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تحریم و کرونـا مانع تعمیق 
روابط اقتصادی و سیاسـی 
شـد کرواسـی  و  ایـران 

ــی  ــوری کرواس ــفیر جمه ــتامبوک  س ــو اش دراگ
ــه اســتان  ــی ب ــاق بازرگان ــوت ات ــه دع ــران ب در ای
همــدان ســفر کــرد و  صبــح امــروز  طی نشســتی 
ــو  ــدار و گفتگ ــتان دی ــادی اس ــاالن اقتص ــا فع ب
ــای مشــترک  ــت ه ــن نشســت ظرفی ــرد،در ای ک
همــکاری هــای اقتصــادی بــا توجــه بــه ظرفیــت 
هــای اســتان مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.

ســفیر جمهــوری کرواســی در ایــران در ایــن 
نشســت  بــر تعمیــق روابــط اقتصــادی و سیاســی 
بیــن دو کشــور تاکیــد کــرد و گفــت: تحریــم هــا، 
ــن خصــوص را  ــکار خــوب و اهدافــی کــه در ای اف
داشــتیم از بیــن بــرد امــا بــرای تقویــت و توســعه 

ــم. ــاش می کنی ــه ت ــراودات دو طرف م
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان دراگــو 
اشــتامبوک روز ســه شــنبه در نشســت بــا فعــاالن 
اقتصــادی اســتان همــدان اظهار داشــت: عــاوه بر 
تحریــم هــا پاندومــی کرونــا باعــث بروز مشــکاتی 
در زمینــه روابــط ایــران و کرواســی شــد کــه بــه 
جبــران ایــن نواقــص در آینــده امیــدوار هســتیم. 

وی بــه ســفر رییــس جمهــوری کرواســی در ســال 
۲۰۱۶ بــه تهــران اشــاره کــرد و گفــت: نماینــدگان 
۱۰۰ شــرکت مــا در ایــن ســفر حضــور داشــتند و 
تفاهــم نامــه هایــی در زمینه هــای مختلف منعقد 

 . شد

ــی در  ــفیر کرواس س
ایــران خاطرنشــان 
کــرد: مــا ایــن توافق 
ــمیت  ــه رس ــا را ب ه
شــناختیم و پیگیــر آنهــا هســتیم کــه بــه مرحلــه 
اجــرا برســد زیــرا تقویــت مــراوده بــا ایــران بــرای 

مــا بســیار مهــم اســت. 
وی بــه موضــوع اســتقال کشــور کرواســی اشــاره 
کــرد و گفــت: ایــران نخســتین کشــور جهــان بود 
کــه اســتقال مــا را بــه رســمیت شــناخت و مــا به 

ایــن حمایــت و پشــتیبانی افتخــار می کنیــم. 
اشــتامبوک بــه معرفــی ظرفیــت هــا و توانمنــدی 
کشــور خــود پرداخت و افــزود: پذیرای گردشــگران 
ــن  ــای ای ــداز زیب ــا از چشــم ان ــی هســتیم ت ایران

کشــور بهــره منــد شــوند. 
ــن  ــرد: ای ــادآوری ک ــران ی ــی در ای ــفیر کرواس س
نشســت پایــه ای بــرای جلســات بعــدی و ایجــاد 
ــکاری و مشــارکت در  ــای مناســب هم ــه ه زمین
ــه مشــابهت  ــف اســت. وی ب ــای مختل عرصــه ه
هــای فرهنگــی ایــران و کرواســی نیــز اشــاره کــرد 
ــای  ــه ه ــی در کتیب ــل کرواس ــام اصی ــت: ن و گف
بیســتون آمــده اســت و ایــن نشــان از رابطــه اصیل 

و کهــن ایــن دو ملــت اســت. 
ــن  ــز در ای ــاالن اقتصــادی اســتان همــدان  نی فع
ــع  ــود را در زمینه،صنای ــوالت خ ــت  محص نشس
ــوم،  ــای آلومینی ــل و ورق ه ــد فوی ــی، تولی غذای
رزیــن هــای پلــی اســتر، محصــوالت گلخانــه ای، 
فــوالد، لولــه هــای پلــی اتیلن، ماشــین هــا و ادوات 
ــزات  ــیمان و تجهی ــی، س ــواد معدن ــاورزی، م کش

آبیــاری معرفــی کردنــد تــا زمینــه صــادرات و یــا 
ــن کشــور فراهــم  ــع مربوطــه در ای احــداث صنای
شــود. علی اصغــر زبردســت رئیــس اتــاق بازرگانــی 
همــدان نیــز  در نشســت فعــاالن اقتصادی اســتان 
ــا ســفیر جمهــوری کرواســی در ایــران  همــدان ب
اظهــار داشــت: طبــق اظهــارات ســفیر جمهــوری 
ــال  ــک س ــا ی ــور ت ــن کش ــران، ای ــی در ای کرواس
دیگــر بــه اتحادیــه اروپــا و شــینگن می پیونــدد و 
مــا بایــد جایــگاه خــود را در ایــن منطقــه تقویــت 
ــدان  ــتان هم ــی اس ــاق بازرگان ــس ات ــم. ریی کنی
خاطرنشــان کرد: کرواســی کشــوری گردشگرپذیر 
و بــه مصــرف محصــوالت حــال عاقه مند اســت 
و ایــن موضــوع بایــد مــورد توجــه صنایــع غذایــی 
اســتان همــدان قــرار گیرد.زبردســت گفــت: هزینه 
عمــل هــای جراحــی بــه ویــژه زیبایــی در ایــران 
ــه  ــدان ب ــتان هم ــت و اس ــی اس ــر از کرواس ارزانت
لحــاظ پیشــرفت هــای پزشــکی می توانــد مقصــد 
ــور  ــن کش ــردم ای ــرای م ــامت ب ــگری س گردش
ــه  ــی در زمین ــای کرواس ــت ه ــه قابلی ــد. او ب باش
کشــتی ســازی، خودروســازی و کشــت هــای فــرا 
ســرزمینی اشــاره کــرد و گفــت: فعــاالن اقتصــادی 
ــد وارد  ــی توانن ــا م ــه ه ــن زمین ــا در ای اســتان م
ــا حــدود  ــه کرواســی ب ــان اینک ــا بی شــوند. وی ب
چهــار میلیــون جمعیــت در جنــوب مرکــزی اروپا 
ــور  ــن کش ــرد: ای ــادآوری ک ــت ی ــده اس ــع ش واق
مشــابهت هــای فرهنگــی و زبانــی بــا ملــت ایــران 
دارد کــه بایــد بــه آنهــا بــرای توســعه روابــط توجه 

 . کنیم

سفیر کرواسی در نشست با فعاالن اقتصادی  استان همدان مطرح کرد
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دراگــو اشــتامبوگ ســفیر جمهــوری کرواســی در ســفر دو روزه خــود 
ــی همــدان صــورت  گرفــت  ــاق بازرگان ــی ات ــه دعــوت و میزبان کــه ب
طــی نشســتی بــا حضــور اعضــا هیئــت رئیســه اتــاق  و معاونــت هــای 
ــدان  ــتاندار هم ــرزاد اس ــمی ف ــا قاس ــا علیرض ــدان  ب ــتانداری هم اس

دیــدار و گفتگــو کــرد.
ــدان  ــتان هم ــت: اس ــار داش ــت اظه ــن نشس ــدان در ای ــتاندار هم اس
ــادی  ــاالن اقتص ــور فع ــرمایه گذاری و حض ــرای س ــی ب ــد خوب مقص

ــای تجــاری، اقتصــادی و  ــه همکاری ه ــوده و زمین کشــور کرواســی ب
ــم اســت. ــا کشــور کرواســی فراه ــی ب فرهنگ

ــاق همــدان علیرضــا قاســمی فرزاد در  ــط عمومــی ات ــه گــزارش رواب ب
دیــدار بــا دراگــو اشــتامبوک ســفیر کشــور کرواســی ضمــن خیرمقــدم 
ــت  ــت و ظرفی ــدن اس ــخ و تم ــت تاری ــدان پایتخ ــت: هم ــه وی گف ب

هــای بزرگــی در حــوزه فرهنگــی و اقتصــادی دارد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــران بــزرگ در طــول تاریــخ بــه دنبــال صلــح و 
دوســتی بــود و علــم و دانــش پزشــکی، مدیــون خدمــات دانشــمندان 
ــی  ــای باالی ــدان ظرفیت ه ــتان هم ــزود: اس ــت، اف ــی اس ــزرگ ایران ب

بــرای ارتبــاط و مبــادالت اقتصــادی، تجــاری و فرهنگــی دارد.
قاســمی فــرزاد عنــوان کــرد: اتــاق بازرگانــی اســتان همــدان از ظرفیت 
و پتانســیل های منطقــه ای و کشــوری برخــوردار اســت و می توانــد در 

کشــور کرواســی نقش آفریــن باشــد.  
اســتاندار همــدان اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه مراوداتــی کــه بــا کشــور 
ــن  ــت بنیادی ــردن تقوی ــم ک ــال فراه ــه دنب ــود دارد ب ــی وج کرواس

ــادی هســتیم. ــی و اقتص ــط فرهنگ رواب
وی بــا بیــان اینکــه اســتان همدان عــاوه بــر ظرفیت های گردشــگری، 
ــت:  ــتی دارد، گف ــکی و بهداش ــوزه پزش ــی در ح ــیل های خوب پتانس
اســتان همــدان مقصــد خوبــی بــرای ســرمایه گذاری و حضــور فعــاالن 
ــاری،  ــای تج ــه همکاری ه ــوده و زمین ــی ب ــور کرواس ــادی کش اقتص

اقتصــادی و فرهنگــی بــا کشــور کرواســی فراهــم اســت.

نشســت دراگــو اشــتامبوگ ســفیر جمهــوری کرواســی بــا اســتاندار همدان

نشســت اعضــای هیئــت رئیســه کمیســیون مالیــات ،کار و رفــاه 
ــیون و  ــس کمیس ــاح رئی ــر ف ــی اکب ــور عل ــا حض ــی ب اجتماع
ســایر اعضــا برگــزار گردید،گفتنــی اســت در ایــن نشســت آخرین 
ــن  ــی ،تامی ــای مالیات ــوزه ه ــاری ح ــکات ج ــات و مش موضوع
اجتماعــی و روابــط کار طــرح و مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفت.

در ادامــه ایــن نشســت مقــرر گردیــد پیگیــری الزم در خصــوص 
ــه  ــم الیح ــور و تنظی ــی حض ــان از چگونگ ــانی مودی ــاع رس اط
دفاعیــه در هیئــت هــای حــل اختــاف صــورت گیرد،همچنیــن 
ــه مودیــان  نحــوه اطــاع رســانی بخــش نامــه ها،تراکنــش هــا ب

مالیاتــی مــورد تاکیــد اعضــا هیئــت رئیســه قــرار گرفــت،در ادامه مقــرر گردیــد جهــت حضــور نماینــده اداره کار در هیئت هــای کار و تامیــن اجتماعی 
نامــه ای از ســوی اتــاق همــدان تنظیــم و موضــوع مــورد پیگیــری واقــع شــود.

نشست اعضای هیئت رئیسه کمیسیون مالیات ،کار و رفاه اجتماعی 
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اریک اســوبواتنگ ســفیر کشــور جمهوری غنا و 
محمــد ایمــورو رایزن اقتصــادی وی  بــه دعوت 
ــاورزی  ــادن و کش ــع، مع ــی صنای ــاق بازرگان ات
اســتان همــدان بــه ایــن اســتان ســفر کــرد و 
نشســت بــا جمعــی از فعــاالن اقتصــادی ،دیدار 
بــا اســتاندار همــدان، بازدیــد از ظرفیــت هــای 
ــف و حضــور در  اســتان در حــوزه هــای مختل
شهرســتان مایــر از جملــه  برنامــه های ســفیر 

جمهــوری غنــا در اســتان همــدان  بــود.
علــی اصغــر زبردســت رئیــس اتــاق بازرگانــی 
ــن  ــادن و کشــاورزی همــدان در ای ــع مع صنای
رابطــه اظهــار داشــت بــا توجه بــه انتخــاب اتاق 
همــدان بــه عنــوان اتــاق معیــن غنــا و بــا هدف 
ــفیر  ــه از س ــای دوجانب ــکاری ه ــعه هم توس
کشــور جمهــوری غنــا جهــت آشــنایی بیشــتر 

ــیل  ــا و پتانس ــت ه ــا ظرفی ب
هــای موجــود در اســتان دعوت 

بعمــل آمــد.
رئیــس اتاق همدان در نشســت 
ــا  ــتان ب ــادی اس ــاالن اقتص فع
ســفیر غنــا ضمــن معرفــی 
پتانســیل هــای اقتصــادی و 
تجاری اســتان ،  پیشــینه ای از 
روابــط اســتان بــا کشــور غنــا و  
همچنین مطالبــی در خصوص   
هیئــت هــای اعزامــی در حــوزه 
هــای مختلف فنی مهندســی ، 
کشــاورزی ، معــادن بــه کشــور  
غنــا و حضــور مهمانــان دولتــی و تجارغنایی در 

اســتان ارائــه نمودنــد .
ــه هــای  ــه تفاهــم نام ایشــان ضمــن اشــاره ب
قبلــی  بــه بیــان ظرفیــت هــای عظیم  اســتان 
در حــوزه های گردشــگری ســامت  و توریســم 
ــی و  آمــوزش هــای فنــی وحرفــه ای  و  درمان
ــدی  ــکی و توانمن ــهای پزش ــن آموزش همچنی
ــرزمینی   ــوزه کشــت فراس ــتان در ح ــای اس ه
ــدور  ــاورزی  و ص ــوالت  کش ــادرات محص وص
خدمــات فنــی و مهندســی مطالبــی را عنــوان 
نمودنــد و مشــکات مربــوط بــه حمــل و 
نقــل دریایــی بــه غنــا و نبــود پــرواز مســتقیم  
ــرح  ــت و گاز  را مط ــادرات  نف ــاو و ص ــه غن ب
نمودنــد .رئیــس اتــاق همــدان در ایــن نشســت  

ــه روابــط حســنه  ایــران و غنــا  از  ــا توجــه ب ب
لحــاظ سیاســی  و امنیــت حاکم در کشــور غنا 
پیشــنهاد تقویــت  همــکاری در  حــوزه تجارت 
ــاورزی،  ــش کش ــژه در بخ ــه وی ــی  ب و بازرگان
صــادرات ســیمان و  بهــره گیــری از ظرفیــت  
ــو و  ــوب ، کاکائ ــرای واردات  چ ــا ب ــور غن کش
محصــوالت و میــوه هــای  گرمســیری را مطرح 
نمودنــد. وی  در ایــن نشســت گفــت: از ســال 
94 بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه تعــدادی از 
کشــورها را بــه عنــوان هــدف بــازار برای اســتان 
ــادی  ــن اقتص ــم فعالی ــم و بتوانی ــن کنی تعیی
ــن کشــورها  ــا ای ــراودات ب ــراری م ــرای برق را ب
ــه  ــا را ب ــور غن ــت کش ــم ،زبردس ــت کنی هدای
عنــوان یکــی از امن تریــن کشــورهای افریقایی 
عنــوان کــرد و گفــت: بــا بررســی میدانــی از 54 
کشــور در افریقــا، غنــا به عنوان یکــی از بهترین 
کشــورهای افریقایــی هــم از نظــر امنیــت و هم 
پتانســیل و مزیــت هایــی اســت کــه مــی تواند 
کمــک حــال کشــور و اســتان باشــد، در نظــر 
گرفتــه شــد کــه به همیــن منظــور از ســال 94 
نشســت هــای مختلفــی را با کشــور غنــا برقرار 
کردیــم. وی در ادامــه گفــت: بــه دلیــل وضعیت 
مســتعد و مناســب کشــور غنــا و طبــق توافــق 
کشــور غنا بــا جهــاد کشــاورزی اســتان همدان 
در بحــث کشــت هــای فراســرزمینی 5۰ هــزار 
هکتــار زمیــن در اختیــار جهــاد کشــاورزی قرار 
گرفــت و بــرای کشــت و کار آماده ســازی شــده 

بــا فعــاالن  ســفیر غنــا در نشســت 
اقتصــادی  اســتان همدان مطــرح کرد:

ایـــران ظرفیت هـــای 
ـــعه  ـــرای توس ـــادی ب زی
ـــاری دارد ـــراودات تج م
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اســت. زبردســت بــا تأکیــد بــر بحــث امنیــت 
ــا خوشــبختانه  ــزود: غن ــذاری اف ــرمایه گ در س
در مســائل امنیتــی کمتریــن آســیب و تزلــزل 
ــس  ــت. رئی ــته اس ــر داش ــال اخی را در ۲۰ س
ــادی  ــاالن اقتص ــت فع ــدان در نشس ــاق هم ات
اســتان بــا ســفیر غنــا  افــزود اکنون بــا پیگیری 
هــای پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان زمینه 
الزم جهــت ســرمایه گــذاری فعــاالن اقتصــادی 
اســتان و گســترش تبــادالت دوجانبــه فراهــم 
گردیــده اســت کــه امیدواریم بخــش خصوصی 
ــره  ــم شــمرده و از آن به ــن فرصــت را مغتن ای

بــرد.
در ادامــه ســفیرغنا در جمهــوری اســامی ایران 
بــا تاکیــد بــر ظرفیــت هــای بــی نظیــر ایــران 
برای توســعه مــراودات تجاری و سیاســی گفت: 
غنــا و ایــران توانایــی پشــتیبانی یکدیگــر را در 
زمینــه های مختلــف دارند،»اریک اســوبواتنگ« 
در دیــدار بــا جمعی از فعــاالن اقتصادی اســتان 
همــدان بــه برنامــه هــای مشــترک اتاق ایــران و 
غنــا اشــاره کــرد و افزود: نشســت هــای مجازی 
بین فعــاالن اقتصــادی و بازرگانان هر دو کشــور 
پیــش بینــی شــده تــا بــه نقــاط مشــترک برای 
توســعه مــراودات تجــاری برســیم. وی بــا اشــاره 
ــذاران  ــرمایه گ ــا از س ــور غن ــت کش ــه حمای ب
ــم  ــیار ک ــا بس ــذاری در غن ــرمایه گ ــت: س گف
خطــر و بــرای فعالیــت هــای اقتصــادی محلــی 
ــه وی کشــور  ــه گفت ــه شــمار می آید،ب ــن ب ام
غنــا از ســرمایه گــذاران بــا آغــوش باز اســتقبال 
مــی کنــد و مشــوق هایــی نیــز در ایــن زمینــه 

تــدارک دیــده اســت.

ــا  اســوبواتنگ افــزود غنــا از ســرمایه گــذاران ب
آغــوش بــاز اســتقبال مــی کنــد و مشــوق هایی 
نیــز در ایــن زمینــه تــدارک دیده اســت. ســفیر 
ــر داد  ــان خاط ــرمایه گذاران اطمین ــه س ــا ب غن
غنــا کشــوری امــن بــا بازگشــت ســرمایه ۱۰۰ 
ــرادی  ــا اف ــن ادع ــواه ای ــت و گ ــدی اس درص
هســتند کــه هــم اکنــون در کشــور ما مشــغول 
فعالیــت هــای اقتصــادی شــده اند.وی بــا اشــاره 
بــه فرصــت هــای ســرمایه گــذاری ایــن کشــور 
گفــت: چنانچــه ســرمایه داران در منطقــه 
ــت  ــد از معافی ــذاری کنن ــرمایه گ ــا س آزاد غن
مالیاتــی پنــج ســاله برخــوردار می شــوند.
ســفیر غنــا خاطرنشــان کــرد: ســرمایه گــذاران 
ــذاری از  ــرمایه گ ــکان س ــوع و م ــه ن ــته ب بس
بســته هــای حمایتــی بهــره منــد مــی شــوند 
و چنانچــه قوانیــن و مقــررات را رعایــت کننــد 
ــی و دغدغــه ای نخواهنــد داشــت. هیــچ نگران
ــدان  ــاق هم ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
صنعتگــران و تولیدکننــدگان اســتان همــدان 
ــای  ــن نشســت محصــوالت و کااله ــز در ای نی
خــود را معرفــی کردند.داروســازی، فعالیت های 
فنــی مهندســی ، اکســید آلومینیوم،فعالیت در 

حــوزه هــای لبنــی و محصــوالت کشــاورزی از 
جملــه مــواردی بــود کــه در ایــن نشســت برای 
ســرمایه گــذاری مــورد اســتقبال دو طــرف قرار 
گرفــت تــا بیشــتر مــورد بررســی قــرار بگیــرد.

