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اریــک اســوبواتنگ، ســفیر غنــا در تهــران طی 
نشســتی بــا غالمحســین شــافعی رئیــس اتاق 
ــاق  ــس ات ــر زبردســت رئی ــی اصغ ــران و عل ای
همــدان دیــدار و گفتگــو کــرد.در ابتــدای ایــن 
نشســت غالمحســین شــافعی اظهــار داشــت: 
اقتصــاد غنــا به عنــوان یــک الگــوی پیشــرفته 
اقتصــادی میــان کشــورهای آفریقایــی مطــرح 
اســت؛ اقتصــاد ایــن کشــور بزرگ تریــن قــاره 
ــد  ــزان رش ــت. می ــه اس ــد از نیجری ــا بع افریق
ــوده و  ــه ب ــیار قابل توج ــا بس ــادی در غن اقتص
ایــن کشــور بــرای تجــار بســیار حائــز اهمیــت 

اســت.

ــی  ــش خصوص ــان بخ ــس پارلم رئی
ــی  ــادی و سیاس ــات اقتص ــت: ثب گف
غنــا بســیار ممتــاز اســت و ایــن ثبات، 
جاذبه هــای همــکاری بســیاری را بــه 

ــت. ــود آورده اس وج
ــور  ــاد دو کش ــافعی اقتص ــه ش به گفت
مکمــل  می تواننــد  غنــا  و  ایــران 
یکدیگــر باشــند. به عنوان مثــال در 
طرح هــای عمرانــی و ساخت وســاز 
ــوه ای  ــات بالق ــران از امکان ــا، ای در غن
برخــوردار اســت و همچنیــن غنــا 
بــرای ایــران درزمینــه چــوب، کائوچــو 
و کاغــذ حائز اهمیــت باالیــی دارد.وی 
ــه ای را  ــاق همــدان تفاهم نام ــزود ات اف
بــا اتــاق غنــا بــه امضــا رســانده کــه امیدواریــم 
بــا توجــه بــه شــرایط موجــود ایــن تفاهم نامــه 

ــی شــود. اجرای
ــول  ــرد: در ط ــح ک ــران تصری ــاق ای ــس ات رئی
ــعه  ــا توس ــور غن ــته، کش ــال گذش ــد س چن
کشــاورزی را در برنامــه خــود قــرار داده و ایــران 
در تولیــد ماشــین آالت کشــاورزی در موقعیــت 
زمینه هــای  دارد.  قــرار  مناســبی  بســیار 
ــه  ــان دو کشــور ازجمل همــکاری دیگــری می
تولیــد دارو، ســیمان، کاشــی، صنایــع نســاجی 

ــود دارد. ــز  وج ــی نی و غذای

در ادامــه علــی اصغــر زبردســت رئیــس اتــاق 
همــدان  بــا تاکیــد بــر ســرمایه گذاری مالــی و 
منابــع انســانی در کشــورهای آفریقایی تصریح 
کــرد: شــرایط جمهــوری غنــا بهتریــن فرصت 
بــرای ســرمایه گذاران همدانــی اســت و فعالین 
ــن  ــره را از ای ــترین به ــد بیش ــادی بای اقتص

فرصــت برنــد.
ــاق  ــوان ات ــه عن ــدان ب ــزود: هم ــت اف  زبردس
معیــن جمهــوری غنــا برگزیــده شــده اســت 
ــا  ــا ب ــرده ت ــا ک ــه را مهی ــر زمین ــن ام ــه ای ک
قــدری هوشــمندی بتــوان طرح هــای بزرگــی 
را در آن کشــور پایه گــذاری کــرد. رئیــس اتــاق 
ــا  ــی همــدان خاطــر نشــان ســاخت ت بازرگان
کنــون چندین تیم اقتصــادی همدان ازکشــور 
غنــا بازدیــد کــرده اســت و هــم اینــک شــرایط 
فعالیــت بــرای فعاالن اقتصــادی در این کشــور 
مهیا شــده اســت.رئیس اتــاق همــدان در ادامه 
بــا اشــاره بــه محدودیــت و کمبــود منابــع آبی 
ــرزمینی  ــت های فراس ــزود: کش ــور اف در کش
طرحــی بین المللــی اســت کــه بــا توجــه بــه 
شــرایط جــوی کشــور غنــا مــی بایســت بهــره 
الزم را در راســتای توســعه فعالیــت هــای برون 

مــرزی بخــش خصوصــی بــرد.

