجــر ب ایجــادی معــادن در ای

تــوازن منطقــه ای در کشــور می شــود. اگــر ایــن 

بــه  مهاجــرت  عمــال  نیایــد،  به وجــود  اشــتغال 

ســمت شــهرها و مشــکالت اجتاعــی و منطقــه ای 

ــد.  ــد آم ــود خواه به وج

یــک شــغل  کارشناســی  برآوردهــای  اســاس  بــر 

زنجیــره  طــول  در  می توانــد  معدنــی  باالدســتی 

ارزش خــود 17 شــغل ایجــاد کنــد، بایــد گفــت کــه 

ــن 17 شــغل 5 شــغل مســتقیم  از ای

و 12 شــغل غیرمســتقیم ایجــاد 

بخــش  هرچنــد   می کنــد. 

معدنــی  صنایــع  و  معــدن 

ــغلی  ــا ش ــت ام ــر اس رسمایه ب

کــه ایجــاد می کنــد بســیار 

اســت  تخصصــی  و  پایــدار 

کــه ایــن موضــوع در اقتصــاد 

مهمــی  بســیار  نقــش 

می کنــد. ایفــا 
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 بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان اعضــا کانــون زنــان بــازرگان اســتان صبــح روز ســه شــنبه 28 مــرداد مــاه 99 بــا ربیعــه علیمحمــدی مدیــر 

کل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری همــدان در خصــوص آمــوزش بانــوان بــازرگان اتــاق همــدان  بــه زنــان بــد رسپرســت و بــی رسپرســت اســتان 

همــدان دیــدار و گفتگــو کردنــد

ایــن نشســت پیرامــون مشــکالت و معضــالت اقصــادی بوجــود آمــده در اکــر روســتاها بــا توجــه بــه  رشایــط حــال حــارض کشــور و عــدم برگــزاری  

منایشــگاه هــا و فروشــگاه هــای محلــی کــه  بــه نــوع محــل عرضــه محصــوالت تولیــدی و فــراورده هــای روســتایی بانــوان روســتایی فعــال رسپرســت 

خانــوار بــود برگــزار شــد.

 علــی محمــدی در ایــن نشســت بــا تقدیــر از زحــات ایــن کانــون  از بانــوان بــازرگان فعــال در عرصــه اقتصــادی دعــوت منــود  تــا در زمینــه فعالیــت 

هــای خــود بــه فعالســازی بخــش هــای  اقتصــادی روســتاها و فعالیــت بانــوان روســتایی کمــک رســانند.

خاطــره خانلــر زاده رئیــس هیئــت مدیــره کانــون زنــان بــازرگان  نیــز در ایــن دیــدار خاطــر نشــان ســاخت نقــش اقتصــادی زنــان امــروز بیــش از 

گذشــته اســت و نقــش هــای مرســوم و ســنتی بــه ســمت نقــش هــای اجتاعــی حرکــت کــرده اســت و در ســالهای اخیــر بدلیــل حضــور در جوامــع 

و برعهــده گرفــن نقــش هــای اجتاعــی بــه خــود اشــتغالی و کار آفرینــی هدایــت شــده اســت،وی افــزود هــدف اصلــی مــا توامننــد ســازی بانــوان 

در عرصــه هــای اقتصــادی خواهــد بــود.

فعالیــت بانــوان در جلســه مذکــور در زمینــه هــای : ســفال، بســته بنــدی، کاشــت محصــوالت گیاهــان دارویــی، کاشــت زعفــران ، تولیــد لــوازم لوکــس 

خانگــی، طراحــی و دوخــت رومیــزی هــای ســنتی بــوده اســت کــه در پایــان مقــرر شــد  بــا مســاعدت دو طــرف زیرســاخت هــای الزم جهــت برگــزاری 

دوره هــای آموزشــی و یــاری بانــوان روســتایی رسپرســت خانــوار در دســتور کار قــرار گیــرد.