ســفیر غنــا در جمهوری اســامی ایران با اشــاره 
بــه نیــاز دارویــی ایــن کشــور گفــت: بــا توجــه 
بــه شــیوع بیمــاری کوویــد ۱9، نیــاز بــه برخی 
داروهــا در ایــن کشــور بســیار اســت و بــا آغوش 
ــی  ــش را م ــن بخ ــذاران در ای ــرمایه گ ــاز س ب
پذیریم.ســفیر غنــا بــا اشــاره بــه فرصــت هــای 
ســرمایه گــذاری ایــن کشــور گفــت: چنانچــه 
ســرمایه داران در منطقــه آزاد غنــا ســرمایه 
گــذاری کننــد از معافیــت مالیاتــی پنــج ســاله 
برخــوردار می شــوند. ســفیر جمهــوری غنــا در 
ایــران بــه همــراه رایــزن اقتصــادی اش ضمــن 
مهــم شــمردن حضــور صنایــع مختلــف در این 
نشســت گفــت: یــک روابط گــرم سیاســی بین 
ــرم  ــط گ ــن رواب ــه ای ــود دارد ک ــور وج دو کش
ــط گــرم  ــه رواب ــد تفســیر ب سیاســی مــی توان
ــزرگ  ــت ب ــن دو مل ــود و ای ــز ش ــادی نی اقتص
ــته  ــده داش ــل را در آین ــای متقاب ــکاری ه هم

باشــند.
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قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اجرایی شود 
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سی و هفتمین نشست شورای گفتگو خواستار شد:

ــر  ــا تاکیــد ب ــی اســتان همــدان ب ــاق بازرگان رئیــس ات
اینکــه قانــون مســتمر کســب و کار بایــد اجرایی شــود، 
ــون  ــن قان ــرای ای ــه اج ــب ب ــردان راغ ــت: دولتم گف
نیســتند درصورتــی کــه بــا اجــرای ایــن قانون بســیاری 

از مشــکات  فعالیــن اقتصــادی حــل مــی شــود.
ــدان  ــی هم ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی  ــنبه در س ــامگاه چهارش ــت ش ــر زبردس ــی اصغ عل
ــت و   ــوی دول ــورای گفت وگ ــت ش ــن نشس و هفتمی
ــا بیــان اینکــه براســاس مــاده ۷5  بخــش خصوصــی ب
ــوی  ــورای گفت وگ ــعه ش ــم توس ــه پنج ــون برنام قان
ــت،  ــرار گرف ــر ق ــد نظ ــی م ــش خصوص ــت و بخ دول
اظهــار کــرد: در ســال 9۸ در اســتان همــدان 9 جلســه 
شــورای گفتگــو برگــزار شــد کــه ۳۰ دســتور جلســه 
ــه  ــه داشــت کــه از ایــن تعــداد ۸9 مصوب و ۱۰۶ مصوب
اســتانی و ۱۷ مصوبــه ملــی اســت و ۷۸ مصوبــه اجــرا 
ــا  ــت.وی ب ــری اس ــال پیگی ــه در ح ــده و ۲۰ مصوب ش
اشــاره بــه اینکــه ســال گذشــته نیــز 9 جلســه شــورای 
گفتگــو برگــزار شــد کــه 9۱ مصوبــه داشــت، ادامــه داد: 
از ایــن تعــداد ۷۶ مصوبــه اســتانی و ۱5 مصوبــه ملــی 
بــوده کــه ۳9 مــورد اجرایــی شــده و 45 مــورد در حــال 
پیگیــری اســت. وی افزود بیشــترین مصوبــات پیگیری 
شــده مربــوط بــه حــوزه عمرانــی اســت کــه از ســال 9۸ 

ــه در حــال پیگیــری دارد. تاکنــون حــدود 45 مصوب
ــاورزی  ــادن و کش ــع مع ــی صنای ــاق بازرگان ــس ات رئی
همــدان افــزود امیدواریــم طبــق برنامــه تقویمــی ایــن 
ــا قــوت برگــزار شــود و پیشــنهاد می شــود  جلســات ب
ایــن جلســات پنــج شــنبه آخــر هــر مــاه برگــزار شــود 

تــا از حضــور نماینــدگان مجلــس نیــز بهرمنــد باشــیم.
وی اضافــه کــرد: اتــاق بازرگانــی تنهــا تشــکل اقتصادی 
اســت کــه براســاس قانــون تشــکیل شــده اســت و اتاق 
بازرگانــی همــدان در ســال ۱۳۱۰ و پنــج ســال بعــد از 
اولیــن قانــون کشــور تاســیس شــد و ســابقه 9۰ ســاله 

دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه اتــاق هــا بــه  ازای هــر ۱۰۰ 
ــران خواهنــد  ــاق ای ــی یــک کرســی در ات کارت بازرگان
داشــت، ادامــه داد: اکنــون اتــاق بازرگانی اســتان همدان 
هشــت کرســی در اتــاق ایــران دارد و هرمقــدار تعــداد 
اعضــای اتــاق بازرگانــی بیشــتر شــود می توانیــم تــا ۱5 

کرســی در اتــاق ایــران داشــته باشــیم.
رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان همــدان بــا بیــان اینکــه 
ــا  ــاق ب ــردن ات ــی و محــوری کار ک ــرای پویای ــاش ب ت
همــکاری هیئــت نماینــدگان و هیئــت رئیســه در دوره 
ــزود:  ــت، اف ــرار گرف ــتور کار ق ــته در دس ــای گذش ه
اتــاق بازرگانــی همــدان هشــت کمیســیون فعــال و ۲4 
کمیتــه جانبــی دارد و همــه فعــاالن اقتصــادی در ایــن 
کمیســیون هــا و کمیتــه هــای زیر مجــوع نقــش دارند.
وی بــا اشــاره بــه اینکه اتاق بازرگانی مشــاور ســران ســه 
قــوه اســت و خــود ایــن مجموعــه کار اجرایــی نمی کند، 
اضافــه کــرد: بــا وجــود همــه مســائل و مشــکات تنهــا 
قانــون گــره گشــا، قانون بهبود  مســتمر محیط کســب 
و کار مصــوب ســال 9۰ اســت کــه تمــام مســائل در این 

قانــون دیده شــده اســت.
زبردســت بــا اشــاره بــه اینکــه گاهــا دولتمــردان راغــب 
بــه اجــرای ایــن قانــون نیســتند چراکــه ســختی هایــی 
ــزی جــز اجــرای  ــا چی ــرد: م ــد ک ــش دارد، تاکی در پی
قانــون بهبود مســتمر محیــط کســب و کار نمی خواهیم 
و اگــر ایــن قانــون اجرایــی شــود، بســیاری از مســائل و 

مشــکات فعالیــن اقتصــادی  تســهیل می شــود.
دبیــر شــورای گفتگــو بــا اشــاره به اینکــه تمام مســائلی 
کــه از جانــب فعــاالن اقتصــادی مطــرح می شــود، بــر 
ــپس در  ــده و س ــام ش ــی انج ــا کار کارشناس روی آنه
ــی  ــتگاه اجرای ــا دس ــود ت ــرح می ش ــورا مط ــن ش صح
بحثــی نداشــته باشــد، ادامــه داد: اگــر شــورای اســتان 
ــه شــورای  ــه را ب ــد مشــکلی را حــل کنــد، مصوب نتوان
گفتگــو ملــی می دهیــم چراکــه وزیــر دارایی در شــورای 
گفتگــوی ملــی نماینــده دولــت اســت وی تاکیــد کــرد 
بطــور کلــی  مشــکات مختــص بــه فعالیــن اقتصــادی 
ــاالن  ــع فع ــده موان ــش عم ــوده و بخ ــر ب ــتان کمت اس
ــه از سیاســت های کان کشــوری  ــر گرفت اقتصــادی ب

اســت.
رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان همــدان بــا بیــان 

ــی  ــراوده، همدل ــده م ــعی ش ــزود: س ــب اف ــن مطل ای
ــت  ــا مدیری ــی ب ــش خصوص ــان بخ ــی پارلم و همراه
ــع فعالیــن  اســتان  در راســتای انعــکاس صحیــح موان
ــی  ــا بررس ــه ب ــود. وی در رابط ــظ ش ــادی  حف اقتص
ــه  ــاره ب ــا اش ــدان ب ــتان هم ــای اس ــرد بانک ه عملک
اینکــه بیشــترین ســپرده در اســتان همــدان را بانــک 
ــه  ــد، اضاف ــر می گیرن ــی  در ب ــش خصوص ــای بخ ه
ــه جــای هزینــه  کــرد: بانک هــای خصوصــی اســتان ب
ســپرده ها در اســتان، آنهــا را بــه مراکــز می فرســتند و 
در آنجــا هزینــه می شــود. علــی اصغــر زبردســت تاکیــد 
کــرد ســپرده های بانک هــای خصوصــی بایــد را در 
داخــل اســتان و در راســتای اعتا بخش هــای اقتصادی 
اســتان هزینــه شــود و بانک هــای خصوصــی نیز کمک 

ــت اســتان باشــند. حــال مدیری
ــپرده های  ــه س ــان اینک ــا بی ــدان ب ــاق هم ــس ات رئی
بانک هــای خصوصــی بایــد را در داخــل اســتان هزینــه 
شــود و بانــک خصوصــی کمــک حــال مدیریت اســتان 
ــع  ــح کــرد: امســال دو میلیــون متــر مرب باشــد، تصری
پروانــه ســاختمانی در اســتان همــدان صــادر شــده کــه 
نیــاز اســت بانــک مســکن در ایــن زمینــه مســاعدت و 

حمایــت هــای الزم را داشــته باشــد.
در ادامــه هــادی خورشــیدی مشــاور عالــی امــور بانکی و 
مســئول دبیرخانــه شــورای گفتگــو در رابطه بــا عملکرد 
ــرد:در  ــح ک ــر تصری ــدت اخی ــتان در م ــای اس بانکه
مقایســه آخریــن عملکــرد منابــع بــه میــزان ۳5۳/5۱۶ 
میلیــارد ریــال بــه مانــده کل مصــارف بــه میــزان۷4۱ 
/۲۸۶میلیــارد ریــال نســبت مصــارف بــه منابــع اســتان 
۸۲% مــی باشــد . در مقایســه آخریــن عملکــرد منابــع 

استاندار همدان در سی و هفتمین نشست گفتگو ی  
دولت و بخش خصوصی تاکید کرد:

حمایت از تولیدکنندگان اولویتی برای 
توسعه اقتصادی است
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ــص  ــده خال ــه مان ــال ب ــارد ری ــه میــزان ۳5۳/5۱۶میلی ب
ــبت  ــال نس ــارد ری ــه میزان۲۳5/۱4۰میلی ــهیات ب تس
مصــارف بــه منابــع اســتان ۶۷% میباشــد و قابــل توجــه 
اینکــه نســبت منابــع و مصــارف کشــور در پایــان خــرداد 
ــه  ــن زمین ــه در ای ــد ک ــدود 5۷% میباش ــاه ۱4۰۰ ح م
بانکهــای اســتان  از میانگین خالص تســهیات کشــوری 
فعالیــت بیشــتری داشــته انــد . خورشــیدی خاطر نشــان 
ــش  ــد بخ ــه میفرمایی ــه ماحظ ــور ک ــاخت؛ همانط س
صنعــت مــا بــه میــزان  ۱۱% از پائیــن ترین درصد ســهم 
از کل تســهیات در زیــر بخشــهای اقتصــادی بــه خــود 
اختصــاص داده اســت و درصــد رشــد بخــش کشــاورزی 
نیــز میتوانــد بــه علــت اینکــه مهمتریــن بخــش تولیــد 
مــا محصــوالت کشــاورزی مــی باشــد تــا ۳۰% افزایــش 
یابــد کــه هــم اکنــون ۲۲% بــوده امــا بخــش خدمــات و 
بازرگانــی مــا  4۷%  همــواره رو بــه رشــد مــی باشــد . 

در ادامــه اســتاندار همــدان 
نشســت  ایــن  در  نیــز 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
ــادی  ــاالن اقتص ــرای فع ب
مهمتریــن مســئله تامیــن 
ســرمایه اســت، اظهــار 
کــرد: ســرمایه گــذاران 
غالبــا بــا بانک هــا ســر 
و کار دارنــد و مشــکات 
و  اجتماعــی  تامیــن 
خدمــات  دســتگاه های 
رســان وجــود دارد امــا 
در  می کنــم  پیشــنهاد 
هــر جلســه عــاوه بــر 
ــات،  ــه مصوب ــیدگی ب رس
ــم  ــتگاه ها ه ــده دس نماین
حضــور داشــته باشــند.

اســتاندار همــدان گفــت که زمینه و بســتر مناســب برای 
حمایــت از تولیــد و تولیدکننده در اســتان بــا برنامه ریزی 
منســجم، تعامــل و هم افزایــی بخش دولتــی و خصوصی 

ــت. فراهم اس
ــاق همــدان ، »علیرضــا  ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
قاســمی فــرزاد« شــامگاه چهارشــنبه در ســی و هفتمین 
جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 
اســتان همــدان کــه بــا حضــور دادســتان همــدان برگزار 
شــد، حمایــت از بخــش خصوصــی را از  اولویــت هــای 
دولــت ســیزدهم برشــمرد و افــزود: درایــن راســتا تعامــل 
بخــش دولتــی بــا خصوصــی و تمرکــز بــر بهبــود فضــای 
کســب و کار موجــب موفقیــت طــرح هــا و اقدامــات اتاق 
بازرگانــی همــدان شــده اســت. وی بــا اشــاره به اینکــه در 
ــد  شــرایط ســخت اقتصــادی و تحریم هــا آنچــه می توان
ــه  ــت روحی ــاند تقوی ــداف برس ــه اه ــل ب ــا را در نی م
هماهنگــی و تشــریک مســاعی اســت، ادامــه داد: بایــد به 
بخش هایــی کــه دچــار نقصــان و مشــکل اســت، توجــه 

بیشــتری شــود و بــی تردیــد رونــق دهــی بــه بخش های 
مختلــف تولیــد در برنامــه اســت .

ــد  ــتر بای ــه بیش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدان ب ــتاندار هم اس
ــم  ــری ه ــم رهب ــام معظ ــرد و مق ــه ک ــد توج ــه تولی ب
ــژه  ــه وی ــد توج ــوع تولی ــه موض ــر ب ــال های اخی در س
ــن  ــع ای ــع موان ــد و رف ــق تولی ــزود: رون ــته اند، اف داش
ــش  ــب بخ ــم از جان ــی مه ــوان ماموریت ــه عن ــش ب بخ
هــای مدیریتــی اســتان در اولویــت خواهــد بود. قاســمی 
فــرزاد بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــوزه معــدن در اســتان 
ــد  ــه و بای ــورت نگرفت ــاخصی ص ــچ کار ش ــدان هی هم
ایــن بخــش بیــش از پیــش  فعــال شــود، اضافــه کــرد: 
فعــاالن اقتصــادی بخــش معــدن بایــد صــادرات را دنبال 
کننــد چراکــه بســیاری از مــواد معدنــی همــدان ظرفیت 
صادراتــی دارنــد.وی  اظهــار داشــت: حــوزه  فــرآوری در 
بخــش معــادن اســتان همــدان بایــد مــورد توجــه بخش 

خصوصــی قــرار گیــرد بــه نحــوی کــه فعــاالن اقتصــادی 
بــا مشــارکت و ســرمایه گــذاری در ایــن حــوزه معــادن، 
ــش  ــادرات را افزای ــه ص ــتان در زمین ــی اس ــردش مال گ

دهنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه فعــاالن اقتصــادی می تواننــد بــا 
ورود بــه موضــوع صــادرات مــواد معدنــی، گــردش مالــی 
در بخــش صــادرات را افزایــش دهنــد، بیــان کــرد: زیــر 
ســاخت اولیــه فعالیــت اقتصــادی، تامیــن مالــی اســت و 
بانک هــا بایــد همکاری کننــد و موانــع را بردارند.اســتاندار 
همــدان با اشــاره بــه اینکــه بســیاری از فعــاالن اقتصادی 
در رابطــه بــا تســهیات پرداختــی گایه منــد هســتند، 
ادامــه داد: یکــی از راه هــا بــرای جــذب ســرمایه گــذار و 
تولیــد کننــده ایــن اســت کــه بــه کارهــا ســرعت دهیــم 
ــه دلیــل برخــورد  چراکــه بســیاری از تولیدکننــدگان ب
ســرد از اســتان رفتــه و در اســتان هــای  دیگری ســرمایه 

گــذاری کــرده انــد.
قاســمی فــرزاد بــا بیان اینکــه حضور ســرمایه گــذار خیر 

و برکــت مــی آورد و بــا جــذب ســرمایه گــذار بســیاری از 
مشــکات مبتابه کــه حاصل بیــکاری اســت را نخواهیم 
ــی را  ــهیات خوب ــا تس ــال بانک ه ــزود: امس ــت، اف داش
نســبت بــه ســال گذشــته پرداخت کــرده انــد، امــا انتظار 
مــا را بــرآورده نمی کنــد. نماینــده عالــی دولت در اســتان 
همــدان بــا تاکیــد بــر لــزوم حمایــت از تولیدکننــدگان 
ــه بخــش  ــت ب ــزود: رویکــرد دول ــی، اف در شــرایط کنون
خصوصــی و واحدهــای تولیــدی کامــا حمایتــی اســت.

رئیــس شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی  بــا 
اشــاره به ســقف تخصیص تســهیات بــه اســتان همدان 
بــا بیــان اینکــه ســقف پنــج میلیــارد تومــان تســهیات 
بــرای زمانــی بــود کــه یــک میلیــون تومــان ارزش زیادی 
داشــت، اضافــه کــرد: در حــال حاضــر اگــر یــک تولیــد 
کننــده بخواهــد ۱۰۰ میلیــارد تومــان تســهیات بگیــرد 
بایــد تهــران بــرود بنابراین باید پیشــنهاد دهیم تا ســقف 
تســهیات اســتان را بــاال 
ببرنــد. قاســمی فــرزاد بــا 
اشــاره بــه اینکــه شــورای 
و  دولــت  گفت وگــوی 
در  خصوصــی  بخــش 
برنامــه  پنج ســاله توســعه 
کشــور مصــوب شــده 
تســهیل  آن  هــدف  و 
واحدهــای  فعالیــت 
تولیــدی  و  صنعتــی 
بخــش خصوصــی اســت، 
ــات  اظهــار داشــت: مصوب
ایــن شــورا بایــد بــه 
اقداماتــی عملیاتــی در 
راســتای حمایــت از تولید 
ــود. ــر ش ــت منج و صنع

ظاهــر  ادامــه  در 
پورمجاهــد معــاون امــور اقتصــادی اســتاندار همــدان نیز 
ــا  ــا ب ــای بانک ه ــفید امض ــای س ــا قرارداده ــه ب در رابط
مشــتریان دریافــت کننــده تســهیات بانکی اظهــار کرد: 
قــرار داد ســفید امضــا به نــدرت در اســتان همــدان وجود 
داشــته و اگــر مــوردی بــوده بــا آن برخــورد شــده اســت.
ظاهــر پــور مجاهــد معــاون امــور اقتصــادی اســتاندار نیز 
ــه  ــاره ب ــا اش ــا ب ــی بانک ه ــاک تملیک ــا ام ــه ب در رابط
ــا امــاک تملیکــی بانک هــا مشــکل  اینکــه در رابطــه ب
ــک دســتور العمــل دارد،  ــک ی ــر بان ــه ه ــن اســت ک ای
ادامــه داد: دولــت تــاش می کنــد واحدهــای تولیــدی را 

بــه گردونــه تولیــد برگردانــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تــاش کردیــم واحــد تولیــدی 
ــزود: از ۸۰  راکــد در اســتان همــدان نداشــته باشــیم، اف
ــدرت  ــه ن ــا، ب ــوی بانک ه ــده از س ــک ش ــد تملی واح

واحدهــای تولیــدی راکــد هســتند.