در نشســت رئیــس اتاق همــدان با 
سفیر جمهوری غنا در تهران مطرح شد:

عــــدم شنـاخــــت 
ـــعاالن  ـــافی فـ کـ
از  اقتـــــصادی 
ــای  ظـرفـیت هــ
ـــکاری ـــترک هم مش
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در ادامــه اریــک اســوبواتنگ، ســفیر غنــا بــا 
ــا  ــه ب ــم نام ــاد تفاه ــندی از انعق ــراز خرس اب
ــاق  ــاق همــدان اظهــار داشــت انتخــاب ات ات
ــا فرصــت  ــن غن ــاق معی ــوان ات ــدان بعن هم
نمــوده  فراهــم  تجــار  بــرای  را  مغتمــی 
ــان  ــزود ارتباطــات سیاســی می اســت وی اف
ــا  ــرار دارد، م ــی ق ــطح عال ــور در س دو کش
در حــوزه منافــع مشــترک و در محافــل 
چندجانبــه حمایت هــای خــود را از یکدیگــر 
نشــان داده ایــم. ســفیر غنــا در تهــران گفــت: 
ــادی   ــه اقتص ــای عالی رتب ــات ه ــادل هی تب
بســیاری بــا ایــران داشــته ایم و در حــال 
حاضــر چالشــی کــه بــا آن مواجــه هســتیم 
ــط گــرم سیاســی  ایــن اســت کــه ایــن رواب

ــط  ــه رواب ــم ب را نمی توانی
گــرم اقتصــادی تبدیــل 
ــع را  ــد موان ــا بای ــم. م کنی
ــم  ــا بتوانی ــم ت ــع کنی رف
روابــط اقتصــادی را رونــق 

ــیم.  ببخش
وی گفــت: بایــد بخــش 
رفــع  در  را  خصوصــی 
و  کنیــم  وارد  مشــکالت 
ایــن کار از طریــق اتــاق 
امکان پذیــر  بازرگانــی 

ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــالش م ــام ت ــت. تم اس
بتوانیــم روابــط گــرم سیاســی را وارد عرصــه 
اقتصــادی کنیــم. ســفیر غنــا در تهــران ادامه 
ــاخص های  ــا در ش ــور غن ــیل کش داد: پتانس
ــن  ــی از ای ــت. برخ ــیار باالس ــادی بس اقتص
ــث  ــا باع ــادی غن ــوب اقتص ــاخص های خ ش
ــا  ــه غن ــی ب ــب وکارهای بین الملل ــده کس ش
بیاینــد. به عنوان مثــال ســوزوکی، کیــا و 
هیونــدا در غنــا ســرمایه گذاری کرده انــد. 
ــه  ــده ک ــبب ش ــا، س ــود در غن ــت موج امنی
ســرمایه گذاری  مقصــد  به عنــوان  غنــا 
مــورد  ایــن  و  شــود  انتخــاب  خارجــی 
ــد بخــش خصوصــی ایــران را جهــت  می توان

ســرمایه گذاری در غنــا ترغیــب کنــد.