نشست مشترک کانون زنان بازرگان استان همدان با 
معاونت امور بانوان استانداری همدان
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نشست اعضا هیئت رئیسه و دبیر کل اجرایی اتاق 
بازرگانی،صنایع معادن وکشاورزی همدان با

حسین افشاری فرماندار شهرستان همدان

ــاق همــدان جمعــی از  ــه گــزارش روابــط عمومــی ات ب

ــا  ــدان ب ــاق هم ــر کل ات ــه و دبی ــت رئیس ــا هیئ اعض

ــدار  ــدان دی ــتان هم ــدار شهرس حســین افشــاری فرمان

ــد. ــو کردن و گفتگ

رئیــس اتــاق همــدان در ایــن دیــدار از مســاعدت هــای 

ــدان  ــداری هم فرمان

در راســتای تعالــی 

بخــش  اهــداف 

خصوصــی و فعالیــن 

اســتان  اقتصــادی  

قدردانــی کــرد.

اصغــر  علــی 

ایــن  در  زبرســت 

نشســت ابتــدا بــه 

برخــی  از مطالبــات 

فعالیــن  عمرانــی 

اشــاره  اقتصــادی 

اذعــان  و  کــرد 

دور  ایجــاد  داشــت: 

برگــردان در مســیر 4 کیلومــرتی بلــوار رسدار شــهید 

و  انــرژی  کاهــش  راســتای  در  همدانــی  حســین 

ــتقر در  ــات مس ــدی و کارخانج ــای تولی ــان واحده زم

ــش  ــان بخ ــات پارمل ــد در جلس ــورد تاکی ــیر م ــن مس ای

خصوصــی اســتان بــوده و انتظــار مــی رود شــورای 

ترافیــک اســتان نســبت بــه بررســی ایــن موضــوع 

اقــدام مناینــد. وی در ادامــه  تریــع در اجــرای پــروژه 

کنارگــذر صالــح آبــاد و عــدم نیــاز  ورود ماشــین هــای 

ســنگین بــه ســطح شــهر را نیــز مــورد تاکیــد قــرار داد.

رئیــس اتــاق بازرگانــی همــدان درادامــه  از ایفــای نقش 

پارملــان بخــش خصوصــی اســتان در حــوزه مســئولیت 

هــای اجتاعــی توضیحــات مبســوطی را ارائــه منــود.

وی از اقــدام اتــاق همــدان در ســاخت و ســاز ســه 

بــه  کنــارک  روســتای تخریــب شــده در شهرســتان 

همــت فعالیــن اقتصــادی اســتان و همچنیــن بــا توجــه 

ــرب  ــتانی خ ــاز بیارس ــورد نی ــالم م ــه اق ــط تهی ــه رشای ب

ــه همــت واالی  ــم ب ــرد بتوانی ــدواری ک ــراز امی داد و اب

آبادانــی  راه  در  قدمــی  خصوصــی  بخــش  فعالیــن 

ــم. ــان برداری ــور عزیزم ــروم کش ــق مح مناط

ــان از  ــز در پای ــدان  نی ــدار هم ــاری فرمان ــین افش حس

اتــاق بازرگانــی همــدان بعنــوان 

بخــش  فعالیــن  بــرای  مامنــی 

و  یادکــرد  اســتان  خصوصــی 

تــالش  ســاخت  نشــان  خاطــر 

ــی  ــش خصوص ــان بخ ــای پارمل ه

برگــزاری  بــا  باالخــص  اســتان 

نشســت  راهــربدی  و  منظــم 

ــت  ــوی دول ــورای گفتگ ــای ش ه

ــتای  ــی در راس ــش خصوص و بخ

ایجــاد انســجام فعالیــن اقتصادی 

تحقــق  جهــت  در  تــالش  و 

اقتصــادی  فعالیــن  مطالبــات 

قابــل مالحظــه بــوده اســت.
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رئیــس اتــاق بازرگانــی صنایــع معــادن و کشــاورزی همــدان بــا محمــد 

مهــدی مفتــح مناینــده مــردم رشیــف شهرســتان تویــرکان در مجلــس شــورای 

ــرد. ــدار و گفتگــو ک اســالمی دی

علــی اصغــر زبردســت در ایــن نشســت ضمــن تســلیت ایــام شــهادت ســید 

وســاالر شــهیدان حــرضت اباعبداللــه الحســین علیــه الســالم،به رشح آخریــن 

ــی  ــن برخ ــتان و همچنی ــادی اس ــن اقتص ــش رو فعالی ــکالت پی ــع و مش موان

معضــالت جــاری  در دفــرت منایندگــی شهرســتان تویــرکان پرداخــت .