اتاق بازرگانی ،صنایع ، معادن و کشاورزی استان همدان                                               نشریه داخلی ، شماره بیست و چهارم ، آذر ماه  1400

8

نشست فعالین اقتصادی استان همدان با نمایندگان بخش خصوصی 
و دولتی حوزه کشاورزی جمهوری ازبکستان

ــا  ــتان ب ــاورزی ازبکس ــر کش ــاون اول وزی مع
ــاورزی  ــات کش ــیل ارتباط ــه پتانس ــان اینک بی
ایــران و ازبکســتان بســیار اســت، گفــت: بایــد 
از فرصــت هــای موجــود بــرای گســترش 

ــرد. ــره ب ــه به ــط دوطرف رواب
ــدان،  ــاق هم ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــدار  ــت  دی ــان در نشس ــر ج ــمیوف نودی کاس
ــدان و  ــتان هم ــاورزی اس ــش کش ــار بخ تج
ــتان  ــه ازبکس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتان ب ازبکس
ــاری  ــی و تج ــط تاریخ ــم رواب ــران از قدی و ای
زیــادی باهــم داشــتند، اظهــار کــرد: جمهــوری 
ــرکای  ــن ش ــی از بزرگتری ــران یک ــامی ای اس

ــت. ــتان اس ــادی ازبکس اقتص
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در دو ســال گذشــته 
ــران و ازبکســتان بیشــتر  ــراودات تجــاری ای م
شــده اســت، ادامــه داد: روز گذشــته و امــروز 
و  و همــدان دیدارهــای خــوب  تهــران  در 
ــتانی  ــی و ازبکس ــار ایران ــن تج ــودمندی بی س

ــزار شــده اســت. برگ
معــاون اول وزیــر جهــاد کشــاورزی ازبکســتان 
بــا بیــان اینکــه مــا آگاه هســتیم کــه پتانســیل 
خوبــی بــرای ارتباطــات کشــاورزی بیــن ایــران 

و ازبکســتان وجــود دارد، افــزود: از هیئــت 
ــوت  ــتان دع ــور در ازبکس ــرای حض ــی ب ایران
ــداری  ــن دی ــادل و همچنی ــا تب ــم ت ــی کن م
ــوالت  ــرآوری محص ــاورزی و ف ــه کش در زمین

ــیم. ــته باش ــتان داش ــاورزی در ازبکس کش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دیــدار امــروز فرصــت 
بزرگــی بــود کــه همکاری هــای فــی مــا بیــن 
ــرد:  ــه ک ــم، اضاف ــترش دهی ــور را گس دو کش
در هیئــت همــراه مــا ۱5 کار آفریــن و فعــال 
تجــاری حضــور دارنــد کــه مــی تواننــد زمینــه 
ــرای گســترش همکاری هــا فراهــم کننــد. را ب

کاســیموف بــا تاکیــد بــر اینکــه چنیــن 
ــاز  ــه س ــد زمین ــی توان ــای رودر رو م دیداره
ــان  ــد، بی ــور باش ــن دو کش ــاری بی ــا تج ارتق
کار  بیــن  دیدارهــای  می کنــم  آرزو  کــرد: 

آفرینــان دو کشــور ثمــر آفریــن باشــد.
ــز  ــدان نی ــتان هم ــی اس ــاق بازرگان ــس ات رئی
ــه هیئــت  در ادامــه ضمــن خوشــامد گویــی ب
ــدان  ــه هم ــان اینک ــا بی ــتان ب ــاری ازبکس تج
ــی از اســتان های قدیمــی اســت و از نظــر  یک
ــابهت هایی دارد،  ــتان مش ــا ازبکس ــی ب تاریخ
ــن از  ــه همچنی ــن دو منطق ــرد: ای ــار ک اظه
نظــر فرهنگــی شــباهت هایــی بــا هــم دارنــد.
ــه  ــادآوری اینک ــا ی ــت ب ــر زبردس ــی اصغ عل
ــتقلی از  ــور مس ــتان کش ــه ازبکس ــی ک از زمان
شــوروی شــد، 54 ســند همــکاری بیــن ایــران 
و ازبکســتان بــه عنــوان ســند همــکاری امضــا 
ــت  ــش ترانزی ــه داد: در بخ ــت، ادام ــده اس ش
ــن  ــه ای بی ــم چهارجانب ــل تفاه ــل و نق و حم
چهــار کشــور ایــران، ازبکســتان، تاجیکســتان 
ــورت  ــه ص ــا ب ــه ت ــورت گرفت ــتان ص و افغانس
ــود را از  ــوالت خ ــی محم ــل ریل ــل و نق حم
چابهــار حمــل کننــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
کشــور ازبکســتان نیــز یــک کشــور بــا ظرفیــت 

ــوالت  ــت و محص ــاورزی اس ــده کش ــای عم ه
می شــود،  تولیــد  کشــور  ایــن  در  خوبــی 
ــره  افــزود: صــادرات محصــوالت ســبزیجات، ت
ــه ۲۱ کشــور انجــام  ــوه ازبکســتان ب ــار و می ب

می شــود.
ــا  ــدان ب ــتان هم ــی اس ــاق بازرگان ــس ات رئی
اشــاره بــه اینکــه امیــدوارم در ایــن ســفر 
صــادر کننــدگان و تولیــد کننــدگان در بخــش 
ســیب زمینــی و مرکبــات در اســتان همــدان 
بــا تجــار ازبکســتان بــه توافــق برســند، اضافــه 
کــرد: اســتان همــدان در جمهــوری اســامی 
رتبــه نخســت تولیــد ســیب زمینــی و دو ســه 
ــی  ــدوارم ترتیب ــر را دارد و امی ــول دیگ محص
ــدی از  ــردا بازدی ــروز و ف ــا  ام ــود ت ــاذ ش اتخ
ــی  ــات بخــش صادرات ــت و از امکان ــن ظرفی ای

اســتان داشــته باشــید.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه خوشــبختانه انجمــن 
ــش  ــه نق ــدان ک ــتان هم ــی اس ــیب زمین س
انجمــن ملــی کشــور را بــر عهــده دارد، یکی از 
بزرگتریــن انجمــن هــای تولیــد و صــادر کننده 
ســیب زمینــی در کشــور اســت، بیان کــرد: در 
بخــش انگــور و کشــمش نیــز انجمــن تولیــد 
ــول  ــن محص ــدگان ای ــادر کنن ــدگان و ص کنن

ــت. ــال اس ــوی و فع ــای ق ــی از انجمن ه یک
اســتان  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  زبردســت 
همــدان و شــهر تویســرکان بزرگتریــن تولیــد 
کننــده گــردو اســت، ادامــه داد: انجمــن 
ــت  ــد فرص ــردو می توانن ــدگان گ ــد کنن تولی
ــا  ــی ب ــق خوب ــه تواف ــته و  ب ــم دانس را مغتن
ــدان  ــزود هم ــند وی اف ــتان برس ــار ازبکس تج
در بخــش تولیــد ماشــین آالت کشــاورزی نیــز 
ــراوان و  ــای ف ــیل ه ــا  پتانس ــتان های ب از اس

ــت. ــوی اس ق
رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان همــدان یــادآور 

معاون اول وزیر کشاورزی ازبکستان در 
نشست با فعالین اقتصادی استان همدان 

 خواستار شد؛:

لـزوم بهـره مـنـدی از
فرصـت های موجود برای 
گسترش ارتباطات کشاورزی 

ایران  و ازبکستان
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شــد: همــدان در بخــش تولیــد ماشــین آالت 
پــر  اســتان های  از  یکــی  نیــز  کشــاورزی 
پتانســل و قــوی اســت و تولیــد خوبــی در این 

ــود دارد. ــه وج زمین
ــی  ــن مل ــس انجم رئی
ســیب زمینــی کاران 
ــه  ــز در ادام ــور نی کش
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــی  ــیل های خوب پتانس
همــدان  اســتان  در 
ــاخت  ــا س ــه ب در رابط
کشــاورزی  ادوات 
اظهــار  دارد،  وجــود 
کــرد: اســتان همــدان 
همچنیــن در زمینــه 
گیاهــان  تولیــد 
دارویــی و دارو ســازی 
خوبــی  پتانســیل  از 

اســت. برخــوردار 
در  همــدان  اســتان 
زمینــه مــوارد غیــر 
مثــل  کشــاورزی 

ــی و  ــنگ تزیین ــادن س ــه مع ــدن از جمل مع
دارد ظرفیــت  آهــک  ســنگ 

ــای  ــت ه ــه ظرفی ــق ب ــی رحی ــرو طالب خس
عمــده اســتان همــدان در زمینــه تولیــد 
ســموم شــیمیایی کشــاورزی اشــاره کــرد و بــا 
بیــان اینکــه اســتان همــدان در زمینــه مــوارد 
غیــر کشــاورزی مثــل معــدن از جملــه معــادن 
ســنگ تزیینــی و ســنگ آهــک ظرفیــت دارد، 

همــدان  داد:  ادامــه 
منطقــه  انــداز  بــار 
ــت. ــور اس ــرب کش غ

بــه  اشــاره  بــا  وی 
اســتان  در  اینکــه 
خدمــات  همــدان 
ــگری و تفریحی  گردش
دارد،  وجــود  خوبــی 
همچنیــن  افــزود: 
ــع ریختــه گــری  صنای
غذایــی  صنایــع  و 
آشــامیدنی و صنایــع 
تکمیلــی  و  تبدیلــی 
اســتان  در  خوبــی 
ــت  ــال اس ــدان فع هم
تولیــد  بیشــترین  و 
ســیب زمینــی کشــور 
همــدان  اســتان  در 

می شــود. انجــام 
علــی  ادامــه  در 

کشــاورزی  کمیســیون  رئیــس  محمــودی 
اتــاق بازرگانــی اســتان همــدان نیــز بــا اشــاره 
ــون و  ــک میلی ــدان ی ــتان هم ــه اس ــه اینک ب
ــرد:  ــار ک ــت دارد، اظه ــر جمعی ــزار نف ۷۰۰ ه
 ۳۶۲ همــدان  اســتان  بارندگــی  میانگیــن 

میلیمتــر در ســال اســت.
ــه ۲۸.5  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــودی ب ــی محم عل
ــزوده  ــد ارزش اف ــتغال و ۲4 درص ــد اش درص
بخــش  در  همــدان  اســتان  اقتصــادی 

کشــاورزی اســت، ادامــه داد: ۳.۸ درصــد 
ــد در  ــزوده و ۳.۲ درص ــا ارزش اف ــدات ب تولی
کشــور مربــوط بــه بخــش کشــاورزی اســتان 

ــت. ــدان اس هم
ــون و ۸۰۰  ــار میلی ــه چه ــان اینک ــا بی وی ب
هــزار تــن تولیــدات بخــش کشــاورزی اســتان 
همــدان در بخــش زراعــت، باغبانــی و دام 
ــر  ــی زی ــطح اراض ــزود: س ــت، اف ــور اس و طی

کشــت زراعــت در اســتان همــدان ۱۸۸ هــزار 
ــه  هکتــار اراضــی آبــی و 4۲5 هــزار هکتــار ب

ــم اســت. صــورت اراضــی دی
رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی 
ــزار  ــه ۸۰ ه ــان اینک ــا بی ــدان ب ــتان هم اس

هکتــار اراضــی باغــی در اســتان همــدان 
وجــود دارد، اضافــه کــرد: حــدود 5.۲ میلیــون 
راس دام و ۱۲ میلیــون قطعــه طیــور و ۶۳ 
ــن عســل در  ــزار ت ــی و ۲۳ ه ــن ماه ــزار ت ه
ــد  ــدان تولی اســتان هم

می شــود.
جلســه  ایــن  در  وب 
ــاخت  ــان س ــر نش خاط
ــدان دارای  ــتان هم اس
صنایــع  واحــد   ۲۷9
تبدیلــی و تکمیلــی و 
بــا ظرفیــت فــرآوری 
یــک میلیــون و 5۲۰ 
ــام  ــواد خ ــن م ــزار ت ه
اشــاره  بــا  اســت.وی 
ــدان  ــه اســتان هم اینک
واحــد   ۲۷9 دارای 
و  تبدیلــی  صنایــع 
ــا ظرفیــت  تکمیلــی و ب
ــون  ــک میلی ــرآوری ی ف
و 5۲۰ هــزار تــن مــواد 
بیــان  اســت،  خــام 
ــار  ــزار هکت ــدان 5۱۱ ه ــتان هم ــرد: در اس ک
ــو و  ــن ج ــزار ت ــت و 9۷۰ ه ــو و ذرت کش ج

می شــود. تولیــد  ذرت 
ــر  ــه ســطح زی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــودی ب محم
ــزار و  ــات اســتان همــدان ۱9 ه کشــت حبوب
ــن  ــزار و ۶۲۸ ت ــد ۱5 ه ــا تولی ــار ب ۷۱۳ هکت
کشــاورزی  محصــوالت  داد:  ادامــه  اســت، 
صنعتــی مثــل چغندرقنــد، آفتابگــردان و کلــزا 
هــزار   ۱۰ ســطح  در 
کشــت  هکتــار    ۶۷ و 
می شــود و ۳۰9 هــزار 
قنــد،  چغنــدر  تــن 
کلــزا  و  آفتابگــردان 

می شــود. تولیــد 
ــه در  ــان اینک ــا بی وی ب
ــی،  ــیب زمین ــش س بخ
ــر  ســیر و پیــاز افــزون ب
 ۱۱۶ و  میلیــون  یــک 
محصــول  تــن  هــزار 
می شــود،  تولیــد 
 ۲۲ ســطح  در  افــزود: 
ــی  ــار از اراض ــزار هکت ه
ــت  ــدان کش ــتان هم اس
ســیب زمینــی انجــام 

. د می شــو
ــتان  ــی اس ــیب زمین س
همــدان بــه بیــش از ۱۱ 
ــود ــادر می ش ــور ص کش
ــزار  ــه 9۰۰ ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــودی ب محم
تــن محصــول ســیب زمینــی در ۲۰ رقــم 
ــه  ــود، اضاف ــت می ش ــدان کش ــتان هم در اس
کــرد: ســیب زمینــی اســتان همــدان بــه 

بیــش از ۱۱ کشــور صــادر می شــود.
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بخــش  فعــاالن  تجلیــل  آییــن 
ــاهرخی  ــعید ش ــی از سیدس خصوص
اســتاندار پیشــین همــدان  بــه 
ــع،  ــی، صنای ــاق بازرگان ــت ات هم
ــدان  ــتان هم ــاورزی اس ــادن و کش مع
بــا حضــور فعالیــن اقتصــادی و 
مدیــران عالــی اســتان برگــزار شــد. 

رئیــس  زبردســت  اصغــر  علــی 
ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ات
ــن  ــدان در ای ــتان هم ــاورزی اس کش
مراســم اظهــار داشــت: جنــاب آقــای 
شــاهرخی  قریــب به ۱۸ ســال اســت 
کــه در مســئولیت هــای مختلــف 
ــا  ــروز ب ــته و ام ــت داش ــتان فعالی اس
ــدیم  ــر آن ش ــم ب ــن مراس ــی ای برپای
تــا از خدمــات ارزنــده ایشــان در 
مــدت اخیــر تقدیــر بــه عمــل آوریــم. 
اســتان  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
همــدان افــزود: بــرای مدیــران دولتی 
ــی  ــا طبیع ــدن ه ــن و آم ــن رفت ای
ــن  ــم ای ــی دانی ــه م ــرا ک ــت؛ چ اس
ــان  ــه پای ــک روز ب ــا ی ــئولیت ه مس
خواهــد رســید و چــه بهتــر کــه 
ــمرده و  ــت ش ــت را غنیم ــن فرص ای
هــر چــه داریــم در جهــت شــکوفایی 
ــئولیتی   ــر مس ــتان در ه ــهر و اس ش

ــانیم.  ــور برس ــزه ظه ــه من ب
زبردســت افــزود: در مــدت زمــان 
اســتانداری  مســئولیت  تصــدی 
جنــاب آقــای شــاهرخی یکــی از 
کارهــای بســیار ســنگینی کــه در 
راســتای رفــع  و تســهیل موانــع 
ــت  ــورت گرف ــادی ص ــن اقتص فعالی
کارگــروه  هــای  فعالیــت  توســعه 

ــاق همــدان  ــس ات ــود. رئی تســهیل ب
ــون ۱4۳  ــه تاکن ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
جلســه در کارگــروه تســهیل برگــزار 
ــادی  ــای زی ــش ه ــزود: بخ ــده، اف ش
ــر  ــه ثم ــروه ب ــن کارگ ــات ای از مصوب
ــی  ــائل مل ــیاری از مس ــیده و بس رس
نیــز محقــق گردیــده اســت ،وی 
ــر نشســت  ــال اخی ــه س ــزود در س اف
ــوان  ــت عن ــز تح ــددی نی ــای متع ه
ــش  ــت و بخ ــوی دول ــورای گفتگ ش
خصوصــی بــا حضــور و مشــارکت 
دلســوزانه مدیریــت ارشــد اســتان 
برگــزار گردیــد کــه ثمــرات بســیاری 

اســتان  اقتصــادی  فعالیــن  بــرای 
ــان در  ــته است،ایش ــراه داش ــه هم ب
ادامــه بــه گســتردگی فعالیــت هــای 
ــت  ــی هش ــای تخصص ــیون ه کمیس
و  پرداخــت  همــدان  اتــاق  گانــه 
افــزود در ایــن کمیســیون هــا قریــب 
ــاکت  ــادی مش ــال اقتص ــه 4۰۰ فع ب
ــای  ــوزه ه ــع ح ــائل و موان ــو مس ج
ــی  ــث و بررس ــورد بح ــف را م مختل
قــرار داده و مباحــث جهــت ارائــه در 
ــت و  ــوی دول ــورای گفتگ ــن ش صح
بخــش خصوصــی تدویــن مــی گــردد.   
در  افــزود:  همــدان  اتــاق  رئیــس 
ــا ۱4۰۰  ــای ۱۳9۷ ت ــدت ســال ه م
مدیریــت  شــاهرخی  آقــای  کــه 
 ۱9۷ داشــته  برعهــده  را  اســتان 
جلســه کمیســیون برگــزار گردیــده و 
همچنیــن در نشســت هــای شــورای 
مصوبــه   ۲4۲ بــر   بالــغ  گفتگــو 
ــادی از آن  ــش زی ــه بخ ــتیم  ک داش

ــت.  ــده اس ــی ش اجرای
وی بــا اشــاره بــه اینکــه زمینــه 
ــت و  ــتاندار را مثب ــای اس ــت ه فعالی
ــت:  ــم، گف ــی کنی ــی م ــوب ارزیاب خ
ــد  ــات را بای ــا و زحم ــاش ه ــن ت ای
ــد  ــا تأکی ــت ب ــدردان باشیم،زبردس ق
همــدان،  مــردم  قدرشناســی  بــر 
ــات  ــرد: خوشــبختانه تجربی ــار ک اظه
مــا نشــان داده مــردم همــدان مــردم 
ــت زحمــات  ــا دق ــوده و ب ــی ب قدردان
ــد. ــد  میکنن ــوز را رص ــران دلس مدی

ســید ســعید شــاهرخی نیــز در ایــن 
از خدمــات  قدردانــی  بــا  مراســم 
گســترده  تعامــات  و  شایســته 
بــا  خصوصــی  بخــش  پارلمــان 
مدیریــت ارشــد اســتان  افــزود : 
شــما  وجــود  انعــکاس  و  تدویــن 
فعالیــن اقتصــادی موجــب رشــد، 
ــگاه اســتان  ــای جای شــکوفایی و ارتق

همــدان شــده اســت. 
وی افــزود: قطعــاً اگــر مــا توانســتیم 
ــای  ــدرت ه ــری ق ــار حداکث ــر فش ب
ایــن  المللــی فائــق شــویم  بیــن 
توســط  اول  صــف  در  مقاومــت 
ــرمایه  ــی، س ــش خصوص ــاالن بخ فع
گــذاران، صاحبــان صنایــع و فعالیــن 

اقتصــادی صــورت گرفــت. 
ــزود :  ــدان اف ــین هم ــتاندار پیش اس
علــی رغــم شــرایط ســخت کرونایــی 
ــا و  ــم ه ــنگین تحری ــارهای س و فش
ــی  ــع؛ حت ــی بســیاری از صنای تعطیل
شــما  شــدن  متضــرر  وجــود  بــا 
ســربلند ایســتادید امــا چــرخ تولیــد 
از حرکــت بــاز نمانــد و همــه آنهــا که 
درک صحیحــی از شــرایط اقتصــادی 
ــد بایــد سپاســگزار شــما  کشــور دارن