او ادامــه داد: حــوزه ای کــه مشــتاق هســتیم در 
آن زمینــه همــکاری کنیــم، امکان ایجــاد مراکز 
تولیــدی ایــران در غنــا اســت. ما در مناطــق آزاد 
ــاره آفریقــا شــرایطی را می توانیــم  اقتصــادی ق
ــاف از  ــی مع ــای ایران ــه کااله ــم ک ــاد کنی ایج
مالیــات در غنــا و ســایر کشــورهای قــاره عرضه 

ند. شو
ســفیر غنــا در تهــران ادامه داد: پیشــنهاد می دهم 
اتــاق بازرگانــی بــا همکاری ســفارت یک ســمینار 
ســرمایه گذاری مجــازی برگــزار کنند کــه اعضای 
دو اتــاق در آن شــرکت داشــته باشــند تــا دربــاره 
چالش هــا و راه هــای رفــع آن صحبــت شــود. باید 
ــع را از یــک جایــی شــروع  تســهیل و رفــع موان

کنیــم و پیــش ببریم.
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ــع  ــی صنای ــاق بازرگان اعضــای هیئــت رئیســه ات
معــادن وکشــاورزی همــدان صبح روز چهارشــنبه 
10 شــهریور مــاه  بــا حضــور در  محل ســاختمان 
ــرفت و  ــل پیش ــدان  از مراح ــاق هم ــد ات جدی
آخریــن  اقدامــات و فعالیــت هــای صــورت 
گرفتــه در پــروژه عمرانــی ســاختمان جدیــد اتاق 

ــد. بازرگانــی همــدان بازدیــد بعمــل آوردن
بررســی آخریــن میــزان پیشــرفت نمــای پــروژه، 
اجــرای تاسیســات و نصــب فــن کوئل ها ، شــیب 

بنــدی و پوکــه ریــزی بــام ،انجــام لولــه کشــی ها 
ــور ســازی قســمت ورودی  ــب بنــدی و آلمات ،قال
پروژه،اســتقرار اقــالم در انبــار و قســمت هایــی از 
گلخانــه از جملــه مــواردی بــود کــه مــورد توجه و 

بازدیــد اعضــا هیئــت رئیســه قــرار گرفــت.
ــن  ــدان در ای ــاق هم ــرکل ات ــزدی دبی ــره ای طاه
بازدیــد گزارشــی از آخریــن رونــد اجرایــی پــروژه 
عمرانــی اتــاق همــدان ارائــه نمــود و تاکیــد کــرد 
بــا وجــود همــه موانــع و مشــکالت جــاری  در ماه 

هــای اخیــر شــاهد پیشــرفت قابــل توجهــی در 
قســمت هــای مختلــف پــروژه بــوده ایــم.

اعضــا هیئــت رئیســه اتــاق در رونــد ایــن بازدید از 
ســاخت گلخانــه ســاختمان جدیــد اتــاق همدان 
ــرداری از ظرفیــت  ــره ب ــد نمــوده و به ــز بازدی نی
ــبز  ــای س ــعه فض ــه را در توس ــن گلخان ــای ای ه

پــروژه ســاختمان مــورد تاکیــد قــرار دادنــد.

اتـــاق  رئیســـه  هیئـــت  اعضـــای  بازدیـــد 
از پروژه عمرانی ســـاختمان جدید اتـــاق بازرگانی همدان
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 دبیر کل اتاق همدان خبر داد:

حضور اتاق بازرگانی همـدان
 در نمایشگاه مجازی ایران و عمان 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان طاهــره ایــزدی دبیــر کل 
اتــاق بازرگانــی صنایــع معــادن و کشــاورزی همــدان از حضــور اتاق 
همــدان در نخســتین نمایشــگاه اختصاصــی ایــران و عمــان خبــرداد

از  عمان  و  ایران  مجازی  نمایشگاه  کرد  تصریح  ایزدی 
۲۹ شهریور تا ۴ مهر ماه سال جاری با حضوربنگاه های اقتصادی دو 
کشوربرگزار می شود و این نمایشگاه در راستای بهبود روابط تجاری 
 دو کشور با استفاده از بستر شبکه های مجازی برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد نخستین نمایشگاه اختصاصی با نام نمایشگاه مجازی 
ایران و عمان  و با حضور فعاالن اقتصادی دو کشور و در بخش های 
فناوری  و  بنیان  دانش  تجاری٬ صنعتی٬ معدنی٬ کشاورزی٬  مختلف 
اطالعات بر روی پلتفرم نمایشگاه مجازی ایران برگزار خواهد شد.وی 
ادامه داد: در این نمایشگاه، تجار ،بازرگانان، صاحبان صنایع و فعاالن 
چتر  زیر  در  عمانی خود  همتایان  کنار  در  همدان  استان  اقتصادی 
نمایشگاه مجازی ایران حضور خواهند داشت، ایزدی افزود برگزاری 
به  منجر  کرونا  پاندمی  کنونی  شرایط  در  تواند  می  نمایشگاه  این 