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان دبیــر شــورای گفتگــوی دولــت و 

بخــش خصوصــی در ابتــدا غیبــت مناینــدگان مجلــس شــورای اســالمی را در 

ــا  بخــش دولتــی و دســتگاه  مهمرتیــن نشســت ماهانــه  بخــش خصوصــی ب

ــی و حضــور  ــتار معرف ــرار داده و خواس ــد ق ــورد نق ــتان م ــی اس ــای اجرای ه

4 تــن از مناینــدگان مجلــس شــورای اســالمی در اســتان از ســوی مجمــع 

ــد. ــت و  گردی ــه شــورای گفتگــوی دول ــه دبیرخان ــدگان اســتان ب مناین

رئیــس اتــاق همــدان در ادامــه از آخریــن وضعیــت تعلیــق کارت هــای 

بازرگانــی فعالیــن اقتصــادی اســتان بــه جهــت مشــکالت رفــع تعهــدات ارزی 

اعضــا ســخن بــه میــان آورده و خواســتار  ورود مناینــدگان مجلــس در راســتای 

ایجــاد ســازو کاری معقــول و بهــره گیــری از ظرفیــت هــای تعاملــی بخــش 

ــن  ــت ارز فعالی ــد بازگش ــهیل در رون ــت تس ــی جه ــی و خصوص ــای دولت ه

ــد . اقتصــادی گردی

ایشــان در ادامــه گریــزی هــم بــه مشــکالت دفــرت منایندگــی اتــاق بازرگانــی 

ــا از  همــدان در شهرســتان  تویــرکان زد و خاطــر نشــان ســاخت هــدف م

ایجــاد دفــرت منایندگــی در ایــن شهرســتان توســعه بخشــی و ایجــاد بازارهــای 

هــای بیــن املللــی و صادراتــی اســت، امــا فعالیــن اقتصــادی ایــن شهرســتان 

ــه  ــر ب ــه منج ــی ک ــا و تشــکل های ــن ه ــاد انجم ــتای  ایج ــزه ای در راس انگی

ــود  ــود از خ ــتان ش ــوالت شهرس ــی محص ــی و کم ــعه  ی کیف ــت توس پیرف

ــان  ــی در پارمل ــت و دریافــت کارت بازرگان ــه عضوی ــداده و حــارض ب ــروز ن ب

بخــش خصوصــی شهرســتان خــود نشــدند،وی در ادامــه آمادگــی کامــل اتــاق 

ــدد  ــای متع ــوزه ه ــی در ح ــای آموزش ــزاری دوره ه ــت برگ ــی را جه بازرگان

باالخــص برنــد یابــی و بازریابــی بیــن املللــی اعــالم منــود.

دبیــر کل اتــاق همــدان نیــز در ایــن نشســت خواســتار ورود مناینــدگان 

ــه موضــوع ســند آمایــش منطقــه غــرب شــده و خواســتار بررســی  اســتان ب

ــند  ــن س ــی ای ــات اصل ــت تحقیق ــار داش ــد،وی اظه ــند گردی ــن س ــدد  ای مج

بــه همــت نخبــگان دانشــگاه بوعلــی همــدان صــورت گرفــت امــا متاســفانه 

جمــع بنــدی و تعییــن مــالک هــای اصلــی در فضــای علمــی اســتان اصفهــان 

کــه اطــالع دقیــق و جزئــی از منابــع و امکانــات اســتان نداشــته،صورت گرفنــه 

ــی  ــی توجه ــا ب ــن ســند  ب ــزدی خاطــر نشــان ســاخت در ای اســت.طاهره ای

بــه محدودیــت هــای منابــع زیرســاخت ، اســتان همــدان را  بعنــوان اســتان 

انــرژی دهنــده بــه اســتان هــای همجــوار تعییــن منــوده انــد.