باشــند. 
شــاهرخی خاطــر نشــان ســاخت: 
ــه سیاســت هــای دولــت  ــا توجــه ب ب
بــه  توجــه  کــه  امیــد  و  تدبیــر 
معیشــت بــا حمایــت از تولیــد و 
ایجــاد اشــتغال اولویــت اصلــی بــود ، 
تــاش کردیــم در ایــن دوران جلــوی 
ســرمایه گــذاران و تولیدکننــدگان 
ــم و  ــع را برداری ــم و موان ــرار نگیری ق
در کنــار تولیدکننــدگان مســیر را 

ــم.  ــوار کنی هم
بــا  کــرد:  تصریــح  ادامــه  در  وی 
ــورای  ــات ش ــاش جلس ــت و ت جدی
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 
و جلســات کارگــروه تســهیل و رفــع 
موانــع تولیــد را برقــرار کردیــم و 
متأســفانه گاهــاً بــا بــی مهــری هایــی 
هــم مواجــه بودیــم امــا بــا قــدرت بــه 
توســعه اســتان اندیشــیده و حرکــت 

ــم. نمودی
ــا اشــاره  اســتاندار پیشــین همــدان ب
ــه  ــن دوران س ــا در ای ــه م ــه اینک ب
ــزود:  ــم، اف ــال کردی ــوع را دنب موض
ــذاری  ــرمایه گ ــرای س ــازی ب بسترس
ــه  ــد در اســتان، کمــک ب ــای جدی ه
واحدهــای دائــر و احیــای واحدهــای 
راکــد را دربعنــوان مــاک در  دســتور 
کار خــود قــرار دادیــم. شــاهرخی بــا 
بیــان اینکــه دنبــال حاشــیه نرفتیــم 
ــا همــه ی مشــکات اجــازه  افــزود: ب
همدلــی  وفــاق،  فضــای  ندادیــم 
بیــن رود و تمــام  از  و هماهنگــی 
ظرفیــت هایــی کــه در اســتان و 
خــارج از اســتان وجــود داشــت و 
ــتان  ــعه اس ــه توس ــت ب ــی توانس م

ــم.  ــکار گرفتی ــد را ب ــک کنن کم



نشریه داخلی ، شماره بیست و چهارم ، آذر ماه  1400                                             اتاق بازرگانی ،صنایع ، معادن و کشاورزی استان همدان

11

وی افــزود در ایــن مــدت تــاش کردیــم  حواشــی 
بــر متــن غلبــه نکنــد وبــه دنبــال کارهــای 
بنیــادی بودیــم و در اســتان تــاش بــر ایــن بــود 
کــه حداکثــر اســتفاده را از منابــع موجــود ببریــم. 
بنابرایــن ســعی کردیــم بــا برنامــه مبتنــی بــر کار 
کارشناســی و چارچــوب علمــی از منابــع اســتفاده 
ــم  ــف کردی ــردی تعری ــه راهب ــک برنام ــم و ی کنی
کــه مســیر حرکــت اســتان را بــرای توســعه 

ــرد.   مشــخص ک
ــل  ــش قاب ــدن بخ ــق ش ــه محق ــاره ب ــا اش وی ب
ــوارد  ــزود:در م ــا، اف ــذاری ه ــدف گ ــه از ه توج
ــذاری را مشــخص  ــف ســرمایه گ ــددی  تکلی متع
ــمند  ــوب و ارزش ــای خ ــون واحده ــم و اکن کردی
ــل کار و  ــن حاص ــتند و ای ــال هس ــتان فع در اس
ــه  ــادی ک ــن اقتص ــما فعالی ــاد ش ــت و اعتم فعالی
بــه اســتقرار ۳۰۰ واحــد تولیــدی ریــز و درشــت 

ــد. ــتان ش ــر اس در سراس
ــا بیــان اینکــه ســرمایه  ســید ســعید شــاهرخی ب
گــذاری شــما بــه منزلــه وقــف اســت، افــزود: مــن 
بــه عنــوان نماینــده عالــی دولــت مــی گویــم بایــد 
ــود و دســت تــک تــک شــما را  قــدردان مــردم ب
مــی بوســم کــه در ســخت تریــن شــرایط دولــت و 
مــردم را یــاری کردیــد. شــما کــه فداکارانــه مــال، 

جــان و توانتــان را در عرصــه تولیــد گذاشــتید. 
شــاهرخی گفــت: ۸۰ پــروژه مهــم و ملــی در 

ــا  ــهم م ــالیانه س ــت و س ــال اجراس ــتان در ح اس
ــت در  ــارد اس ــزار میلی ــر ه ــت زی ــه دول از بودج
ــان  ــارد توم ــی کــه بیــش از ۳۰ هــزار میلی صورت
در ایــن پــروژه هــا هزینــه صــورت گرفتــه اســت. 
وی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه تمام ایــن پروژه 
هــا و موفقیــت هایــی کــه در انجــام آنهــا صــورت 
گرفتــه حاصــل پیگیــری هــای مــداوم بــوده 
ــده  ــی و نماین ــاق بازرگان ــش ات ــزود: نق ــت، اف اس
مــردم همــدان در مجلــس شــورای اســامی دکتر 
ــگ  ــیار پررن ــه بس ــن عرص ــی در ای ــی بابای حاج
بــوده اســت. دکتــر حاجــی بابایــی نماینــده مــردم 
همــدان در مجلــس شــورای اســامی نیــز در ایــن 
ــدن  ــخ و تم ــت تاری ــردم پایتخ ــت: م ــم گف مراس
ایــران از چنــان ادبــی برخوردارنــد کــه هــر کســی 
بــا آنهــا رعایــت ادب کنــد تکریمــش مــی کننــد. 
ــود  ــتاندارانی ب ــی از اس ــاهرخی یک ــزود: ش وی اف
ــچ  ــرد و هی ــت ک ــتان خدم ــه اس ــه ب ــه صادقان ک
مــوردی نبــود کــه بخواهــم پــروژه ملــی را 
پیگیــری کنــم کــه ایشــان حضــور نداشــته باشــد 
و اتحــادی کــه بیــن مــا برقــرار بــود باعــث شــده 

ــد.  ــته باش ــود نداش ــیه ای وج ــه حاش ــود ک ب
نماینــده مــردم همــدان در مجلــس شــورای 
ــعه  ــرخ توس ــه چ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــامی ب اس
ــی  ــتری م ــرعت بیش ــر روز س ــدان ه ــتان هم اس
ــال  ــی در ح ــای خوب ــرد: کاره ــار ک ــرد، اظه گی

انجــام اســت و از آنجایــی کــه ظرفیــت تبلیغاتــی 
ــورت  ــه ص ــی ک ــت و کارهای ــم اس ــیار ک ــا بس م

ــم،  ــردم بگویی ــه م ــم ب ــی توانی ــرد نم ــی گی م
ــا اشــاره بــه اینکــه همــدان قطــب هایتــک  وی ب
مــی شــود، افــزود:  4 منطقــه ویــژه فنــاوری برتــر 
در کشــور در کنــار قطــب هــای علمــی و صنعتــی 
در کشــور داریــم. 5۰ هکتــار زمیــن قطعــه بنــدی 
شــده و از تمــام نقــاط کشــور داوطلــب هســتند 

اینجــا فعالیــت کننــد. 
ــه  ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــی بابای ــر حاج دکت
ــا در  ــه ه ــام زمین ــتیم در تم ــن هس ــال ای دنب
ــم،  ــت کنی ــه ای مدیری ــورت  منطق ــتان بص اس
بــه عنــوان  تصریــح کــرد: جایــگاه همــدان 
ــت  ــن ظرفی ــران ای ــدن ای ــخ و تم ــت تاری پایتخ
ــر  ــروز ب ــه ام ــرده اســت و فرهنگــی ک ــدا ک را پی
همــدان حاکــم اســت نتیجــه کارهــای ســنگینی 
ــادی در آن ورود  ــن اقتص ــما فعالی ــه ش ــت ک اس
ــه  ــی ک ــام اقدامات ــزود: تم ــد. وی اف ــدا کردی پی
صــورت گرفتــه و یــا در حــال انجــام اســت نشــان 
دهنــده ایــن اســت کــه همــدان آینــده روشــنی 

دارد. 
نماینــده مــردم همــدان در مجلــس شــورای 
اســامی افــزود: مــا در برابــر ایــن کشــور، نظــام، 
مــردم و جوانــان آینــده مســئولیم و تــا مــی 

ــم.  ــام دهی ــد کار انج ــم بای توانی
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آیین افتتاح دفتر بسـیج تـجار و فعاالن 
اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 

و کشاورزی همدان
بــه گــزارش روابــط عمومی اتــاق بازرگانــی صنایع معادن و کشــاورزی 
همــدان آییــن افتتــاح دفتــر بســیج تجــار و فعــاالن اقتصادی اســتان 
همــدان بــا حضــور علــی اصغــر زبردســت رئیــس اتــاق همدان،جــواد 
اســامی دبیــرکل شــورای عالی بســیج تجــار و فعــاالن اقتصادی،علی 
درویشــی مســئول بســیج اتــاق ایــران ،مســعود حیــدری جانشــین 
ســازمان بســیج اصنــاف، بازاریــان و فعــاالن اقتصــادی کشور،حســن 
عافیتــی  رئیــس بســیج اصنــاف و بازاریــان اســتان  و برخــی از اعضــا 
هیئــت رئیســه اتــاق همــدان برگــزار گردیــد. تشــکیل شــورای عالــی 
بســیج تجــار و فعــاالن اقتصــادی کشــور بــا هــدف همــکاری هــر چه 
بیشــتر اســتان هــا در زمینــه هــای اقتصــادی و گســترش فعالیــت 
هــا و تشــکیل دفاتــر در شــهرهای مختلــف بــا شــتاب بیشــتری آغاز 
گردیــده و  دفتــر بســیج تجــار و فعــاالن اقتصــادی اتــاق بازرگانــی، 
صنایــع، معــادن و کشــاورزی اســتان همــدان بــه عنــوان بیســت و 

دومیــن دفتــر در کشــور افتتــاح گردیــد.  
ــع و معــادن و  ــی، صنای ــاق بازرگان ــی اصغــر زبردســت رئیــس ات عل
ــاق  ــت: ات ــار داش ــم اظه ــن مراس ــدان در ای ــتان هم ــاورزی اس کش
بازرگانــی همــدان بــا قدمــت 9۰ ســاله یکــی از بــا ســابقه تریــن اتاق 
هــای بازرگانــی کشــور اســت و ایــن نشــان مــی دهــد جایــگاه اتــاق 
بازرگانــی همــدان از دیــر ایــام در بخــش تجــارت و اقتصــادی جایگاه 
ویــژه ای بــوده و در واقــع از دیرینــه حرفــی بــرای گفتــن  در کشــور 
ــاق  ــگاه اقتصــادی ات ــخ پای ــه تاری ــا نگاهــی ب ــذا ب داشــته اســت و ل
همــدان در منطقــه مــی تــوان از ایــن شــهر بــه عنــوان مرکــز ثقــل 

اقتصــادی غــرب کشــور نــام بــرد. 
علــی اصغــر زبردســت بــا اشــاره بــه اینکــه اتــاق بازرگانــی همــدان 
اکنــون نیــز جایــگاه محفوظــی در بیــن اتــاق هــای بازرگانــی کشــور 
ــاری  ــا کمــک، همی ــر ب ــاق همــدان در دوره هــای اخی دارد، افزود:ات
و همدلــی همــه فعالیــن اقتصــادی و تــاش هــای اعضــای هیــأت 
ــی برداشــته و  ــل قبول ــای قاب ــدم ه ــدگان ق ــأت نماین رئیســه و هی
نشــان داده جایــگاه اتــاق همــدان بایســتی همچون گذشــته محفوظ 

بمانــد. 
وی افــزود: هشــت کمیســیون فعــال در ایــن اتــاق بصــورت تخصصی 
فعالیــت خــود را انجــام مــی دهنــد کــه در واقــع ایــن کمیســیون 
هــا مظهــر حضــور فعــاالن اقتصــادی مشــارکت جــو در حــوزه هــای 
ــاق  ــف ات ــای وظای ــد ایف ــا در فراین ــی آن ه ــف و نقــش آفرین مختل
ــی و  ــه در ســطوح مل ــوای ســه گان ــه ق ــه مشــاوره ب ــر ارائ ــی ب مبن
ــود فضــای کســب و کار و ترســیم چشــم  اســتانی در راســتای بهب

انــداز مطلــوب و توســعه اقتصــادی اســتان مــی باشــند. 
رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع و معــادن و کشــاورزی اســتان 
همــدان اظهــار کــرد: تعامــل بســیار خوبــی بــا ارکان نظام در اســتان 
برقــرار شــده  کــه نمونــه بــارز آن شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش 
خصوصــی  اســتان اســت کــه مســائل و مشــکات فعالیــن اقتصــادی 
بــا حضــور اســتاندار در ایــن شــورا مطــرح گردیــده و کمیتــه هــای 
تخصصــی فعالــی را بــرای ایــن کار تــدارک دیــده کــه بتوانیــم کل 
فعالیــت اقتصــادی اســتان را پوشــش داده و مســائل را حــل و فصــل 

 . کنیم
وی بــه ارتبــاط خــوب اتــاق بازرگانــی همــدان بــا مدیریــت اســتان 
نیــز اشــاره کــرد و گفــت: ســعی کردیــم مشــکات اتــاق را در اســتان 
ــرای  ــاری ب ــر ب ــم و کمت ــل کنی ــل و فص ــران ح ــور مدی ــا حض و ب
شــورای گفتگــوی کشــور داشــته باشــیم و  اغلــب بــا نظــر مســاعد 
مســئوالن اســتان ایــن مشــکات در اســتان حــل و فصــل می شــود. 
ــه و  ــأت رئیس ــای هی ــبختانه اعض ــزود: خوش ــه اف ــت در ادام زبردس
هیــات نماینــدگان اتــاق نیــز از افــراد مجــرب و باتجربــه کــه ســابقه 
ــا بحــال  ــد تشــکیل شــده کــه ت ــی در بحــث اقتصــادی دارن طوالن
بســیار کمــک حــال بودنــد و بــا همــت مضاعف خــود پارلمــان بخش 
خصوصــی اســتان را در راســتای ایفــای وظایــف خــود بخوبــی یــاری 
نمــوده انــد. وی افتتــاح دفتــر بســیج تجــار و فعــاالن اقتصــادی اتــاق 
را بــه فــال نیــک گرفتــه و بیــان داشــت:امیدواریم در ایــن شــرایط 
ســخت اقتصــادی کــه اذعــان دارم تاکنــون بــار ســنگین آن را فعاالن 
ــر  ــد و در همــه زمینــه هــا فشــار ب ــر گــردن داشــته ان اقتصــادی ب
ــوان گشایشــی در حــل مســائل  ــوده اســت بت ــاالن اقتصــادی ب فع
اقتصــادی آنهــا شــود. رئیــس اتــاق همــدان عمــده مشــکات فعالین 
اقتصــادی را نشــأت گرفتــه از سیاســت هــای کشــوری، بحــث هــای 
مدیریتــی و  عــدم اعمــال صحیــح  قانــون برشــمرد کــه بســیاری از 
فعــاالن اقتصــادی را دچــار مشــکل کــرده اســت. زبردســت بــا اشــاره 
ــرای  ــژه ای ب ــاص و وی ــگاه خ ــر جای ــورهای دیگ ــه در کش ــه اینک ب
فعالیــن اقتصــادی تعریــف شــده اســت، اظهــار کــرد: اگــر قرار باشــد 
در راســتای منویــات مقــام معظــم رهبــری مبنــی برجهــش تولیــد و 
توســعه صــادرات غیــر نفتــی تحــول و رونقــی ایجاد شــود بــی تردید 
ــراز  ــا اب ابتــدا بایــد بخــش خصوصــی تقویــت شــود. وی در ادامــه ب
امیــدواری از نــگاه ویــژه دولــت جدیــد بــه مســائل اقتصــادی گفــت:. 
بــا روی کار آمــدن ایــن دولــت و وعــده هــای اقتصــادی داده شــده 
بــه فعالیــن اقتصــادی انتظــار مــی رود معاونــت اقتصــادی ریاســت 
محتــرم جمهــور حتمــاً گــره محکمــی را بــا فعــاالن اقتصــادی و اتاق 
بازرگانــی بزنــد و مســائل را بطــور منظــم رصــد کنــد. در ادامــه جواد 
اســامی دبیــرکل شــورای عالــی بســیج تجــار و فعــاالن اقتصــادی 
کشــور در ایــن آییــن گفــت: هــدف مــا از تشــکیل دفتــر بســیج در 
اتــاق بازگانــی  تداخــل و مــوازی کاری بــا فراینــد اتــاق نخواهــد بــود  
بلکــه اینجــا کارگاه تخصصــی بحــث اقتصــادی اســت و در این راســتا 
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حرکــت مــی کنیــم و امیدواریــم بتوانیــم یــک بلندگــوی 
دوم و بــازوی مســاعد و همــراه اتــاق بازرگانــی باشــیم. 

دبیــرکل شــورای عالــی بســیج تجــار و فعــاالن اقتصــادی 
کشــور بــا اشــاره بــه جایــگاه دفتــر بســیج در مجموعــه 
هــا افــزود: دفتــر بســیج مــی توانــد از موضــع بــی طرفــی 
ــر و شــفاف  ــرده و در نتیجــه کام راحــت ت ــت ک صحب
تــر بیــان مــی شــود ،بــر همیــن اســاس بســیج تخصصی 
بــازوی اجرایــی اتــاق بازرگانــی در صمــت اســت. دبیرکل 
شــورای عالــی بســیج تجــار و فعــاالن اقتصــادی کشــور 
ــات  ــد معض ــیج را رص ــدی بس ــی و ج ــت اصل مأموری
ــای  ــه ه ــا در زمین ــه راهکاره ــتان و ارائ ــادی اس اقتص

مختلــف بیــان کــرد. 
علــی درویشــی مســئول بســیج اتــاق ایــران  نیــز 
در ایــن آییــن گفــت: اصــاح ســاختار اقتصــادی از 
ــه گام دوم انقــاب اســت و اگــر  ملزومــات اجــرای بیانی
مســئله اقتصــاد رفــع شــود بســیاری از مســائل امنیتــی، 
اجتماعــی و فرهنگــی نیــز برطــرف خواهــد شــد. وی در 
ادامــه اظهــار داشــت: مقــام معظــم رهبــری در دیــدار بــا 
رئیــس جمهــور و اعضــای هیــأت دولــت مکــرراً تاکیــد 
نمــوده انــد  کــه مســأله اصلــی اقتصــاد اســت. ما هشــت 
ســال در دفــاع مقــدس بودیــم و اآلن در دفــاع از اقتصــاد 
هســتیم. درویشــی بــا بیــان اینکــه بــی تردیــد از جنــگ 
ــا  اقتصــاد هــم ســربلند بیــرون خواهیــم آمــد گفــت: ب
کمــک بخــش تعاونــی اقتصــادی و اتــاق هــای بازرگانــی 

امیدواریــم کمکــی بــرای دولــت باشــیم.
حیــدری جانشــین ســازمان بســیج اصنــاف، بازاریــان و 
ــدازی  ــت راه ان ــز در نشس ــور نی ــادی کش ــاالن اقتص فع
دفتــر بســیج تجــار و فعــاالن اقتصــادی اتــاق بازرگانــی، 
ــزود:  ــدان اف ــتان هم ــاورزی اس ــادن و کش ــع ، مع صنای
ــه گام دوم  ــاس بیانی ــر اس ــام ب ــادی نظ ــرد اقتص راهب
ــاد  ــی از اقتص ــودن بخش های ــی ب ــروج از دولت انقاب،خ
اســت  کــه در حیطــه ی وظایــف دولــت نیســت و دولــت 
ــه  ــه آن دســت بکشــد و کار را ب ــی بایســت از ورود ب م
ــش  ــه بخــش خصوصــی اســت بســپارد و نق ــش ک اهل
ــار  ــیج تج ــدف بس ــد و ه ــت کن ــود را تقوی ــی خ نظارت
کمــک بــه تحقــق ایــن مهــم خواهــد بــود،وی در پایــان 
افزودحصــول بــه ایــن بنــد از بیانیــه گام دوم انقــاب در 
بخــش اقتصــادی، امــروز نیــاز جــدی بــه تغییــر مدیــران 
در الیــه هایــی اســت کــه بــاور  بــه تــوان داخلــی فعــاالن 

ــد. ــرای حــل مشــکات اقتصــادی ندارن اقتصــادی ب
در ادامــه حســن عافیتــی رئیس بســیج اصنــاف و بازاریان 
اســتان همــدان ضمــن تقدیــر از برگــزاری جلســه اظهــار 
داشــت: افتتــاح دفتــر بســیج تجــار و فعــاالن اقتصــادی 
ــام  ــم و اع ــک میگیری ــال نی ــه ف ــدان ب ــاق هم را در ات
مــی داریــم بســیج اصنــاف آمادگــی همــکاری الزم را بــا 
دولــت و بخــش خصوصــی دارد تــا بتوانیــم در راســتای 
ــم،وی  ــی برداری ــاالن اقتصــادی قدم ــع مشــکات فع رف
تاکیــد کــرد بــی تردیــد  تنهــا راه نجــات اقتصــاد کشــور  
کار و تولیــد خواهــد بود،رئیــس بســیج اصنــاف اســتان 
ــادی  ــاالن اقتص ــار فع ــوان در کن ــه ت ــا هم ــا ب ــزود م اف
خواهیــم بــود تــا صــدای مشــکات و راهکارهــای رفــع 
و تســهیل موانــع رشــد و رونــق اقتصــادی را بــه گــوش 

دولتمــردان برســانیم.
ــان و  ــت روح اهلل پورعراقی ــن نشس ــر در ای ــایان ذک ش
ابراهیــم علــی پناهــی بــه ترتیــب بعنــوان مســئول و دبیر 

بســیج اتــاق همــدان معرفــی گردیدنــد.