حضور موثر شرکت های ایرانی در بازارهای هدف باشد.
دبیــر کل اتــاق همــدان در ایــن رابطــه اظهــار داشــت؛پلتفرم 
ــه در  ــی ک ــاخت های ــر س ــات و زی ــا امکان ــازی ب ــگاه مج نمایش
اختیــار دارد مــی توانــد بنگاه هــای اقتصــادی و تجــاری را بــا تمــام 
ــد.  ــی کن ــی معرف ــان عمان ــه بازرگان ــه دارد ب ــی ک ــیل های پتانس
ــا بازرگانــان  وی ادامــه داد: تجــار ایرانــی بــرای برقــراری ارتبــاط ب
ــاط اعــم از  ــراری ارتب ــه محدودیتــی از لحــاظ برق ــی هیچگون عمان
تصویــری، صوتــی و معرفــی پتانســیل هــا، محصــوالت و خدمــات 

ــد داشــت. نخواه

ــزاری  ــی برگ ــدف اصل ــرد: ه ــه ک ــان اضاف ــزدی در پای ای
ایــن نمایشــگاه ایــن اســت کــه عــالوه بــر حفــظ روابــط 
تجــاری ایــران و عمــان نســبت بــه افزایــش تجــارت این 
دو کشــور اقــدام شــود وفعالیــن اقتصــادی اســتان و 
ــاوری  ــتفاده از فن ــا اس ــز ب ــی نی ــای ایران ــرکت ه ش
ــع  ــب و کار در مجام ــعه کس ــد توس ــات بتوانن اطالع
بیــن المللــی داشــته باشــند بنابرایــن امیدواریــم ایــن 
اقــدام گام موثــری در تقویــت روابــط تجــاری ایــران 

و عمــان باشــد.
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 در نشست اعضا هیئت رئیسه کمیسیون مالیاتی،تامین اجتماعی و روابط کار اتاق همدان مطرح شد:

بروزرسانی و تغییرات سامانه های سیستمی  و فرایند روابط کارو  ثبت شکایات 
فعالین اقتصادی را دچار چالش کرده است

نشســت اعضــای هیئــت رئیســه کمیســیون امورمالیاتی،تامیــن اجتماعــی 
و روابــط کار بــا حضــور علــی اکبــر فــالح نایــب رئیــس اتــاق همــدان، در 

محــل ســالن جلســات اتــاق همــدان برگــزار گردیــد.
ــده  ــده ش ــدارک دی ــزاری نشســت ت ــه برگ ــت ب ــا عنای ــن جلســه ب در ای
ــن  ــم تری ــی ،مه ــاه اجتماع ــاون کار و رف ــر کل  اداره تع ــور مدی ــا حض ب
موضوعــات و چالــش هــای روابــط کار جهــت طــرح و بررســی در جلســه 

ــت. ــرار گرف ــورد بحــث و بررســی ق ــور م مذک
مشــکالت بروزرســانی تغییــرات ســامانه هــای سیســتمی  و ثبــت شــکایات 
و فراینــد روبــط کار،عــدم اطــالع رســانی صحیــح بــه شــاکی و متشــاکی و 
همچنیــن  شــفافیت موضــوع و طــرح مســئله در جلســات رســیدگی مــورد 