نشست رئیس اتاق همدان بامحمدمهدی مفتح
 نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسالمی

در ادامــه حمیدبهرامــی مســئول دفــرت منایندگــی اتــاق تویــرکان ضمــن تقدیــر از حایــت هــا 

و تــالش هــای مســتمر مفتــح مناینــده مــردم تویــرکان در مجلــس شــورای اســالمی، گزارشــی 

از فعالیــت هــای صــورت گرفتــه اتــاق در ایــن شهرســتان ارائــه منــود و تاکیــد کــرد شهرســتان 

تویــرکان بــا منابــع غنــی و در ســه محــور محصوالتــی توســعه پذیــر ،گردو،ســیر و گلخانــه 

داری ظرفیــت باالیــی جهــت توســعه بخــش هــای اقتصــادی داشــته کــه نیازمنــد تحــرک بیشــرت 

فعالیــن اقتصــادی ایــن شهرســتان اســت.

ــدازی  ــدا از راه ان ــرم ابت ــام مح ــت ای ــن گرامیداش ــح ضم ــدی مفت ــد مه ــز محم ــان نی در پای

ــود  ــندی من ــراز خرس ــرکان اب ــتان توی ــی در شهرس ــاق بازرگان ــای دلســوزانه ات ــت ه و فعالی

ــرکان  در راســتای ایجــاد  ــی توی ــاق بازرگان ــرت ات ــالش هــای مســتمر دف ــار داشــت ،ت و اظه

ــن  ــت از ای ــی بایس ــتان م ــادی شهرس ــن اقتص ــوده و فعالی ــین ب ــل تحس ــه قاب ــعه منطق توس

فرصــت نهایــت بهــره را بــرده و ایــن مجــال را مغتنــم بشــارند.وی اضافــه کــرد بــا شــناخت 

و آمــوزش مــی تــوان بــه حضــور فعالیــن اقتصــادی شهرســتان و بهــره گیــری آنهــا از خدمــات 

ــاق رسعــت بیشــرتی بخشــید. ات

در ادامــه مناینــده مــردم شهرســتان تویــرکان در مجلــس شــورای اســالمی جهــت ایجــاد بســرت 

الزم در راســتای حضــور اثــر بخــش مناینــدگان مجلــس در نشســت شــورای گفتگــوی دولــت و 

بخــش خصوصــی ،بــا توجــه بــه برگــزاری جلســات مجلــس شــورای اســالمی خواســتار تغییــر 

زمــان برگــزاری نشســت شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی گردیــد.

 

ــتقیم  ــاط مس ــورد ارتب ــدی در م ــرت تردی ــروزه کم ام

میــان رشــد اقتصــادی و افزایــش ثــروت کشــورها 

ــز  ــت نی ــن واقعی ــال ای ــن ح ــا در عی ــود دارد ام وج

پذیرفتــه شــده اســت کــه رشــد اقتصــادی بــه تنهایــی 

ــدی و  ــکاف  درآم ــا ش ــر ی ــردن فق ــان ب ــل از می عام

افزایــش ســطح رفــاه شــهروندان نیســت. بــه همیــن 

خاطــر مفهــوم »توســعه« بــرای تبییــن بهــرت موضــوع 

و بیــان جامعیــت آن مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

توســعه در معنایی ســاده، مشــتمل بر رشــد اقتصادی 

و تدابیــر همراســتا بــا آن در جهــت ایجــاد تحــوالت 

عمیــق اجتاعــی، فرهنگــی، رفاهــی، زیســت محیطی 

و سیاســی اســت. در واقــع اگــر رشــد اقتصــادی ناظــر 

بــر یــک کمیــت عــددی اســت، توســعه بر یــک تحول 

کیفــی داللــت دارد. البتــه ایــن اصطــالح از بــدو رواج 

آن در قالــب ترکیب هــای متعــدد کــه هــر کــدام 

ــا  ــه ام ــه کار رفت ــته اند ب ــم داش ــی ه ــی متفاوت معان

ــتی های  ــص و کاس ــع نواق ــی رف ــاز در پ ــان آغ از ه

ــدم  ــادی و ع ــد اقتص ــه رش ــه رصف ب ــی از توج ناش

ــوده  ــی ب ــاد زندگ ــه دیگــر ظرفیت هــا و ابع توجــه ب

اســت.

بــا طــرح ایــن مقدمــه،  فرصت هــا و الزامــات توســعه 

پایــدار در اســتان همــدان را از نظــر می گذرانیــم.