ــداهلل شــاهپروری رئیــس انجمــن  ــاق همــدان ی ــط عمومــی ات ــه گــزارش رواب ب
ــا موضــوع مشــکات  صنایــع غذایــی اســتان همــدان در گفتگویــی صمیمــی ب
و موانــع جــاری توســعه صنایــع غذایــی اســتان اظهــار داشــت:بی تردیــد رفــع 
موانــع  وزارت هــای صمــت وکشــاورزی  بــه تحــوالت بنیادیــن نیازمنــد اســت، 
سیســتم دولتــی حاکــم بــر صنعــت بــا قوانیــن و مقــررات بازدارنــده مضافــاً ضعف 
ــی ومنســوخ  ــلیقه ای و مصلحت ــزی، س ــی و برنامه ری گســترده ســاختار مدیریت
شــده حاصلــی بــرای کارآفرینــان و تولیدکننــدگان و تأمیــن امنیت غذایی کشــور 
نخواهــد داشــت،وی افــزود تاکنــون نمــادی از تغییــرات اســتراتژیک الزامــی دیده 
نشــده و بــه نظــر اســتمرار دورباطــل بــا تغییــر  وزا و ســایر مســئولین ایــن حــوزه 
بــا همــان زیربنــای فکــری و بینــش هــای مدیریتــی گــره ای از ایــن صنعت مهم 

کشــور بــاز ننمــوده اســت.
ــت  ــای صم ــت وزارت ه ــان داش ــتان اذع ــی اس ــع غذای ــن صنای ــس انجم رئی
وکشــاورزی  نیازمنــِد متخصصیــن مدیریتــی و برنامه ریــزی خــاق، نواندیــش و 
استراتژیســت اســت، ایــن در حالیســت کــه برخــی کشــورهای جنــگ زده ویــران 
شــده جهــان ســومی کــه درگیــر قحطــی و گرســنگی مفــرط بــوده انــد اکنــون 
در مســیر ســبقت از کشــورهای درحــال توســعه قــرار گرفتــه انــد!! ماحظــه مــی 
شــود بــا تغییــِر نــگاهِ ملــی و مدیریتــی زمامــداران  بــا همــان مــردم جامعــه کــه 
تــا دیــروز در قحطــی  و جنــگ و نســل ُکشــی بودنــد مــی توان کشــور را ســاخت 
و رشــد و توســعه اقتصــادی داد ، حقیقتــا اینکــه چــرا کشــور ما با چنیــن ظرفیت 
ــداران از  ــا تفکــرات بعضــی زمام ــر ب ــوده و درگی ــی عظیــم معطــل ب هــا و ثروت
پیشــرفت و توســعه اقتصــادی عقــب نشــینی نموده بســیار باعث شــگفتی اســت!! 
شــاهپروری خاطرنشــان ســاخت واقعیــت امــر ایــن اســت کــه کشــور ایــران بــا 
ــی  متعهــد،  والیــت مــدار  و  مومــن و  داشــتن اســتعدادهای درخشــاِن  انقاب
نیروهــای تخصصــی، مدیریتــی و بــا ذخایــر اســتراتژیک اســتثنایی انــرژی، منابع 
طبیعــی )اکولوژیــک( کافــی و شــرایطی مســاعد برای رشــد و توســعه کشــاورزی  
صنعتــی،  تولیــدی، خدماتــی و اشــتغال، در ســلطه  افــکار غلــط موجــود در نــزد 
برخــی مســئولین و مدیــراِن عالــی دســتگاههای اجرایــی مبنــی بــر خــود بــزرگ 
ــگان و  بینــی و عــدم اجــازه ورود اندیشــه هــای پیشــرفته از ســوی دیگــر نخب
صاحبنظــراِن مجــرب خــارج از دایــره قــدرت اســت. ترویــج روش هــای  انفــرادی 
مدیریــت را بــه مدیریــت جمعــی و خــرد ورزی بــا دیگــر صاحبنظــراِن توســعه 
گــرا نســبت به پیشــرفت کشــور ترجیــح مــی دهنــد، شــاهپروری افزود؛امیــدوارم 
برخــاف دولــت دوازدهــم کــه اوج کاســتی هــای اجرایــی بخصــوص در بخــش 
کشــاورزی  صنعــت  تولیــد  اشــتغال  خدمــات  و…. بــود، دولــت ســیزدهم غیراز 
ــر  ــا داده  وکمت ــه فن ــی را ب ــای اکولوژیک ــام ظرفیت ه ــفانه تم ــد،  متاس آن باش
مــردی از مســوولین  علــی رغــم ایــن نابســامانی پیــدا شــد کــه آزادانــه و شــجاع 
بایســتد و حرفــش را نســبت بــه خیانــت برخــی مدیــراِن کلیــدی بزنــد و دیگــر 
مســوولیِن موظــف وزارتخانــه، بویــژه مجلــس نیــز از ایشــان دفــاع کنــد چــرا کــه 
فرهنــگ منافــع شــخصی را بــه جمعــی ترجیــح داده و تــا چنیــن اســت بخــش 
هــای اقتصــادی روز بــه روز بیشــتر نــزول خواهنــد کــرد،  امــا در اوج هوشــمندی 
وتیــز بینــی و تأکیــد ودســتور قاطــع و  حکیمانــه  مدبرانــه  رهبــر انقــاب  بــا 
ورود قاطعانــه وکارشناســانه   و صادقانــه   قــوه محتــرم قضائیــه  و ارگانهای امنیتی 
ــی  والیــت مــدار و  مــردم دار ودلســوز و  ــت انقاب ــا تشــکیل دول و نظارتــی و ب
بــا همــت وآمادگــی  کارآفرینــان،  تولیدکننــدگان،   دانشــمندان  متخصصیــن و 
جوانــان غیــور ودلســوزان ایــران اســامی کشــوری کــه ثمــره صدهــا هزارخونهای 
ــن  ــی باشــد پاســداری و ان شــاءاهلل ای ــازان  و آزادگان م ــاک شــهیدان ، جانب پ
کشــتی طوفــان زده وآســیب دیــده اقتصــاد بــه اوج قلــه افتخــار خواهــد رســید.

گفتگوی روابط عمومی اتاق بازرگانی 
همدان با 

یداهلل شاهپروری 
  رئیس انجمن صنایع غذایی استان همدان

وزارت های صمت و کشاورزی 
نیازمند متخصصان مدیریتی
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   نمای زیرزمین ضلع شرقی  

 اجرای نمای آجری ستون ضلع شمالی از دو ستون 

 برش آجر  

  نصب  ساب فریم پنجره های بیرونی  

 جوشکاری ستون فلزی ورودی 

 کرسی چینی بین ورودی و زیرزمین  

 شیب بندی روی سقف آسانسور 

 دوغاب ریزی قرنیز طبقه اول  

 بند کشی 

 شیب بندی ودیوارچینی  کنار لوله های خروجی آب  باران زیر زمین  

 اجرای نعل درگاه  درباالی  درب  های ورودی فضاهای موجود  طبقه  اول 

 بتن ریزی ستون ورودی  

 ادامه روند اجرای نانو نما ضلع جنوبی 

 شیب بندی  حیاط  

 سنگ چینی زیر پله ورودی  

 سنگ چینی زیر فنداسیون المانهای ستونی  

اجرای پله موقت  دسترسی به طبقه اول  در ضلع جنوبی 

لوله کشی گالوانیزه درین طبقه اول 

پرس اتصاالت لوله کشی 5 الیه سرد و گرم سرویس های بهداشتی طبقه همکف و اول 

جوشکاری درجا(جوش ثابت)لوله های فوالدی طبقه اول 

نصب سینی 20 سانتیمتری طبقه همکف 

نصب سینی 30 سانتیمتری طبقه اول 

سوراخ کاری و نصب راد ساپورت سینی ها 

22 مترمربع 

50 مترمربع

1050 قالب

اتمام

2 عدد

6 متر طول

18 مترطول 

100مترطول

105 متر مربع

100درصد

80 درصد

4 عدد

350 مترمربع

اتمام

16 متر مکعب 

40 متر مکعب

40 پله 

68  متر طول

2نفر در روز

8نفر در روز

28  متر طول

125 متر طول

30 عدد

اجرای لوله کشی سرد و گرم

برگزاری منظم نشست های شورای فنی پروژه

تصویری از اجرای عملیات نماکاری ساختمان

تصویری از ورودی پروژه

آغاز سنگ چینی دیواره های داخلی پروژه



نشریه داخلی ، شماره بیست و چهارم ، آذر ماه  1400                                             اتاق بازرگانی ،صنایع ، معادن و کشاورزی استان همدان

15

تصویری از اجرای عملیات نماکاری ساختمان

تصویری از ورودی پروژه

تصویری از نماکاری دیواره های  حیاط مرکزی

تصویر هوایی از پروژه ساختمان اتاق  اجرای عملیات لوله کشی گرمایش و سرمایش

تصویر هوایی از حیاط مرکزی و اتمام عملیات بام

نگاهی  بر پیشرفت 
پروژه  سـاختمان
 اتـاق هـمـدان
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بــه گــزارش روابــط عمومــی اتاق همدان نشســت 
انجمــن شــرکت هــای صنعــت پخــش اســتان با 
حضــور طاهــره ایــزدی دبیــر کل اتاق همــدان در 

ســالن جلســات اتاق همــدان برگــزار گردید.
در ایــن نشســت مدیــران شــرکت هــای صنعــت 
پخش اســتان بــا بیــان آخرین موانع و مشــکات 
جــاری حــوزه فعالیــت خود خواســتار مســاعدت 
ــعه و  ــت توس ــدان در جه ــاق هم ــت ات و حمای

هدفمنــد ســازی ایــن صنعــت شــدند.
طاهــره ایــزدی دبیــر کل اتــاق همــدان در  ایــن 
ــده  ــای عم ــت ه ــه ظرفی ــاره ب ــا اش ــت ب نشس
موجــود در صنعــت پخــش اســتان  افــزود از آنجا 
ــع  ــع یکــی از صنای ــه صنعــت پخــش و توزی ک
کلیــدی و زیرســاختی در اقتصــاد هــر کشــوری 
بــه حســاب مــی آیــد، ســهم ۸ الــی 9 درصــدی 
ایــن صنعــت از درآمــد ملــی، خــود مبیــن حجم 
و گســتره وســیع این صنعــت و به تبــع آن نقش 
کلیــدی ایــن صنعــت در زنجیره تامین بســیاری 
ــزدی خاطــر نشــان  ــع کشــور اســت ،ای از صنای
ســاخت در کشــور مــا صنعــت پخــش هنــوز در 
جایــگاه واقعــی خــودش قــرار نگرفتــه و متولــی 
ایــن بخــش کــه وزارت صمــت اســت آییــن نامه 
هــای جدیــد و متناســب بــا شــرایط روز را بــرای 
حــوزه هــای صنعــت پخــش تنظیــم نکــرده تــا 
ــد   ــور هدفمن ــد بط ــوزه بتوانن ــن ح ــاالن ای فع
ــا  ــزود در حــال حاضــر ب ــد، وی اف ــت کنن فعالی
یــک ذهنیــت غیــر تخصصــی در صنعــت پخش 
روبــرو هســتیم کــه هــر پخــش کننــده صرفــاً با 
داشــتن انبــار و چنــد ماشــین می توانــد عضویت 
در ایــن سیســتم داشــته باشــد و بعنــوان یــک 
شــرکت پخــش فعالیــت کنــد و در ایــران اغلــب 

شــرکت های پخــش وابســته بــه شــرکت هــای 
تولیــدی بــوده و عمــاً کل فراینــد، انبــار، فروش 
ــن در  ــده اند،ای ــه دی ــک مجموع ــع را دری و توزی
حالیســت کــه اگــر نگاهــی بــه صنعــت پخــش 
در دنیــا و مقایســه ای بــا ســایر کشــورها داشــته 
باشــیم بر اســاس گــزارش نشــریه فورچــون 5۰۰ 
در میــان ۱۰ شــرکت برتــر آمریــکا پنج شــرکت 
در حــوزه پخــش و توزیــع فعالیــت دارنــد. یعنــی 
ــر وال  ــرکتهایی نظی ــل ش ــرکت اپ ــار ش در کن
ــی در  ــرده فروش ــبکه خ ــن ش ــارت )بزرگتری م
ــه خــود  جهــان کــه رتبــه نخســت آمریــکا را ب
اختصــاص داده، در رتبــه دوم آمــازون )بزرگترین 
فروشــگاه اینترنتی جهــان( و رتبه پنجم ســیوی 
اس کرمــارک )شــرکت خــرده فروشــی و توزیــع 
دارو(، رتبه هشــتم شــرکت مک کســان )شرکت 
آمریکایــی توزیــع دارو و ارائــه فنــاوری اطاعــات 
پزشــکی و در رتبــه دهــم شــرکت امریســورس 
برگن شــرکت توزیــع دارو( حضــور دارنــد. ایزدی 
تصریــح کرد یقیــن داریــم این شــرکتهای بزرگ 
ــا شــیوه  پخــش همــه زنجیــره ارزش خــود را ب
هــای نویــن مدیریــت می کننــد و همه چیــز در 

انبــار ایــن شــرکتها را سیســتم رهبری مــی کند، 
ایــن در حالــی اســت کــه مــا در ایــران بــر ســر 
موضوعــات ســاده نظیــر حضــور مســئول فنــی 
انبــار دچــار چالــش هایــی هســتیم، وی افــزود 
نهایتــا مــا  بایــد بــه دنبــال راهــی بــرای ایجــاد 
ــرای کســب و کار شــرکت  ــا ب ــک بســتر مهی ی
هــای پخــش باشــیم و ایــن جــز بــا ایجــاد هــم 
افزایــی از طریــق ایجــاد یــک تشــکل اقتصــادی 
ــاق  ــر کل ات تخصصــی میســر نمــی شــود، دبی
بازرگانــی همــدان اضافــه کــرد در حــال حاضــر با 
حضــور ۶۰۰ شــرکت بــزرگ پخــش در تشــکل 
ملــی ایــن گام برداشــته شــده و امیدواریــم شــما 
نیــز  بــرای ایجــاد محیطــی امــن بــرای کســب و 
کار بــا تمرکــز بــر ارزش افــزوده مناســب بتوانیــد 
شــرایطی در حــد و انــدازه شــرکت هــای پخــش 
اســتان  ایجــاد نماییــد.وی درپایان تاکیــد کرد در 
راســتای ایفــای نقــش در تصمیــم ســازی هــای 
ملــی شــرکت هــای صنعــت پخــش اســتان می 
بایســت نقــش خــود را در انجمــن ملــی صنعــت 

پخــش کشــور بخوبــی ایفــا کننــد.

لزوم گرایش به تشکل گرایی راهگشا در توسعه هدفمند صنعت پخش
دبیرکل اتاق همدان در نشست انجمن شرکت های صنعت پخش استان تاکید کرد:
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چهارمین جلســه کمیســیون ســرمایه گــذاری و 
بــازار پــول و مقــررات زدایــی اتــاق همــدان صبح 
ــا حضــور  ــاه ب ــان م ــم آب ــنبه یازده روز ســه ش
هــادی خورشــیدی رئیــس کمیســیون برگــزار 

شــد.
ــازار پــول  اعضــا کمیســیون ســرمایه گــذاری ،ب
و مقــررات زدایــی اتــاق همــدان در ایــن جلســه 
بیــان آخریــن اخبــار حــوزه هــای ســرمایه 
گــذاری و بررســی سیاســتهای دولــت جدیــد در 

بــاب حمایــت از بخــش تولید،معرفــی قابلیتهای 
صنــدوق ضمانــت صــادرات و -بررســی طرحهای 
جدیــد بانکهــا در رابطــه بــا اعطــاء تســهیات به 
اقشــار جامعه را در دســتور کار چهارمین نشســت 
کمیســیون ســرمایه گــذاری اتــاق همــدان قــرار 

دانــد.
ــای  ــه ه ــد کمیت ــرر گردی ــت مق ــن نشس در ای
کمیســیون از هفتــه آتی فعالیــت های تخصصی 
خــود را آغــاز نمایند،هــادی خورشــیدی در ایــن 
نشســت خاطر نشــان کــرد بــا عنایت بــه مصوبه 
شــورای پــول و اعتبــار بانکهــا، امــاک تملیکی را 
بــا ارزیابــی روز واگــذار مــی نماینــد درصورتیکــه 
امــاک تملیکــی بابــت بدهــی هــای گذشــته به 
مبلــغ پائیــن تــر بجــای طلــب بنــام بانــک شــده 

اســت.

ــع و  ــرح موان ــه  ش ــا ب ــت اعض ــه نشس درادام
ــه و   ــذاری پرداخت ــرمایه گ ــوزه س ــکات ح مش
ایــن موضــوع مــورد بحــث واقع شــد کــه  تعیین 
میــزان  ســهم زیــر بخش هــای اقتصادی اســتان 
از تســهیات بانکــی اســتان بنــا بــه نــوع فعالیت 
اســتان پرداخــت نمــی گــردد و بانکهــا همچنان 
ــا را  ــی آنه ــات و بازرگان ــش خدم ــهم  زیربخ س

ــد، افزایــش داده ان
در پایــان ایــن جلســه ایــن مطلب طــرح موضوع 
ــای  ــف واحده ــن تکلی ــرح تعیی ــه ط ــد ک ش
ــکوک  ــوق و مش ــات مع ــادی دارای مطالب اقتص
ــی و تصمیمــات  الوصــل خــارج از شــمول قانون
ــردد و  ــزی تســویه و اســتمهال میگ ــک مرک بان
ایــن موضــوع بــا توجــه بــه سیاســتهای دولــت 

ــردد. ــی بایســت اصــاح گ جدیدم

چهارمین  جلسه 
کمیسیون سرمایه 
گذاری و بـازار 
پـول و مقررات 
زدایــی اتـاق 
همدان  با حضور 
هادی خورشیدی 
رئیس  کمیسیون 
برگـزار  شـد.