ــع گردید. ــد واق تاکی

ــاه  ــی و اطــالع رســانی اداره کل کار و رف ــالغ قانون ــان مقررشــد  اب در پای
اجتماعــی  و همچنیــن ســازمان  تامیــن اجتماعــی پیگیــری و بــه طــرز 
صحیــح و دقیــق  انجــام شــود،همچنین  پرونــده هــای مالیاتــی رویــت و 
جلســه بــا رســمیت هــر ســه عضــو تشــکیل گــردد  ، همچنیــن مقــرر شــد 
تشــکیل جلســه بــا مدیــرکل امــور مالیاتــی در خصــوص اجــرای قوانیــن و 

پیگیــری مصوبــات نیــز در دســتور کار واقــع شــود.
ــتگاه  ــری الزم از دس ــرح و پیگی ــس از ط ــوارد  پ ــت م ــر اس ــایان ذک ش
هــای اجرایــی مرتبــط جهــت رفــع موانــع موجــود، در صــورت عــدم رفــع  
ــی  ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول ــورای گفتگ ــن ش ــرح در صح ــت ط جه

ــه خواهــد شــد. ــن و ارائ تدوی

نشسـت اعضای هیئت رئیسـه کمیسـیون های 
صنایـع و کشـاورزی اتـاق همـدان بـا حضور 
نمایندگان دسـتگاه های اجرایی  خدمات رسان

نشســت اعضــای هیئــت رئیســه کمیســیون هــای صنایــع 
و کشــاورزی اتــاق همــدان بــا حضــور نمایندگان دســتگاه 
هــای اجرایــی خدمــات رســان بــا دســتور جلســه بررســی 
ــب و کار و  ــط کس ــون محی ــاده ۲5 قان ــرای م ــوه اج نح
آییــن نامــه اجرایــی ایــن قانــون  در قراردادهــای شــرکت 
هــای خدمــات رســان بــا حضــور علــی اکبــر فــالح نایــب 
رئیــس اتــاق همدان،علــی محمــودی رئیــس کمیســیون 
ــع و  ــیون صنای ــس کمیس ــی رئی ــاورزی،علیرضا زارع کش

نماینــدگان دســتگاه هــای اجرایــی از استانداری،شــرکت 
ــرق و گاز و برخــی دیگــر از دســتگاهای مرتبــط   هــای ب
برگــزار شــد . در ایــن نشســت مشــکالت ناشــی از قطعــی 

بــرق وصدمــات وارده بــه واحدهــای تولیــدی، کشــاورزی 
ــی  کــه در روزهــای  ــش های ــن چال ــی و همچنی و صنعت
آتــی در ایجــاد عــدم تعــادل عرضــه و تقاضــا ناشــی ازعدم 
ــه خدمــات از ســوی ســازمان هــای خدمــات رســان  ارائ
ــرژی  گریبانگیــر اقتصــاد خواهــد شــد مــورد بحــث و  ان
بررســی قــرار گرفــت. اجــرای  دقیــق و حداقلــی برنامــه 
ــری  ــای جلوگی ــدی و راهکاره ــای تولی خاموشــی واحده
از قطعــی بــرق و همچنیــن جبــران خســارات بیمــه بــه 
واحدهــای آســیب دیــده نیــز از دیگــر مــواردی بــود کــه 

مــورد مطالبــه فعالیــن اقتصــادی قــرار گرفــت.
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سلسله نشست های بررسی پیشنهادات در راستای تدوین 
برنامه هفتم توسعه کشور 

ارائه پیشنهادات پارلمان بخش 
خصوصی اســتان همدان در 

تدوین برنامه هفتم توسعه 

سلســله نشســت های بررســی پیشــنهادات در راســتای تدویــن برنامه 
هفتــم توســعه کشــور بــا حضــور علــی اصغــر زبردســت رئیــس اتــاق 
همــدان ،اعضــای هیئــت نمایندگان،دبیــر کل  و روســای کمیســیون 
هــای تخصصــی اتــاق برگــزار گردیــد. اعضــا در این جلســات بابررســی 
دقیــق و کلیــه مــاده هــا وبندهــای تخصصــی برنامــه ششــم توســعه 
کشــور پیشــنهادات خــود را در مســیر اعتــال بخــش خصوصــی کشــور 
جمــع بنــدی نمودنــد رئیــس اتــاق همــدان در ایــن نشســت تاکیــد 
کردبــه منظــور اســتفاده هرچــه بیشــتر از ظرفیــت قانــون برنامه هفتم 