برخــی  در  مزیت هایــی  واجــد  همــدان  اســتان 

گردشــگری،  جملــه  از  اقتصــادی  حوزه هــای 

کــه  اســت  برخــی صنایــع  و  معــدن  کشــاورزی، 

ــدار  ــعه پای ــور توس ــه و مح ــور محرک ــد موت می توانن

اســتان قــرار گیرنــد.

توریســم  ایــن حــال ســه بخــش کشــاورزی،  بــا 

بــه دالیلــی  کــدام  و گردشــگری و صنعــت هــر 

دچــار رکــود یــا چالــش هســتند. کشــاورزی بــا 

ــه  ــت و پنج ــاک دس ــایش خ ــی و فرس ــران کم آب بح

احتــاال  نــو  فناوری هــای  هرچنــد  می کنــد  نــرم 

ــه  ــا ارائ ــن بحران ه ــرای ای ــی ب ــد راه حل های می توانن

توسعه پایدار و ظرفیت های معدنی
محمد جواد سفیدابی

عضو هیئت نمایندگان اتاق همدان

ــده  ــع عم ــا دو مان ــگری ب ــم و گردش ــد. توریس مناین

یعنــی شــیوع ویــروس کرونــا و تحریم هــای اقتصــادی 

امریــکا فعــال بــه محــاق رفتــه و رشــد بخــش صنعــت 

نیــز مســتلزم تبــادل علمــی و تکنولوژیــک بــا جهــان 

و اســتفاده از دســتاوردهای روز اســت کــه بــا وجــود 

تحریم هــا و اثــرات آن دشــوار بــه نظــر می رســد. 

امــا در ایــن میــان بخــش معــدن موقعیــت منحــر 

بــه فــردی دارد کــه نــه فقــط می توانــد محــور رشــد 

و توســعه اقتصــادی قــرار گیــرد بلکــه بــا برنامه ریــزی 

ــد و  ــی توامنن ــش خصوص ــه بخ ــاد ب ــب و اعت مناس

خــالق می توانــد بــه رشــد بخــش صنعــت نیــز یــاری 

رســاند. 

نکتــه حائــز اهمیــت این کــه اســتان همــدان بــه 

ــزی(  ــزی و غیرفل ــم از فل ــی )اع ــع معدن ــاظ مناب لح

ــت  ــادر اس ــی رود و ق ــار م ــه ش ــی ب ــق غن از مناط

ــد و تشــکیل  ــن منای ــف را تامی ــع مختل خــوراک صنای

ــد.  ــهولت بخش ــدد را س ــع متع ــد صنای ــره تولی زنجی

ضمــن آن کــه بخــش معــدن و فرآورده هــای معدنــی 

از پتانســیل بســیاری بــرای ایجــاد اشــتغال پایــدار در 

اســتان و پیرفــت و توســعه کشــور برخــوردار اســت 

ــع و  ــه صنای ــواد اولی ــه م ــاز ب ــه نی ــه خصــوص آن ک ب

ــی  ــه فزون ــان در جهــان رو ب ــه همچن محصــوالت پای

اســت.