امضای تفاهم نامه مابین پارک علم و فناوری 
همدان و اتاق بازرگانی تویسرکان

ــرادی  ــا حضــور محمــد حســن م ــه ، ب ــرو مذاکــرات صــورت گرفت پی
ــی تویســرکان تفاهــم  ــاق بازرگان ــارک علــم و فنــاوری در ات رئیــس پ
ــارک  ــرکان و پ ــی تویس ــاق بازرگان ــن ات ــترک بی ــکاری مش ــه هم نام
علــم و فنــاوری بــرای ایجــاد و تاســیس مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور 
شهرســتان تویســرکان در محــل اتــاق بازرگانــی بــه امضــاء  طرفیــن 

رســید. 
در ایــن نشســت قمــری ضمــن خیــر مقــدم و اســتقبال از طــرح هــا 
و ایــده هــای نــو و دانــش بنیــان ، همــکاری و تفاهــم متقابــل در راه 
انــدازی واحــد رشــد فنــاوری شهرســتان را نقطــه عطفــی جهــت رشــد 
و اســتفاده از ظرفیــت و پتانســیل هــای موجــود جوانــان کارآفریــن و 
ــام  ــا اع ــده ه ــای علمــی جهــت تجــاری ســازی ای ــه ه جــذب نخب

نمودنــد.
ــای  ــرکان از امض ــردوی تویس ــن گ ــی و انجم ــاق بازرگان ــئول ات مس
تفاهمنامــه بیــن اتــاق بازرگانــی تویســرکان و پــارک علــم و فــن آوری 
ــرکان  ــردو در تویس ــرآوری گ ــد و ف ــز رش ــاد مرک ــرای ایج ــدان ب هم
خبــر داد و گفــت: جمــع آوری هدفمنــد ایــده هــا، تحقیقــات و 

پژوهــش هــای علمــی بــرای گســترش موثــر راه هــای فــرآوری گــردو، 
ــه اســت. ــن تفاهمنام ــن هــدف امضــای ای مهمتری

عبــداهلل قمــری در گفــت و گــو بــا روابــط عمومــی اتــاق همــدان اظهار 
ــردو در تویســرکان  ــرآوری گ ــع ف ــدازی و گســترش صنای ــرد: راه ان ک
بــه عنــوان پایتخــت گــردوی ایــران بــه یــک عــزم اجرایــی و مدیریتــی 
ــرکان از  ــتان تویس ــزود: شهرس ــاز دارد. وی اف ــده نی ــازماندهی ش س
ــد  ــرد و بای ــد شــده در کشــور بهــره مــی ب ــن گــردوی تولی مرغوبتری
صنایــع تبدیلــی و فــرآوری گــردو در آن بتوانــد درآمدزایــی عمومــی 

در ایــن بخــش را چندیــن برابــر کنــد.
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ــس  ــوان رئی ــی بعن ــدی درویش مه
کمیســیون عمــران و خدمــات فنی 
ــده  ــاق همــدان برگزی مهندســی ات

شــد
نشســت اعضای کمیســیون عمران 
ــاق  ــی ات ــی مهندس ــات فن و خدم
ــاورزی  بازرگانی،صنایع،معادن و کش
همــدان بــا دســتور جلســه انتخــاب 
بررســی  و  کمیســیون  رئیــس 
آخریــن موانــع جــاری حــوزه هــای 
ــی  ــور عل ــا حض ــتان ب ــی اس عمران
اتــاق  رئیــس  زبردســت  اصغــر 
همــدان برگــزار شــد. رئیــس اتــاق 
همــدان در ایــن نشســت بــا اشــاره 
ــی  ــای فن ــت ه ــی ظرفی ــه برخ ب
ــورهای  ــود در کش ــی موج مهندس
فعالیــن  ورود  جهــت  مســتعد 
اقتصــادی ،برنامــه ریزی،انگیــزه الزم 
و افزایــش قــدرت ریســک را الزمــه 

ــات  ــی توســعه و صــدور  خدم اصل
ــت. ــی دانس ــی مهندس فن

ــا  ــا ب ــت اعض ــن نشس ــه ای در ادام
برگــزاری انتخابات مهدی درویشــی 
را بعنــوان رئیــس و محمــد صــادق 
پارســا مهــر را بعنــوان نایــب رئیس 
کمیســیون عمــران و خدمــات فنی 
ــاق همــدان منتخــب  مهندســی ات

نمودند.
در ادامــه اعضــا مــواردی چــون بــه 
ــدن  ــی نش ــادن و اجرای ــق افت تعوی
برخــی مصوبــات شــورای گفتگــوی 
در  بخــش خصوصــی  و  دولــت 
ــای  ــوزه ه ــائل ح ــا مس ــه ب رابط
عمــران و خدمــات فنــی مهندســی  
و همچنیــن تســهیل و روان ســازی 
فراینــد صــدور پروانه ســاختمانی را 
مــورد بحــث و بررســی قــرار دادنــد.

مهدی درویشی بعنوان رئیس کمیسیون عمران و خدمات فنی مهندسی
 اتاق همدان برگزیده شد

نشســت اعضــای کمیســیون آمــوزش پژوهــش و فنــاوری اطاعــات اتــاق بازرگانی،صنایع،معــادن و کشــاورزی همــدان بــا دســتور جلســه ارائــه گزارش 
و برگــزاری انتخابــات بــا حضــور علــی اصغــر زبردســت رئیــس اتــاق همــدان برگــزار شــد. رئیــس اتــاق همــدان در ایــن نشســت  ابتــدا مســائلی را 
در خصــوص وظایــف کمیســیون ، نحــوه انتخــاب فــرد اصلــح و بــا تاکیــد بــر ایــن مهــم کــه بنــا بــر قانــون کاندیــد ریاســت کمیســیون مــی بایســت  
لزومــا عضــو اتــاق بازرگانــی یــا دارنــده کارت بازرگانــی باشــد مطالبــی را بیــان فرمودنــد . ایشــان نحــوه ایجــاد کمیتــه هــا و اضافــه شــدن کمیتــه هــا 
در بطــن کمیســیون را تشــریح نمــوده  و در مــورد رونــد تأییــد کمیتــه جدیــد لــزوم تأئیدیــه هیــأت رئیســه اتــاق بازرگانــی اســتان را خاطــر نشــان 
شــدند ،وی بــا اشــاره بــه اهمیــت امــر آمــوزش افــزود ایــن کمیســیون مــی بایســت نــق خــود را در  ســایر کمیســیون هــا نیــز بخوبــی  ایفــا نمایــد. 

در ادامــه بــا برگــزاری انتخابــات اعضــا  آقــای حمیــد بهرامــی را بعنــوان ریاســت کمیســیون منتخــب نمودنــد. بهرامــی نیــز در ایــن نشســت ضمــن 
ــه اعضــاء کمیســیون و قدردانــی فــراوان از ریاســت پیشــین ایــن کمیســیون در خصــوص کمیتــه هــای زیــر مجموعــه کمیســیون  خیــر مقــدم ب

مطالبــی را اظهــار داشــتند و همچنیــن از اعضــای محتــرم تقاضــای همــکاری و نیــز ارائــه هــر ایــده و نظــر ســازنده ای بــه کمیســیون را نمودنــد.
در ادامه اسامی کمیته هایی که در سالهای پیش مورد تأیید اتاق بوده است مد نظر قرارگرفت که بشرح ذیل می باشد.

ــت سیســتم هــای  ــاوری ، مدیری ــه پژوهــش ، فن ــره وری ، تعامــل صنعــت و دانشــگاه و مســئولیت اجتماعــی ۲- کمیت ــوزش ، به ــه آم ۱ - کمیت
ــه گردیــد. ــاق همــدان ارائ ــه هیئــت رئیســه ات کیفیــت و تدویــن اســتاندارد . گفتنــی اســت کمیتــه هــای مذکــور جهــت تصویــب ب

در ادامــه ابراهیمــی مســئول دبیرخانــه کمیســیونهای تخصصــی اتــاق همــدان اظهــار داشــت حضــور یکــی  از اعضــاء هیئــت رئیســه در کمیتــه هــا 
موجــب هدایــت و رشــد بهتــر خواهــد بــود کــه در ایــن راســتا ، خاطــره خانلــرزاده جهــت عضویــت کمیتــه پژوهــش ، فنــاوری و مدیریــت سیســتم   

                                   های کیفیت و تدوین استاندارد و همچنین  آقای اعتصام نیز جهت عضویت در  کمیته آموزش بهره وری   
                                     تعامل صنعت و دانشگاه اعام آمادگی نموده اند .

حمید بهرامی بعنوان رئیس کمیسیون آموزش پژوهش و فناوری اطالعات  اتاق همدان انتخاب شد
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اعضــای  نشســت  چهارمیــن 
مالیاتــی،  امــور  کمیســیون 
تأمیــن اجتماعــی و روابــط کار 
ــی  ــور عل ــا حض ــدان ب ــاق هم ات
ــیون  ــس کمیس ــاح  رئی ــر ف اکب
ــه  ــت رئیس ــا هیئ ــایر اعض و و س
۱.بیــان  جلســه  دســتور  بــا 
مالیاتــی،  حــوزه  روز   اخبــار 
جلســه  مصوبــات  ۲-بررســی 
،پیگیــری  پیشــین کمیســیون 
جلســه آموزشــی و طــرح مســائل 
مالیاتــی و بیــان اقدامــات عملــی 
ابــراز  در  اشــتباه  زمــان  در 
ــی  ــی و چگونگ ــه مالیات اظهارنام
رفــع اشــکال و بررســی و توضیــح 
نامــه مربــوط بــه تبصــره ۷ مــاده 

گردیــد. برگــزار   5۰۱
 گفتنــی اســت اعضــا در ایــن 
ــف حــوزه  نشســت مســائل مختل
و  اجتماعــی  ،تامیــن  مالیاتــی 
را مــورد بحــث و  روابــط کار  
ــات  ــرار داده و موضوع ــی ق بررس

ــد: ــرر گردی ــه مق ــل ب ذی
۱. مقــرر شــد اشــتباه محاســباتی 
ــتباه  ــع اش ــد رف ــه و رون اظهارنام
بــه فعالیــن اقتصــادی اطــاع 

ــود. ــانی ش رس
ــوط  ــائل مرب ــد مس ــرر ش ۲. مق
بــه مالیــات جهــت آگاهــی اعضــا، 
در جلســات ســایر کمیســیونها و 
ــورت  ــه ص ــات ب ــیون مالی کمیس

ــود. ــوزش داده ش ــداول آم مت
ــی  ــه عل ــن جلس ــدای ای  در ابت
ــیون  ــس کمیس ــاح رئی ــر ف اکب

و نایــب رئیــس اتــاق همــدان 
ضمــن خــوش آمدگویــی بــه 
را  مالیاتــی  مســائل  اعضــاء، 
مطــرح نمودند.ایشــان بــر اجــرای 
اتــاق  صــادره  دســتورالعمل 
درخصــوص چگونگــی رســیدگی 
ــکیل کاس  ــا و تش ــت ه در هیئ
آموزشــی بــا حداکثــر حضــور 
نمودند.نایــب  تأکیــد  نفــر   ۰4
ــن  ــدان همچنی ــاق هم ــس ات رئی
خاطرنشــان ســاختند: موضــوع 
جلســه  در  اجتماعــی  تأمیــن 
و  دولــت  گفتگــوی  شــورای 
ــی  ــرح م ــی مط ــش خصوص بخ
شــود، کــه ۱۲ مــورد مصوبــه 
ــود  ــی ش ــری م ــه پیگی در  جلس
در  نیــز  کار  روابــط  مســائل  و 
ــوان  ــو عن ــورای گفتگ ــه ش جلس

ــد. ــد ش خواه
مزایــای   : اظهارداشــت  فــاح 
انگیزشــی شــامل مالیــات حقــوق 
ــق  ــوص ح ــد و درخص ــی باش نم
ــا از  ــری مــی شــود ت بیمــه پیگی

ــد. ــاف گردن ــه مع ــق بیم ح
ــب  ــه مهــدی شــریفی نای در ادام
کمیســیون  محتــرم  رئیــس 
دستورجلســه  بــه  اشــاره  بــا 
کمیســیون، خواســتار آمــوزش 
اعضــای اتــاق و هیــأت هــای 
صــورت  بــه  اختــاف  حــل 

شــدند. مســتمر 
جعفــری  شــیرویه  همچنیــن 
ــه  ــرم کمیت ــئول محت ــب مس نس
کمیســیون  مالیاتــی  امــور 

ــر  ــزی از نظ ــه ری ــتار برنام خواس
تأمیــن مــکان و همچنیــن زمــان 
مناســب جهــت برگــزاری دوره 
مســائل  درخصــوص  آموزشــی 

مالیاتــی شــدند.
ــاده  ــره ۷ م ــث تبص ــپس بح س
۱۰5 مطــرح شــد کــه پاســخ 
رئیــس  توســط  جلســه  در  آن 
کمیســیون قرائــت شــد کــه متــن 
حاکــی از آن اســت کــه موضــوع 
تســویه فقــط تســویه ســال قبــل 
ــه کفایــت مــی کنــد  از ســال پای
ــات  ــراد همــان مالی و چنانچــه اف
ــه را تقســیط و مالیــات ســال  پای
قبــل را تقســیط یــا پرداخــت 
ــای  ــد از مزای ــی توانن ــد م نماین
تبصــره ۷ مــاده ۱۰۰ بــه ازای هــر 
۰۱% افزایــش درآمــد بــه نســبت 
ــرخ  ــد از ن ــک واح ــل ی ــال قب س
مالیاتــی کاهــش پیــدا مــی کنــد.
نســب  جعفــری  ادامــه  در 
درخصــوص اظهارنامــه اشــتباهی 
افــزود : مؤدیــان ظــرف یــک 
مــاه مــی تواننــد نســبت بــه 
اصــاح و اظهارنامــه اصاحــی 
سررســید  از  پــس  و  اقــدام 
را  اظهارنامــه  تســلیم  مقــرر 
ــاع  ــنهاد اط ــد. پیش ــام دهن انج
رســانی اشــتباه محاســباتی ثبــت 
اظهارنامــه توســط ایشــان بــه 
ــد و  ــرح ش ــوب مط ــورت مکت ص
همچنیــن چگونگــی رفــع اشــتباه 
ــط  ــز توس ــه نی ــول نتیج ــا حص ت

ایشــان پیگیــری مــی شــود.

ــر  ــدی دبی ــرخ احم ــن ف همچنی
کمیســیون درخصــوص اختیارات 
رئیــس امــور مالیاتــی در اجــرای 

مــاده ۲4۸ اظهــار داشــت
 ایــن موضــوع محــدود نیســت و 
ــرگ  ــدود ب ــا ح ــتندات ت ــا مس ب
تشــخیص مجــاز مــی باشــند 
شــورای  توســط  آراء  نقــض  و 
ــوان موجــب  ــی و دی ــی مالیات عال
رفــع توقیــف مــی گــردد، برخــی 
ــی از ۱4۰۰/۰۱/۱۳  احــکام مالیات
اجرایــی مــی شــود، ۱-مهلــت 
ــزوده  ــه ارزش اف تســلیم اظهارنام
تــا پایــان مــاه بعــد از انقضــاء هــر 
فصــل ۲- مهلــت اعتــراض ۳۰ 
روز و رســیدگی ؟ 45 روز مــی 

ــد. باش
عضــو  بهمنــی  خانــم  ســپس 
ــوص  ــیون درخص ــرم کمیس محت
داروخانــه  مالیاتــی  ضرائــب 
ــغ  ــن مبل دامپزشــکی گفتنــد : ای
دو برابــر شــده اســت کــه قابلیــت 
تعدیــل دارد و خواســتار پیگیــری 
ایــن موضــوع توســط کمیســیون 

ــدند. ش
ــدان  ــاق هم ــده ات ــرادی نماین م
ــاف  ــل اخت ــای ح ــأت ه در هی
درخصــوص  نیــز  مالیاتــی 
حــق واگــذاری اظهــار داشــت 
اســتناد  بــه  واگــذاری  : حــق 
 ۱4۰۰/۱4۰۰۲۶ بخشــنامه 
مــورخ ۱4۰۰/5/۲۲ فقــط امــاک 
تجــاری را شــامل مــی شــود.

چهارمین نشست اعضای کمیسیون امور مالیاتی،
تأمین اجتماعی و روابط کار اتاق همدان
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فعالیــن حــوزه شــن و ماســه اســتان همــدان   
ــاق  ــر کل ات ــور دبی ــا حض ــتی ب ــی نشس ط
ــی همــدان  آمادگــی خــود را جهــت  بازرگان
تشــکیل و توســعه انجمن شــن و ماسه استان 

ــد. همــدان اعــام نمودن
ــی  ــاق بازرگان ــه گــزارش روابــط عمومــی ات ب
صنایــع معــادن و کشــاورزی همــدان فعالیــن 
ــالن  ــور در س ــا حض ــه ب ــن و ماس ــوزه ش ح
جلســات اتــاق همــدان طــی نشســتی 
راهکارهــای رفــع موانــع و تســهیل امــور خود 
را بررســی و  تشــکیل انجمــن مجــزا بــا هدف 
ــاد  ــکار و ایج ــه راه ــاعی و ارائ ــریک مس تش
هماهنگــی در مطالبــه اهــداف صنفی خــود را 

راهگشــا دانســتند

ــدان در  ــاق هم ــر کل ات ــزدی دبی ــره ای طاه
ایــن نشســت بــا تشــریح ارائــه خدمــات اتــاق 
ــزوم  بازرگانــی بــه تشــکل هــای اقتصــادی ل
توســعه تشــکل گرایی را در راســتای دستیابی 
ــن اقتصــادی در  ــداف مشــترک فعالی ــه اه ب
حــوزه هــای اختصاصــی خــود  امــری حیاتی 
در اعتــا جایــگاه فعالیــن بخــش خصوصــی 
و مطالبــه حقــوق خــود از نهادهــای اجرایــی 

تلقــی کــرد.
دبیــر کل اتــاق در ایــن نشســت اظهار داشــت 
در صــورت عــزم جــدی فعالیــن حوزه شــن و 
ماســه اســتان فرایند عضویــت در اتاق،دریافت 
موافقــت اصولــی از اتاق ایــران ،آگهــی روزنامه 
ــن  ــکیل ای ــت تش ــع  جه ــزاری مجم و  برگ

ــام  ــه انج ــدون وقف ــرعت و ب ــا س ــن ب انجم
خواهــد شــد و دفتــر کار در ســاختمان 
تشــکل هــای اتــاق همــدان در اختیــار هیئت 
رئیســه ایــن انجمــن قــرار خواهــد گرفــت.وی 
افــزود اتــاق بازرگانــی بعنــوان مامــن فعالیــن 
اقتصــادی در حــوزه های مختلــف آمــاده ارائه 

خدمــات خواهــد بــود.
در پایــان ایــن جلســه مقــرر گــردد فعالیــن 
صنعــت شــن و ماســه اســتان بــا هماهنگــی 
واحــد خدمــات بازرگانــی اتــاق همــدان  
امــورات الزم را جهــت عضویــت در اتــاق 
بازرگانــی صنایــع معــادن و کشــاورزی اســتان 
همــدان بعنــوان گام نخســت ایــن اقــدام موثر 

تشــکلی انجــام نماینــد.

ـــی  ـــت تخصص نشس
ــوزه  ــن حـ فعالیـ
شـــن و ماســـه
 اســـتان همـــدان
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ــوزه  ــار ح ــان اخب ــا ،بی ــت اعض ــن نشس در ای
هــای  کمیتــه  تکلیــف  و  عمرانی،تعییــن 
کمیســیون،و طــرح موضــوع بنــد و تبصــره 
ــون بودجــه ســال ۱4۰۰ را در دســتور کار  5 قان
ــا رأی  ــت ب ــن نشس ــد و در ای ــرار دادن ــود ق خ
گیــری از اعضــا مهــدی مرادحاصلــی بــه عنــوان 
مســئول کمیتــه ســاختمان و عمــران شــهری  
انتخــاب شــدند، در ادامــه بهرامــی مســئول 
کمیتــه خدمــات فنــی و مهندســی و حمایــت 
ــا  از کنسرســیوم هــا اعضــای کمیتــه خــود را ب

هماهنگــی قبلی با اعضای کمیســیون 
بــه شــرح ذیــل معرفــی نمودند:آقایان 
زنــدی )انجمن پیمانــکاران(، رحمانی، 
کمکی،محمدی پاکروان،بهــادری نژاد، 
ــکندری،  ــی، اس ــی، درویش مرادحاصل

ــاری. ــیری، غف ش
ــس  ــی رئی ــدی درویش ــه مه در ادام
کمیســیون احــداث و خدمــات فنــی 

مهندســی اتــاق همــدان بــا بیــان برخــی موانــع 
اخیــر حــوزه هــای عمرانــی افــزود :مــوارد مطــرح 

شــده درخصــوص بنــد و تبصــره 5 قانــون بودجه 
ــورای  ــت ش ــتور کار نشس ــال ۱4۰۰، در  دس س
بخــش  و  دولــت  گفتگــوی 
خصوصــی قــرار گرفتــه و در 
ــئله  ــرح مس ــورا ط ــن ش صح
ــت  ــن نشس ــد.در ای ــد ش خواه
پیشــنهاد دعــوت از مجمــع 
نماینــدگان اســتان و همچنیــن 
ــکاران مســکن ملــی نیــز  پیمان

ــد. ــرح ش مط

چهارمین نشســـت کمیســـیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق 
همدان با حضور هیئت رئیســـه و اعضا کمیســـیون برگزار گردید.