توســعه در ارتقــای جایــگاه بخــش خصوصــی در نظــام برنامــه و بودجــه ریــزی کشــور، اتاق همدان ضمن آســیب شناســی برنامه ششــم، پیشــنهادات خود 
را در یــک فرآینــد تعاملــی و در قالــب احــکام مشــخص بــه ســتاد برنامــه در ســطح ملــی ارائــه خواهــد داد.

ابراهیمــی مســئول دبیرخانــه کمیســیون هــای تخصصــی اتــاق همــدان در ایــن رابطــه خاطر نشــان ســاخت در این جلســات نهایتا قریب بــه 30 مــاده در 
بندهــای مختلــف مــورد پیشــنهاد جهــت اصالحــات و بازنگــری در قانــون هفتم توســعه کشــور ارائه خواهد شــد.

ــت  ــا هیئ ــت اعض ــن نشس ــل و هفتمی چه
ــادن  ــع مع ــی صنای ــاق بازرگان ــه ات رئیس
ــد ــزار گردی ــدان برگ ــاورزی هم و کش

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان چهــل و هفتمیــن نشســت 
ــاورزی  ــادن و کش ــع مع ــی صنای ــاق بازرگان ــه ات ــت رئیس ــا هیئ اعض
همــدان بــا حضــور علــی اصغــر زبردســت ریاســت اتاق،علــی 
ــت  ــو هیئ ــزدی عض ــد ای ــس اتاق،عبدالحمی ــب رئی ــالح نای ــر ف اکب
ــره  ــه و طاه ــت رئیس ــو هیئ ــه دار و عض ــی خزان ــن بهرام رئیسه،حس

ــد. ــزار گردی ــدان برگ ــاق هم ــر کل ات ــزدی دبی ای

اســتماع گــزارش جامعــی  بــه  ابتــدا  اعضــا   ایــن نشســت  در 
و  همــدان  اتــاق  جدیــد  ســاختمان  پــروژه  پیشــرفت  رونــد  از 
 مشــاهده آخریــن تصاویــر از بخــش هــای مختلــف پرداختنــد.

اتــاق  رابــط  انتخــاب  موضــوع  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
افزایــش  اســتان در راســتای  نماینــدگان  بــا مجمــع  بازرگانــی 
مشــکالت  و  موانــع  انعــکاس  و  طــرف  دو  تعامــالت  ســطح 
گردیــد. واقــع  بررســی  و  بحــث  مــورد  اقتصــادی   فعالیــن 

پیگیــری طــرح نامــه اتــاق ایــران در خصــوص پیگیــری از وزارت صمت 
ــامانه  ــی در س ــای بازرگان ــد کارته ــکان صــدورو تمدی در راســتای  ام
جامــع تجــارت بــرای اشــخاص حقوقــی از محــل اســتقرار کارخانــه و 
پرداخــت مالیــات و ســهم عوائــد شــخص حقوقــی در همان اســتان نیز 
 مــورد بحــث و بررســی اعضــا هیئــت رئیســه اتــاق همــدان قــرار گرفت.
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ــاق  ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
زبردســت  اصغــر  علــی   همــدان 
رئیــس اتــاق بازرگانــی صنایــع معــادن 
ــداری  ــی دی ــدان ط ــاورزی هم و کش
بــا حضــور حســین  ســالح ورزی 
ــیدجواد  ــاق ایران،س ــس ات ــب رئی نای
زمانــی معــاون حقوقــی و امورمجلــس 
اتــاق ایــران و محمــد قاســمی رئیــس 
ــا  ــران ب ــاق ای ــای ات ــش ه مرکزپژوه
ــدان  ــتان هم ــدگان اس ــع نماین مجم