دارد؟  الزاماتــی  چــه  معــدن  بخــش  توســعه  امــا 

طبیعتــا رونــد اکتشــاف و اســتخراج و اســتحصال 

ایــن  اســت.  هزینه بــر  فرآینــدی  معدنــی  مــواد 

هزینه هــا هــم نیــروی انســانی متخصــص و ماهــر را 

شــامل می شــود و هــم تامیــن ماشــین آالت و ابزارهــا 

بــا  بنابرایــن  بر می گیــرد.  در  را  دیگــر  وســایل  و 

رشایــط موجــود کــه عمــال انباشــت رسمایــه در کشــور 

متوقــف شــده و رونــد خــروج رسمایــه از چرخــه 

ــا  ــی پروژه ه ــن مال ــه تامی ــدت گرفت ــز ش ــد نی تولی

امــری بغرنــج و پیچیــده اســت. افــزون بــر آن عــدم 

ــروج  ــث خ ــود باع ــای موج ــادی و تالطم ه ــات اقتص ثب

رسمایه هــا از بخــش تولیــد کــه نیازمنــد صــرب و تــداوم 

ــر از گذشــته  ــود و ســفته بازی را جذاب ت ــت می ش اس

می کنــد. ورود نقدینگــی بــه بازارهــای ارز و مســکن و 

طــال گــواه ایــن مدعاســت. همچنیــن وجــود موانــع ریــز 

ــت  ــر عل ــد ب ــز مزی و درشــت در فضــای کســب وکار نی

می شــود تــا رغبتــی بــرای فعال ســازی ظرفیت هــای 

مغفــول معدنــی باقــی منانــد. بــر ایــن عوامــل، پــاره ای 

و دســتورالعمل های  تفاســیر  از  ناشــی  از مشــکالت 

ــا محیط زیســت و  ــاط ب ــه خصــوص در ارتب ســلیقه ای ب

ــوان  ــور را می ت ــادی کش ــود اقتص ــا رک ــط ب ــوارد مرتب م

ــزود. اف

ــوان پیشــنهادهایی را مطــرح کــرد  در ایــن رابطــه می ت

ــرای تســهیل  ــری ب ــی و اســتانی تدابی کــه در ســطح مل

ــای پتانســیل های موجــود  ــی و احی فعالیت هــای معدن

اندیشــید.

ــی  ــت تشــکل های معدن در گام نخســت ایجــاد و تقوی

و امــکان تعامــل و همــکاری بیــن فعــاالن ایــن حــوزه 

دارای اهمیــت زیــادی اســت. گام دوم کــه همزمــان بــا 

ــتاتیک و  ــاط سیس ــود، ارتب ــوان پیم ــت می ت گام نخس

موثــر بــا مســئوالن اســتانی جهــت انتقــال مشــکالت و 

نظــرات اســت و گام ســوم اســتفاده از مجــاری قانونــی 

موجــود یــا ظرفیت ســازی جهــت ارتبــاط بــا مســئولین 

کشــوری بــه منظــور رفــع مشــکالت بخــش معــدن بــه 

خصــوص در بخــش تامیــن رسمایــه و تســهیل فــروش و 

صــادرات اســت کــه تفصیــل آن هــا را بــه بعــد موکــول 

می کنــم.

در نهایــت بــا توجــه بــه منابــع غنــی معدنــی و دانــش 

ــع معــدن و فــرآوری مــواد  ــار صنای بومــی کــه در اختی

معدنــی قــرار دارد حــل مشــکالت ایــن بخــش از صنعت 

ــه حــل مشــکالت اقتصــادی و  ــادی ب کمــک بســیار زی

حرکــت در مســیر جهــش تولیــد مــی منایــد .
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هفدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی 
)ماشین آالت،نهاده سیستم های آبیاری و کشت های گلخانه ای(

 با حضور کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان 
در غرفه سوم سالن الوند از تاریخ 28 لغایت 31 مرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی همدان

واقع در میدان عاشورا برگزار شد.

اعضا هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی و کارشناسان حوزه کمیسیون های اتاق  با حضور در این غرفه

 مهم ترین خدمات و فعالیت های این کمیسیون را به حضور بازدیدکنندگان ارائه منودند.