ــرو  ــور خس ــا حض ــدان ب ــاق هم ــارت ات ــیون تج ــای کمیس ــت اعض نشس
ــا دســتور  طالبــی رحیــق رئیــس کمیســیون و دیگــر اعضــا کمیســیون ب
جلســه اســتماع مســائل و مشــکات اعضــای محتــرم کمیســیون جهــت 
بررســی و رســیدگی در کمیســیون  و معرفــی خدمــات صنــدوق ضمانــت 

ــد. ــاق همــدان برگــزار گردی ــت در ات ــران توســط کارشــناس صنــدوق ضمان صــادرات ای
در ایــن نشســت مقــرر گردیــد مســائل و مشــکات مربــوط بــه تعهــد ارزی، صــادرات و واردات بــه صــورت مکتــوب جهــت پیگیــری بــه کمیســیون 
ارائــه شــود،همچنین اعضــا در ایــن جلســه خواســتار  حضــور کارشــناس در حــوزه رفــع تعهــد ارزی و بازرگانــی در مراجــع قضایــی اســتان از  
ــه  مشــکات درخصــوص  ــا اشــاره ب ــاق ب دادســتان همــدان شــدند.در ادامــه طالبــی رحیــق رئیــس کمیســیون و عضــو هیئــت نماینــدگان ات
مســائل مربــوط بــه ســامانه هــا خواســتار برگــزاری جلســه ای بــا حضــور ســازمان صمــت، توســعه تجــارت و هیــأت رئیســه کمیســیون تجــارت 

جهــت رفــع و بهبــود وضعیــت ســامانه هــا گردیــد.
ــأت رئیســه  کمیســیون  ــل باحضــور هی ــه حمــل و نق ــوط ب ــه  نشســتی مشــترک درخصــوص مســائل مرب اعضــا کمیســیون تجــارت در ادام
کشــاورزی و کمیتــه حمــل و نقــل کمیســیون تجــارت را در راســتای تســهیل امــور و رفــع موانــع موثــر دانســته و در دســتور کار قــرار دادنــد.در 
پایــان اعضــا بــه موضــوع راه آهــن اســتان اشــاره نمــوده و تاکیــد کردنــد هیــأت رئیســه جلســه ای جهــت جمــع بنــدی مســائل مربــوط بــه راه 

آهــن تشــکیل داده  ودر ادامــه موضــع طــی نشســتی بــا حضــور مدیرعامــل راه آهــن تشــکیل گــردد.

در چهارمین نشست اعضای کمیسیون تجارت مطرح شد:

لزوم حضور کارشناس در حوزه رفع 
تعهد ارزی و بازرگانی در مراجع 

قضایی
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ــر یکــی از مقاصــد  همــدان در ســال های اخی
گردشــگری در ایــران بــوده، البتــه تــا قبــل از 
اینکــه کرونــا افــراد را بــه خانه نشــینی و بعــد 

ــد. ــی وادار کن ــذاری اجتماع فاصله گ
صنعــت گردشــگری اســتان در دوران شــیوع 
ــای بســیاری را متحمــل شــده،  ــا ضرره کرون
قابل توجهــی  اقامتــی  مراکــز  و  هتل هــا 
راهنمایــان  تعطیــل شــدند،  و  ورشکســت 
و  دادنــد  دســت  از  را  خــود  شــغل  تــور 
مشــاغل مرتبــط بــا گردشــگری از جملــه 
را  بســیاری  ضررهــای  هــم  صنایع دســتی 
متحمــل شــدند. هرچنــد کــه گایــه فعــاالن 

ــه  ــفر بارق ــاره س ــای دوب ــر احی ــا خب ــت، ام ــیار اس ــا بس ــود حمایت ه ــگری از نب گردش
ــت. ــیده اس ــگری بخش ــت گردش ــاالن صنع ــه فع ــدی ب امی

شــهرام شــیروانی در نشســت اعضــای کمیســیون گردشــگری اظهــار داشــت کرونــا ۳5۰ 
میلیــارد تومــان بــه تأسیســات گردشــگری اســتان خســارت وارد کــرد،وی گفــت: شــیوع 
ویــروس کرونــا تــا پایــان ســال گذشــته، ۳5۰ میلیــارد تومــان بــه تأسیســات گردشــگری 
ــان  ــا، راهنمای ــل ه ــش هت ــارت در بخ ــن خس ــرده و  ای ــارت وارد ک ــتان خس ــن اس ای

گردشــگری، آژانس هــای مســافرتی، 
ــی  ــی و تفریح ــای فرهنگ مجتمع ه
بــود. بوم گــردی  اقامتگاه هــای  و 

ــاق  ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
همــدان چهارمیــن نشســت اعضــای 
ــب و  ــگری و کس ــیون گردش کمیس
ــا  ــدان ب ــاق هم ــته ات ــای وابس کاره
حضــور شــهرام شــیروانی رئیــس 
کمیســیون بــا دســتور جلســه تعیین 

چهارمیـــن نشســـت اعضـــای 
و  گردشـــگری  کمیســـیون 
ــته  ــای وابسـ ــب و کارهـ کسـ

ــه  ــیون، برنام ــای کمیس ــه ه ــف کمیت و تکلی
ریــزی حضــور اســتان در نمایشــگاه اکســپو دبی 
و بررســی مشــکات و نیازهــای اســتان جهــت 
طــرح در ســفر ریاســت جمهــوری برگــزار شــد. 
ــیون در  ــای کمیس ــه ه ــت کمیت ــن نشس در ای
قالــب 4 کمیتــه ۱- کمیتــه ســرمایه گــذاری و 
توســعه گردشــگری داخلــی، ۲- کمیتــه توســعه 
فرهنــگ گردشــگری و روابــط بیــن الملــل، 
ــه  ــامت، 4- کمیت ــگری س ــه گردش ۳- کمیت
صنایــع دســتی تعریــف و مــورد تصویــب اعضــا 

ــرار گرفــت. ق
در ادامــه موضوعاتــی چــون پیگیــری برگــزاری 
نشســت فعالیــن گردشــگری بــا اســتاندار ، 
پیگیــری برگــزاری نشســت کمیســیون بــا 
شــهردار همــدان و ریاســت دانشــگاه علــوم 
ــه نمایشــگاه  ــراد ب ــزام اف ــری اع پزشــکی، پیگی
ــخصی،  ــه ش ــر، هزین ــذب اسپانس ــپو )ج اکس
حمایــت اسپانســر و هزینــه شــخصی( پیگیــری 
وضعیــت جــاده پیســت اســکی )نامــه بــه 
اســتانداری بــرای تحویــل جــاده بــه شــهرداری( 
جمــع بنــدی مــوارد قابــل طــرح درســفر 

ریاســت جمهــوری محتــرم بــه اســتان همــدان، 
ــاالنه  ــری ســهم گردشــگری از بودجــه س پیگی
ــات  ــرای تبلیغ ــاری ب ــف اعتب ــص ردی و تخصی
گردشــگری، پیگیــری اجــرای مــاده ۲۳ قانــون 
خدمــات کشــوری، مــورد بحــث و بررســی 

ــد. ــع ش ــیون واق ــای کمیس اعض
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بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان 
هــادی خورشــیدی، رئیــس کمیســیون 
ــدان  ــی هم ــاق بازرگان ــذاری ات ــرمایه گ س
خصوصــی  بانک هــای  داشــت:  اظهــار 
ــارف  ــع و مص ــار مناب ــه آم ــدان از ارائ هم
و مطالبــات معــوق خــودداری می کننــد 
ــادی  ــای اقتص ــد برنامه ه ــه بای ــی ک درحال

ــد. ــته باش ــفافیت داش ش
ــط  ــا رواب ــو ب ــیدی در گفتگ ــادی خورش ه
ــه  ــان اینک ــا بی ــدان ب ــاق هم ــی ات عموم
رابطــه دولــت و بخــش خصوصی در اســتان 
همــدان رابطــه موفقــی اســت، اظهــار کــرد: 
انتظــار داریــم در دولــت جدیــد کــه تولیــد 
مــد نظــر اســت، وفــاق و همدلــی بیشــتری 
ــاهد شــکوفایی هرچــه  ــا ش ایجــاد شــود ت

بیشــتر اقتصــاد اســتان همــدان باشــیم.
در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  خورشــیدی 
طــرح پایــش محیــط کســب و کار تامیــن 
ســرمایه  اساســی ترین دغدغــه فعــاالن 
اقتصــادی اســت، ادامــه داد: 9۰ درصــد 
ــام  ــا انج ــق بانک ه ــرمایه از طری ــن س تامی
ــداد  ــه تع ــه اینک ــاره ب ــا اش ــود.وی ب می ش
بانک هــا  کمیســیون  عضــو  بانک هــای 
۱۳ بانــک دولتــی اســت و پنــج بانــک 
ــده  ــام ش ــپه ادغ ــک س ــز در بان ــی نی نظام
اســت، افــزود: بانــک ســپه بزرگتریــن بانــک 

ــت. ــور اس ــود در کش موج
ــتان  ــال 99 در اس ــان س ــع پای ــده مناب مان
میلیــارد   5۳۷ و  هــزار   ۲۸9 همــدان 
ــاه  ــهریور م ــان ش ــه در پای ــوده ک ــال ب ری
ســال جاری بــه ۳5۳ هــزار و 5۱۶ میلیــارد 

ـــه  ـــی از ارائ ـــای خصوص ـــک  ه بان
آمـــار مربـــوط بـــه منابـــع و 
ـــد ـــودداری می کنن ـــارف خ مص

 گفتگو روابط عمـومی 
اتاق همدان با هادی 
خــورشیـدی رئـیس 
کمـیـسیـون سـرمایه 
گـذاری، بازار پول و 
مقـررات زدایی اتاق 
بازرگانی  هــــمـدان

ریــال تبدیل شــده اســت،رئیس کمیســیون 
ــتان  ــی اس ــاق بازرگان ــذاری ات ــرمایه گ س
ــرد  ــی عملک ــه بررس ــه ب ــدان در ادام هم
شــورای  پوشــش  تحــت  بانک هــای 
بانک هــا پرداخــت و بــا بیــان اینکــه مانــده 
منابــع پایــان ســال 99 در اســتان همــدان 
۲۸9 هــزار و 5۳۷ میلیــارد ریــال بــوده کــه 
در پایــان شــهریور مــاه ســال جاری بــه 
ــل  ــال تبدی ــارد ری ــزار و 5۱۶ میلی ۳5۳ ه
ــم ۶۳  ــن رق ــرد: ای ــان ک ــت، بی ــده اس ش
ــادل ۲۲.۱  ــال مع ــارد ری ــزار و 9۷۳ میلی ه

ــت. ــته اس ــش داش ــد افزای درص
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مانــده کل مصــارف 
ــدان ۲45  ــتان هم ــال 99 در اس ــان س پای
ــت،  ــوده اس ــال ب ــارد ری ــزار و ۷۶۰ میلی ه
افــزود: ایــن رقــم تــا پایــان شــهریور 
ســال جاری بــه ۲۸۶ هــزار و ۷4۱ میلیــارد 
ریــال رســیده کــه 4۰ هــزار و 9۸۱ میلیارد 
ریــال معــادل ۱۶.۷ درصــد افزایــش داشــته 

اســت.
ــده  ــه مان ــه اینک ــاره ب ــا اش ــیدی ب خورش
خالــص تســهیات پایــان ســال 99 در 
ــارد  ــزار و ۸۸ میلی ــدان ۱9۷ ه ــتان هم اس
ریــال بــوده و مانــده خالــص تســهیات تــا 
ــارد  ــان شــهریور۲۳5 هــزار و ۱4۰ میلی پای
ــش  ــغ افزای ــرد: مبل ــه ک ــال اســت، اضاف ری
ــزار و 5۲  ــهیات ۳۸ ه ــص تس ــده خال مان
ــوده  ــال معــادل ۱9.۳ درصــد ب میلیــارد ری

اســت.
نســبت منابــع بــه مصــارف اســتان همــدان 

۸۲ درصــد اســت.
ــع  ــه مقایســه عملکــرد مناب وی در ادامــه ب
بــه میــزان مصــارف پرداخــت و گفــت: 
منابــع ۳5۳ هــزار و 5۱۶ میلیــارد ریــال در 
پایــان شــهریور بــوده کــه نســبت منابــع بــه 
مصــارف اســتان همــدان ۸۲ درصــد اســت.
ــاق  ــذاری ات ــس کمیســیون ســرمایه گ رئی
بازرگانــی اســتان همــدان در ادامــه بــه 
مقایســه منابــع به میــزان۳5۳ هــزار و 5۱۶ 
میلیــارد ریــال بــه مانــده خالــص تســهیات 
بــه میــزان ۲۳5 هــزار و ۱4۰ میلیــارد ریال 
ــه  ــزود: نســبت مصــارف ب اشــاره کــرد و اف
منابــع اســتان همــدان ۶۷ درصــد اســت و 
نســبت منابــع بــه مصــارف کشــور در پایــان 
ــا  ــوده و بانک ه ــد ب ــاه 5۷ درص ــرداد م خ
در اســتان ۱۰ درصــد از میانگیــن کشــوری 

ــته اند. ــت داش ــتر فعالی بیش

مقایســه  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
ــای  ــر بخش ه ــه زی ــی ب ــهیات پرداخت تس
ــال 99  ــه در س ــان اینک ــا بی ــادی و ب اقتص
بخــش کشــاورزی 4۱ هــزار و 9۸9 میلیــارد 
ــه ۲۲  ــرده ک ــت ک ــهیات دریاف ــال تس ری
درصــد از ســهم کل را شــامل می شــود، 
ــدن ۲۱  ــت و مع ــش صنع ــرد: بخ ــان ک بی
هــزار و ۲45 میلیــارد ریــال تســهیات 
ــرده  ــت ک ــد کل را دریاف ــادل ۱۱ درص مع

ــت. اس
ــزار  ــزود: مســکن و ســاختمان 44 ه وی اف
ــهم  ــادل ۲۲ س ــال مع ــارد ری و ۲۶۱  میلی
ــزار و  ــی 9۸ ه ــات و بازرگان را دارد و خدم
59۳ میلیــارد ریــال کــه 45 درصــد ســهم 
تســهات را بــه خــود تخصیــص داده اســت.

خورشــیدی بــا اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای 
ــاه ســهم  ــان شــهریور م ــا پای ســال جاری ت
تســهیات بخــش کشــاورزی ۱۰ هــزار 
میلیــارد ریــال بیشــتر شــده امــا همــان ۲۲ 
درصــد ســهم را دارد، افــزود: ســهم بخــش 
صنعــت و معــدن  ۲5 هــزار و ۱۷۸ میلیــارد 
ســهم داشــته و بیــش از چهــار هــزار 
ــه شــده  ــه ســهم آن اضاف ــال ب ــارد ری میلی
امــا همــان ۱۱ درصــد را ســهم داشــته 

اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســهم بخــش 
هــزار  دو  مبلــغ  ســاختمان  و  مســکن 
میلیــارد اضافــه شــده امــا دو درصــد از 
ســهم خــود را از دســت داده و بــه ۲۰ 
ــرد: ســهم  ــان ک درصــد رســیده اســت، بی
تســهیات بخــش خدمــات و بازرگانــی 
۱۱۲ هــزار و 5۲۶ میلیــارد ریــال اســت 
کــه ۲۱ هــزار میلیــارد رشــد داشــته و 4۷ 
ــص  ــود تخصی ــه خ ــهم کل را ب ــد س درص

داده اســت.
بخــش صنعــت اســتان همــدان بــا ۱۱ 
ــی از کل  ــهم دریافت ــن س ــد پایین تری درص

تســهیات در بخــش اقتصــادی را دارد.
ــاق  ــذاری ات ــس کمیســیون ســرمایه گ رئی
ــه  ــاره ب ــا اش ــدان ب ــتان هم ــی اس بازرگان
بــا ۱۱ درصــد  بخــش صنعــت  اینکــه 
در  تســهیات  کل  از  ســهم  پایین تریــن 
بخــش اقتصــادی را دارد، اضافــه کــرد: 
ــد  ــاورزی می توان ــش کش ــد بخ ــد رش درص
تــا ۳۰ درصــد افزایــش یابــد و بــرای بخــش 

ــم. ــه داری ــم برنام ــدن ه ــت و مع صنع
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نخستین جلسه دوره آموزشی پروژه همکاری آموزش دوگانه
شغلی ایران و آلمان

نخســتین جلســه دوره آموزشــی جامــع کارآفرینــی بــر اســاس هــوش مدیریــت بــه همــت  اتــاق همــدان و بــا همــکاری موسســه 
ــا حضــور کارشناســان پــروژه همــکاری آمــوزش  آموزشــی و پژوهشــی اتــاق ایــران و  ســازمان فنــی و حرفــه ای اســتان همــدان ب

دوگانــه شــغلی ایــران و آلمــان صبــح امــروز در ســالن فنــی و حرفــه ای مریانــج برگــزار گردیــد.
ــتراتژی،منابع  ــی و اس ــده پژوه ــخصی،مدیریت پروژه،آین ــای ش ــارت ه ــعه مه ــای توس ــل ه ــر فص ــن دوره س ــت در ای ــی اس گفتن
انســانی،بازاریابی و فروش،مالــی و ســرمایه گذاری،تولید،بهــره وری و کیفیت،مدیریــت فراینــد و فنــاوری اطاعات،مدیریــت 
ــن دوره  دانش،تعمیــرات و نگهــداری و ابزارهــا و تکنیــک هــای مدیریتــی تدریــس خواهــد شــد. در نخســتین جلســه آموزشــی ای
بیــش از ۶۰ نفــر از بنــگاه هــای مختلــف اقتصــادی  شــرکت کــرده و مطالــب توســط اســتاد جــواد الهــی نســب مــدرس دوره بــه 

ــید. ــدان رس ســمع و نظــر عاقمن
شــایان ذکــر اســت کشــور آلمــان رمــز موفقیــت اقتصــادی خــود را در داشــتن نیــروی متخصــص بــا بازدهــی بــاال در مشــاغل مختلــف 
و آمــوزش کامــل و مــدرن نیــروی متخصــص مــی دانــد کــه باعــث کســب کمتریــن نــرخ بیــکاری در افــراد زیــر ۲5 ســال در کل 
اروپــا شــده اســت و علــت آن هــم داشــتن یــک سیســتم آمــوزش دوگانــه شــغلی بــرای جوانــان و متقاضیــان آمــوزش هــای شــغلی 
مــی باشــد. اتــاق هــای بازرگانــی بــا ارتبــاط مســتقیم و مشــاوره هــای خــود بــه بنــگاه هــای اقتصــادی، آمــوزش هــای مــورد نیــاز 
آن هــا را شناســایی و بــا انتقــال آن بــه دولــت و مراکــز آموزشــی موجــب تســریع در امــر آمــوزش شــغلی شــده و اهــداف آموزشــی 

بنــگاه هــای اقتصــادی را فراهــم مــی آورنــد.
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نشست کمیته راهبردی آموزش دوگانه شغلی ایران و آلمان
نشســت کمیتــه راهبــردی آمــوزش دوگانــه شــغلی ایــران و آلمــان 
بــا حضــور طاهــره ایــزدی دبیــر کل اتــاق همــدان ،محمــدی رئیــس 
اداره موسســات کار آمــوزی ســازمان فنــی حرفــه ای اســتان ،  
آروانــه معــاون آمــوزش و پژوهــش و  شــاخصی رئیــس اداره تجــارت 
خارجــی ســازمان صمــت  در ســالن جلســات اتــاق همــدان برگــزار 
ــکاری  ــات و هم ــت تعام ــتای تقوی ــت در راس ــن نشس ــد. ای گردی
هــای اتــاق بازرگانی،بنــگاه هــای اقتصــادی و اداره کل آمــوزش فنــی 
حرفــه ای در اجــرای هرچــه بهتــر  دوره آموزشــی دوگانــه ایــران و 

آلمــان برگــزار گردیــد و هماهنگــی هــای الزم صــورت گرفــت.
دبیــر کل اتــاق همــدان در ایــن جلســه اظهــار داشــت در دوره قبلــی 
پــروژه دوآل آلمــان کــه توســط اتــاق همــدان برگــزار گردیــد بیــش 
از ۶۰ کارشــناس از شــرکت هــای صنعتــی و تجــاری برتــر اســتان 
ــرکان  ــر س ــت بریس،فیلت ــحر،بتن صنع ــی س ــع غذای ــر صنای نظی
،کنتــرل گاز اکباتــان و... حضــور پیــدا کــرده و آمــوزش هــای الزم 

را دریافــت نمــوده انــد.
دبیــر کل اتــاق همــدان بــا اشــاره بــه اهمیــت موضــوع آمــوزش در 
ــان  ــاخت پارلم ــان س ــر نش ــادی خاط ــداف کان اقتص ــبرد اه پیش
ــان ۸ ماهــه نخســت ســال  ــدت زم بخــش خصوصــی اســتان در م
جــاری موفــق بــه برگــزاری بیــش از  ۳۸ دوره تخصصــی بــا مــدت 
زمانــی قریــب بــه ۲5۰۰ ســاعت آمــوزش  در حــوزه هــای  مختلــف 

گردیــده اســت.
شــایان ذکــر اســت در ادامــه اعضــا کمیتــه راهبــری پــروژه آمــوزش 
دوگانــه شــغلی ایــران و آلمــان  در راســتای افزایــش ســطح کیفــی  
برگــزاری ایــن دوره بازدیدهــای را نیــز بــا حضــور طاهــری ایــزدی 
دبیــر کل اتاق،علیرضــا مقیــدی مدیــر پــروژه آمــوزش شــغلی 
ــه ایــران و آلمــان و کارشناســان مربوطــه از ســازمان فنــی و  دوگان
حرفــه ای از فعالیــت هــای آموزشــی  برخــی شــرکت هــای صنعتــی 

بعمــل آوردنــد.

بازدید اعضا انجمن فرش دستباف و خوشه فرش استان از کارگاههای فرش تبریز
ــه اســتان  ــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان اعضــا  انجمــن فــرش دســتباف اســتان همــدان  وخوشــه فــرش اســتان طــی ســفری ب ب
آذربایجــان شــرقی   از کارگاه هــا وبازارهــای فــرش دســتباف  تبریــز بازدیــد بعمــل آوردنــد.  اعضــا انجمــن فــرش دســتباف در ایــن برنامــه از 
مراحــل مختلــف کار در کارگاههــای فــرش ، رســیندگی ، رنگــرزی و برجســته زنــی فــرش  جهــت  اســتفاده تجربیــات گرانبهــای فعــاالن فــرش 

تبریــز وهمچنیــن  پیشــرفت  بهبــود فــرش اســتان همــدان بازدیــد بعمــل اوردنــد.
ــا هرســچیان رئیــس انجمــن صادرکننــدگان فــرش تبریــز ضمــن تبــادل تجــارب آخریــن موانــع و مشــکات  اعضــا در ادامــه طــی نشســتی ب

جــاری جــوزه فــرش را مــورد بحــث و بررســی قــرار دادنــد.
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اتــاق  نشســت اعضــای کمیســیون صنایــع و معــادن 
ــیون  ــس کمیس ــی رئی ــا زارع ــور علیرض ــا حض ــدان ب هم
ــان  ــتور جلســه بی ــا دس ــت رئیســه ب ــایر اعضــا هیئ و و س
ــه  ــف کمیت ــن و تکلی ــرم، تعیی ــار توســط اعضــاء محت اخب
ــدوق  ــات صن ــی خدم ــزی معرف ــی و فل ــع غذای هــای صنای
ــدوق در  ــناس صن ــط کارش ــران توس ــادرات ای ــت ص ضمان
اتــاق همــدان گــزارش کمیتــه صنایــع و معــادن نمایندگــی 
ــر توســط رئیــس کمیتــه و بررســی  ــاق همــدان در مای ات
مســائل مربــوط بــه نقصــان نقدینگــی بــه منظــور تجهیــز 
ماشــین االت در بخــش معــدن و صنعــت و معافیــت هــای 

ــد. ــزار گردی ــن برگ ــوری و آنای ــورت حض ــی بص مالیات
 گفتنــی اســت اعضــا در ایــن نشســت مســائل مختلــف را 
ــه  ــل ب ــات ذی ــرار داده و موضوع ــی ق ــورد بحــث و بررس م

ــب رســید: تصوی
ــی  ــرکتهای خدمات ــکات ش ــائل و مش ــه مس ــه ب ــا توج ب
رئیــس  ســوی  از  مطروحــه  صنعتــی  هــای  شــهرک 
ــران  ــور مدی ــا حض ــه ای ب ــد جلس ــرر ش ــیون مق کمیس
شــرکتهای فــوق و رئیــس کمیســیون جهــت بررســی 

مســائل تشــکیل شــود.
بــا توجــه بــه اجرایــی نشــدن مصوبــات شــورای گفتگــوی 
دولــت و بخــش خصوصــی درخصــوص حوضــه ســد 
اکباتــان مقــرر شــد ابتــدا موضــوع بــا حضــور بشــیری زاهــد 
ــه  ــناس دبیرخان ــی کارش ــس کمیســیون و  نجف ــب رئی نای
شــورای گفتگــوی اتــاق همــدان بررســی شــود و در صــورت 
نیــاز جلســات کارشناســی بــا حضــور دســتگاههای ذیربــط 

تشــکیل شــود.
ــر  ــی ب ــه مبن ــن در جلس ــارات حاضری ــه اظه ــه ب ــا توج ب
افزایــش بهــای گاز، مقــرر شــد جلســه ای بــا حضــور 
ــرکتهای  ــدادی از ش ــتان و تع ــرکت گاز اس ــناس ش کارش
ــدی و  ــات بع ــوص اقدام ــود و درخص ــکیل ش ــرض تش معت

ــود. ــری ش ــم گی ــات الزم تصمی مکاتب
ــا  ــکندری از اعض ــارات میراس ــه اظه ــه ب ــه باتوج در ادام
کمیســیون  درخصــوص مســائل و مشــکات شــرکت قطعــه 
ــورت  ــه ص ــوارد را ب ــان م ــد ایش ــرر ش ــینا مق ــازان س س
مکتــوب جهــت پیگیــری الزم بــه دبیرخانــه کمیســیونهای 
اتــاق همــدان اعــام تــا مــوارد مــورد پیگیــری واقــع شــود.

نشست اعضا کمیسیون صنایع و معادن اتاق همدان
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گفتگو روابط عمومی اتاق بازرگانی همدان با حمید رضا فروزان احسن رئیس انجمن فرش دستباف استان همدان

همدان یکی از مناطق با اهمیت قالی بافی ایران است.

ــدان  ــاق هم ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــن  ــس انجم ــروزان احســن رئی ــا ف حمیدرض
ــن  ــوان ای ــا عن ــدان ب ــتباف هم ــرش دس ف
مطلــب گفــت : اســتان همــدان یکــی از 
ــران از  ــی ای ــی باف ــت قال ــا اهمی ــق ب مناط

لحــاظ کمیــت و تعــداد اســت 
ــه  ــر منطق ــتر از ه و در آن بیش
ــی  ــه م ــرش بافت ــران ف ــر ای دیگ
ــای آن  ــرش ه ــتر ف ــود. بیش ش
ــی و متوســط  ــه صــورت تجارت ب
جملــه  از  شــود  مــی  بافتــه 
قالیچــه هــای دو ذرعــی درشــت 
بافــت و ارزان قیمتــی کــه در 
بــازار اصطاحــا بــه نــام موصــل 
شــهرت یافتــه انــد. در میــان 
انبــوه تولیــدات ایــن اســتان 
گاهــی نیــز بــه فــرش هــای 
مرغوبــی کــه تحــت نظــارت 
ســهامی  شــرکت  واحدهــای 
و  بافتــه شــده  ایــران  فــرش 
ــاس  ــر ،انج ــای مای ــرش ه ف
 ، برمیخوریــم  نیــز  ومهربــان 
وی گفــت : خوشــه ای شــدن 
صنعــت یــک مــدل نویــن بــر ای 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــعه منطق توس

از یــک دهــه قبــل در دســتور کار 
ــزان توســعه قــرار گرفتــه اســت و  برنامــه ری
موجــب ایجــاد صنایــع همگــن و اشــتغال در 

ــت. ــده اس ــف گردی ــای مختل ــتان ه اس
فــروزان احســن ادامــه داد : ایــن مــدل نویــن 
بــه دنبــال هــم افزایــی و اثــرات خوشــه 
تحریــک  و  نــوآوری  یادگیــری،  بــر  هــا 
توســعه اقتصــادی اســت و موجــب مــی 
ــم  ــا ه ــدک ب ــات ان ــات و امکان ــود تجربی ش
ــرای  ــل توجهــی ب جمــع شــده و نیــروی قاب

ــود. ــاد ش ــه ایج ــرفت منطق پیش
رئیــس انجمــن فــرش دســتباف همــدان 
ــن  ــی ای ــات فعل ــر از معض ــی دیگ افزودیک
حوزه،موضــوع  فرشــهای مرجوعــی اســت  

باعــث  وســرویس(که  مرمــت  )بــرای 
ــده  ــر گردی ــادی رفوگ ــداد زی ــدن تع بیکارش
ــت  ــرای فعالی ــم ب ــدادی ه ــفانه   تع و متاس
ــرت  ــه مهاج ــه ترکی ــرش ب ــوزه ف ــای ح ه
کردنــد.وی تصریــح کــرد: درحــوزه صــادارت 
ــه  ــود   ک ــادر می ش ــه ص ــهای کهن اول فرش
ــن  ــا ای ــن آنه ــادی دارد و مهم تری ــل زی عل
ــت  ــا کیفی ــل وب ــهای اصی ــه فرش ــت ک اس
ــرش  ــن ف ــود،  انجم ــد نمی ش ــتان تولی دراس
بعــد از احیــا پشــم ریســی ســنتی درهمــدان 
کــه آغــاز شــد بــه دنبــال احیــا طــرح 
ونقشــه هــای اصیــل  تولیــد فــرش باکیفیــت 
ــت. ــرش اس ــه ف ــکاری خوش ــتان باهم دراس
ــره  ــان چی ــت : قالیباف ــن گف ــروزان احس ف
ــای  ــم ه ــتفاده از پش ــا اس ــدان ب ــت هم دس
ــگ  ــی و رن ــراق گوســفندان محل ــف و ب ظری
ــع گیاهــی تامیــن  هایــی کــه بیشــتر از مناب
ــبتا  ــادوام و نس ــای ب ــرش ه ــوند ف ــی ش م

جالبــی را در حداکثــر تولیــد بــه بــازار داخــل 
ــتند. ــی فرس ــارج م و خ

وی همچنیــن عنــوان کــرد : در گذشــته 
هایــی نــه چنــدان دور کنــاره هایــی بــا 
ــدان  ــتر در هم ــم ش ــی و از پش ــگ طبیع رن
بافتــه مــی شــد کــه بــرای مفــروش نمــودن 
راهروهــای تنــگ و تاریــک ســاختمان هــای 
ــبت فراوانــی داشــت. ولــی  اروپایــی مناس
ــه لحــاظ عــدم تولیــد پشــم شــتر  امــروزه ب
ــه ی  ــه بوت ــا ب ــرش ه ــوع ف ــن ن ــت ای ، باف

ــت. ــده اس ــپرده ش ــی س فراموش
گفتنــی اســت ؛ فــرش هــای همــدان در 
ــته و  ــاخه شکس ــی و ش ــای منحن ــبک ه س

گاهــی هندســی و اغلــب بــا طــرح هــای ترنج 
دار ، دســته گل ، بتــه ای ، بنــدی دســته گل 
ــه  ــلطان بافت ــل الس ــی و ظ ــی ، ایلیات ، هرات
ــه ای  ــای آن از منطق ــرح ه ــوند. ط ــی ش م
ــه  ــد. ب ــی کن ــر م ــر تغی ــه ی دیگ ــه منطق ب
ایــن ترتیــب در شــهرها و روســتاهایی کــه در 
مجــاورت اســتان مرکــزی هســتند نقشــه هــا 
تحــت تاثیــر طــرح هــای آن اســتان قــرار می 
گیــرد. در مراکــز قالــی بافــی مجــاور بیجــار و 
زنجــان بافــت فــرش بــا الهــام از طــرح هــای 
کــردی مطابــق نقشــه هــای متــداول در ایــن 
مراکــز تغیــر حالــت مــی دهنــد. ایــن فــرش 
هــا گاهــی نیــز از نظــر طــرح بــا فــرش هــای 
مشــهد و کرمــان اندکــی شــباهت پیــدا مــی 
ــن  ــا در ای ــخیص آنه ــاک تش ــه م ــد ک کنن
ــگ  ــه و رن ــه کار رفت ــای ب ــره ه ــوارد گ م
هــای مصرفــی و ســایر ویژگــی هــای بافــت 
ــوع  ــدان بیشــتر از ن ــای هم ــه ه اســت. بافت

پــر گوشــت و ضخیــم و بــادوام بــوده و گــره 
ــوع ترکــی اســت. فــرش هــای  هــای آن از ن
همــدان بــا نقشــه هــای ســاده و رنــگ هایــی 
کــه بیشــتر منشــا گیاهــی دارنــد در زمینــه 
ــژ و ســایر رنــگ  هــای قرمــز ، ســرمه ای ، ب
ــد  ــوند. امی ــی ش ــه م ــیک بافت ــای کاس ه
ــای  ــرش و احی ــه ف ــاد خوش ــا ایج ــه ب آنک
پشــم ریســی فــرش همــدان در خاطــر 

ــدگار شــود . ــخ مان تاری
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نشـسـت دبیـر کل اتاق
 با هیئـت مدیـره انجمن
کارشناسـان  و مجـریان
ذی صـالح سـازنـدگان
مسکن و ساختمان همدان

ــا هیئــت  ــاق همــدان صبــح امــروز  ب دبیــر کل ات
مدیــره انجمــن کارشناســان و مجریــان ذی صــاح 
ــدان  ــتان هم ــاختمان اس ــازندگان مســکن و س س

دیــدار و گفتگــو کــرد
نشســت دبیــر کل اتــاق همــدان بــا هیئــت مدیــره 
صــاح  ذی  مجریــان  و  کارشناســان  انجمــن 
ســازندگان مســکن و ســاختمان اســتان همــدان 
ــدان  ــاق هم ــات ات ــالن جلس ــروز در س ــح ام صب

ــد. ــزار گردی برگ

طاهــره ایــزدی دبیــر کل اتــاق همــدان در ایــن نشســت ضمــن تشــریح خدمــات اتــاق بازرگانــی بــه 
تشــکل هــای اقتصــادی لــزوم توســعه تشــکل گرایــی را در راســتای نیــل  بــه اهــداف مشــترک فعالیــن 
اقتصــادی باالخــص در حــوزه هــای عمرانــی و فنــی مهندســی تشــریح نمــود و  تاکیــد کــرد پارلمــان 
بخــش خصوصــی اســتان در راســتای توســعه تشــکل هــای اقتصــادی بــه هیــچ عنــوان بــه ایــن حــوزه 
نــگاه درآمــدی نخواهــد داشــت و نــگاه مــا نــگاه حمایتــی خواهــد بــود.وی افــزود فعالیــت هــای جمعــی 
هدفمنــد و اثربخــش تحــت عنــوان تشــکل هــای اقتصــای  امــری مهــم و  حیاتــی در اعتــا جایــگاه 
فعالیــن بخــش خصوصــی و مطالبــه حقــوق خــود از نهادهــای اجرایــی خواهــد بــود. گفتنــی اســت در 
ایــن نشســت راهکارهــای الحــاق ایــن انجمــن بــه تشــکل هــای اقتصــادی اتــاق همــدان مــورد بحــث و 

بررســی قــرار گرفــت و مقــرر شــد مــوارد الزم جهــت فراینــد الحــاق، پیگیــری و محقــق شــود.

نشست فعاالن اقتصادی با نماینده مردم
 شهرستان مالیر در مجلس شورای اسالمی

نشســت فعــاالن اقتصــادی شهرســتان بــا آقــای دکتــر بیگــی نــژاد ، نماینــده 
محتــرم مــردم شــریف شهرســتان مایــر در مجلــس شــورای اســامی

ــریف  ــردم ش ــرم م ــده محت ــژاد ، نماین ــی ن ــر بیگ ــای دکت ــور آق ــا حض ب
ــاالن  ــراه ، فع ــأت هم ــامی و هی ــورای اس ــس ش ــر در مجل ــتان مای شهرس
اقتصــادی و اعضــاء اتــاق بازرگانــی در محــل نمایندگــی اتــاق بازرگانــی مایــر 
برگــزار گردیــد .  بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان در ایــن نشســت 
ابتــدا حمیــد بهرامــی مســئول اتــاق بازرگانــی مایــر ضمــن خیــر مقــدم بــه 
حاضریــن در جلســه پیرامــون اهــم موضوعــات مــورد نظــر مطالبــی را ایــراد 
نمودنــد . ایشــان همچنیــن پــس از معرفــی اعضــای حاضــر در جلســه و حــوزه 
ــر رخ داده  ــی مای ــاق بازرگان ــه در ات ــتند آنچ ــام داش ــان اع ــای آن فعالیت ه
ــته  ــه و برجس ــادی نخب ــاالن اقتص ــی دوره ای فع ــع گردهمای ــل تجمی حاص
ــی  ــاق بازرگان ــزرگان را در ات ــن ب ــدادی از ای ــون تع ــه اکن ــت ک ــری اس مای
مایــر ماحظــه مــی فرماییــد . ایشــان مطالبــات فعــاالن اقتصــادی مایــر را 
بــا موضــوع ضــرورت اصــاح قانــون و نحــوه نــرخ گــذاری ارز نیمایــی عنــوان 

ــا شــفاف ســازی  ــد. در ایــن خصــوص ،صادرکننــدگان مــا ، ب نمودن

ــن مهــم اســتقبال  ــد و از ای ــون هیــچ مشــکلی ندارن و حرکــت در مســیر قان
ــرای ایشــان باعــث زحمــت و تحمیــل هزینــه  مــی کننــد . امــا آنچــه کــه ب
مضاعــف بــوده نحــوه قیمــت گــذاری دســتوری ارز نیمایــی اســت در حالیکــه 
تولیدکننــدگان بــا مــواد اولیــه بــه نــرخ دالر آزاد محصــول خــود را تولیــد مــی 
کننــد در ســیکل صــادرات در نهایــت بــه منظــور رفــع تعهــد ارزی ناچــار بــه 
تحمــل هزینــه ناشــی از احتســاب از نیمایــی مــی باشــند .لــذا شایســته اســت 
مســئولین قانــون گــذار درک صحیح تــری از شــرایط اقتصــادی صادرکنندگان 

داشــته باشــند .
 در ادامــه اعضــاء حاضــر در جلســه از جملــه جناب آقایان گلســتانی ، رســتمی 
، حســینی ، کریمــی ،ســبزیانی ، حاتمــی و .  .. در خصــوص مشــکات واحدهای 
اقتصــادی خــود اعــم از مالیــات هــای ســنگین ، مشــکل صــادرات کشــمش 
ــل  ــت حام ــدار  ، قیم ــای خری ــورد تقاض ــد م ــا برن ــتان ب ــی شهرس صادرات
ــت بیشــتر مســئولین  ــرخ ارز ، حمای ــرژی خصوصــاً گاز ، نوســانات ن ــای ان ه

ــه داران و ... مطالبــی را اعــام داشــتند . شهرســتان از کشــاورزان و کارخان
در ادامــه بیگــی نــژاد ، نماینــده مــردم شــریف شهرســتان مایــر در مجلــس 
شــورای اســامی ضمــن تأکیــد بــر مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــن اهــم 
ــوص  ــتند در خص ــان داش ــور بی ــت ام ــب اولوی ــه ترتی ــا ب ــته های اعض خواس
مشــکل صــادرات بــا برنــد مایــر جلســه ای بــا ریاســت محتــرم اداره 
ــق  ــت از طری ــی بایس ــث ارز م ــد و بح ــد ش ــزار خواه ــر برگ ــتاندارد مای اس
سلســله مراتــب اتــاق همــدان ، اتــاق ایــران و بانــک مرکــزی پیگیــری شــود 
. ایشــان اظهــار داشــتند اتــاق بازرگانــی مایــر  ، زمــان تشــکیل جلســات و 
بحــث و تبــادل نظــر را هماهنــگ نمایــد تــا ضمــن تعامــل دو جانبــه مــورد 
پیگیــری قــرار گیرنــد . همچنیــن خواســتار ارائــه لیســت ادارات و مشــکات 
ــای  ــات اعض ــکل مالی ــوص مش ــدند و در خص ــری ش ــت پیگی ــه جه مربوط
ــی  ــور مالیات ــرم اداره ام ــس محت ــنی رئی ــای حس ــا آق ــه ای ب ــر ، جلس حاض

ــد داد. ــب  خواهن ــتان ترتی شهرس
.