در حــال حــارض یکی از بزرگرتیــن محدودیت 

هــا در بخــش کشــاورزی کشــور معضــل کــم 

ــت  ــدم مدیری ــل ع ــه دلی ــه ب ــت ک ــی اس آب

صحیــح و اســتفاده بیــش از حــد از ظرفیــت 

ــی در کل کشــور و  ســفره هــای آب زیرزمین

بــه تبــع آن در اســتان همــدان بــا کمبــود آب 

مواجــه هســتیم لــذا بایــد بــرای ادامــه تولیــد 

در بخــش کشــاورزی راندمــان اســتفاده از 

آب را بــه باالتریــن ســطح برســانیم، توســعه 

ــژه  ــک راهــربد وی ــوان ی ــه عن ــه هــا ب گلخان

و رضورت ناگزیــر بــه طــوری کــه بــا انتقــال 

کشــت ســبزی و صیفــی از مزرعــه بــه داخــل 

گلخانــه ســبب افزایــش بهــره وری و افزایــش 

ــع آب و خــاک،  ــظ مناب ــد ،حف ــرد تولی عملک

و  آب   بهــره وری  ارتقــای  و  رصفه جویــی 

ارزآوری تولیــد محصــوالت کشــاورزی خــارج 

ــت  ــرای کش ــی ب ــازی اراض ــل و آزادس از فص

محصــوالت کــم آب بــر بــا ارزش اقتصادی باال 

مــی شــود ضمــن اینکــه اشــتغالزایی در ایــن 

بخــش بــا هزینــه بســیار کمــرتی نســبت بــه 

بخش هــای دیگــر صنعــت معــدن و خدمــات 

ــروزه در  ــت، ام ــر اس ــکان پذی ــور ام در کش

توسعه گلخانه ها ؛ یک انتخاب یا یک ضرورت
فرهاد سلطانی منافی

دبیرکمیته گلخانه کمیسیون کشاورزی اتاق همدان

کشــور حــدود ۱۸ هــزار هکتــار گلخانــه وجــود 

دارد کــه ایــن ســطح معــادل 0/۶ درصــد کل 

ــه هــای موجــود در جهــان اســت کــه از  گلخان

ایــن میــزان حــدود ۱۱۰ هکتــار گلخانــه فعــال 

ــی  ــه پیش بین ــدان وجــود دارد ک در اســتان هم

می شــود در پایــان ســال ۹۹ بــه حــدود ۱۸۰ 

هکتــار برســد، همچنیــن تولیــد ســبزی و صیفــی 

در کل کشــور در حالــی از مــرز ۳۲ میلیــون 

تــن عبــور می کنــد کــه تنهــا کمــرت از 3 میلیــون 

تــن در گلخانــه هــای موجــود تولیــد مــی شــود 

و امــا از مزایــای متفــاوت توســعه گلخانــه هــا 

ــط آب  ــه رشای ــوان ب ــی ت ــدان م ــتان هم در اس

و هوایــی و اقلیــم مناســب اســتان اشــاره کــرد 

بطوریکــه  کــه در تابســتان برخــالف دیگــر 

مناطــق گرمســیر کشــور )یــزد، اصفهــان کرمــان 

و بندرعبــاس( امــکان کشــت وجــود دارد و 

گلخانــه داران اســتان می تواننــد از ایــن مزیــت 

ــد و کشــت تابســتانه خــود را  بهــره الزم را بربن

ــنگین  ــای س ــه ه ــدن هزین ــل ش ــدون متحم ب

ســوخت انجــام دهنــد و برداشــت محصــول 

خــود را در فصــول پاییــز در رشایــط بهــرت بــازار 

بــه لحــاظ قیمــت انجــام دهنــد.

کنــم  یــادآوری  می دانــم  الزم  پایــان  در   

ــای  ــه ه ــتغالزایی در گلخان ــد و اش ــی تولی زمان

کشــور می توانــد بــه توســعه پایــدار برســد 

کــه همزمــان بــا توســعه گلخانه هــا تفکــر 

ویــژه ای بــرای فــروش و صــادرات محصــول 

نیــز اندیشــیده شــود ، لــذا بــا توجــه بــه اینکــه 

ــاس  ــتان در مقی ــور اس ــای کش ــه ه ــر گلخان اک

کوچــک هســتند و بــرای هــر واحــد بــه تنهایــی 

امــکان انجــام صــادرات میــر نیســت رضوری 

اســت بخــش دولتــی و خصوصــی و گلخانــه 

ــری  ــدی ت ــزی ج ــه برنامه ری ــن زمین داران در ای

بــه کار گیرنــد و بــا ایجــاد و ثبــت انجمــن هــا 

ــه  ــا مکانیســمی طراحــی شــود ک ــی ه و تعاون

ــا تجمیــع محصــوالت  ــه هــای  کوچــک ب گلخان

ــق  ــادرات محق ــکان ص ــد ام ــاد برن ــود و ایج خ

و  توســعه  هــم  راهــربد  ایــن  بــا  تــا  شــود 

اشــتغالزایی پایــدار باشــد و هــم اینکــه در ایــن 

رشایــط دشــوار کشــور ارزآوری بیشــرتی حاصــل 

ــان. ــران عزیزم ــی ای ــد آبادان ــه امی ــود. ب ش
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