ــرد. ــو ک ــدار و گفتگ دی
ــن  ــدا در ای ــدان ابت ــاق هم ــس ات رئی
اهــم فعالیــت هــا و  بــه  نشســت 
اعتــال  در  همــدان  اتــاق  اقدامــات 
جایــگاه بخــش خصوصــی اســتان 
ــم  ــون مه ــزود اکن ــرد و اف ــاره ک اش
ــن  ــکالت فعالی ــائل و مش ــن مس تری
اقتصادی اســتان در هشــت کمیسیون 
تخصصــی اتــاق همــدان مــورد بحث و 
بررســی قــرار مــی گیــرد و مســائل در 

رئیس اتاق همدان در نشست با مجمع نمایندگان همدان تاکید کرد:

ــای  ــاق ه ــون ات ــر قان تغیی
ــل  ــا اص ــر ب ــی مغای بازرگان
44 قانــون اساســی و برنامــه 
ــور ــعه کش ــم توس پنجم و شش

نشست نایب رئیس اتاق همدان با معاون 
امور بیمه سازمان تامین اجتماعی همدان

نشســت بررســی و پیگیــری بخشــی از مصوبــات شــورای گفتگــوی دولــت 
ــی و مســائل  ــن اجتماع ــا مســائل تامی و بخــش خصوصــی  در رابطــه ب
مربــوط بــه بخشــودگی جرائــم کارفرمایــان و معافیــت کارگاه هــای کمتــر 
از پنــج نفــرو همچنیــن  مشــکل مربــوط بــه دریافــت حــق بیمــه از حــق 
مســکن و عناویــن انگیزشــی و رفاهــی بــا حضــور علــی اکبــر فــالح نایــب 
ــد  ــدان ،محم ــاورزی هم ــادن وکش ــع مع ــی صنای ــاق بازرگان ــس ات رئی
ســلطانی پویــا معــاون منابــع بیمــه ای ســازمان تامیــن اجتماعــی اســتان 
همــدان و نجفــی کارشــناس دبیرخانــه شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش 

خصوصــی در دفتــر نایــب رئیــس اتــاق همــدان برگــزار گردیــد.
گفتنــی اســت در ایــن نشســت موضوعــات رســیدگی بــه دفاتــر 
کارفرمایــان و لحــاظ نمــودن ســند افتتاحیــه علــی رغــم مصوبــه شــورای 
گفتگــو و ســتاد اقتصــاد مقاومتــی مبنــی بــر رســیدگی دفاتــر در آخریــن 

ــرار گرفــت  ــورد بحــث و بررســی ق ســال م
ــر  ــالوه ب ــوق ع ــائل ف ــد مس ــرر گردی ــت مق ــن نشس ــن در ای  همچنی
مکاتبــه و پیگیــری از مراجــع ذیربــط مــن جملــه دیــوان عدالــت اداری 
در شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی نیــز مطــرح و پیگیــری 
ــل  ــای ح ــت ه ــه هیئ ــوط ب ــائل مرب ــت مس ــر اس ــایان ذک ــردد. ش گ
اختــالف بــدوی و تجدیــد نظر،مــواد ۴3 و ۴۴ قانــون تامیــن اجتماعــی و 
مــواد 1۶ و 1۷ آییــن نامــه رســیدگی و بــه مطالبــات تامیــن اجتماعــی و 
مســائل مربــوط بــه ابــالغ هــای الکرونیکــی و بازرســی از کارگاه هــا نیــز 

ــود کــه در ایــن جلســه مــورد بحــث واقــع شــد. از دیگــر مــواردی ب

راســتای تســهیل و رفــع موانــع مــورد 
پیگیــری واقــع مــی گــردد،وی افــزود  
بــا تــالش هــای صــورت گرفتــه 
تاکنــون ۲3 تشــکل اقتصــادی در 
ــه  ــده ک ــیس ش ــدان تاس ــاق هم ات
ایــن انجمــن هــا ظرفیــت بســیار 
مثبــت و وســیعی در راســتای توجــه 
ــا  ــس ب ــدگان مجل ــنایی نماین و آش
ــع پیــش روی فعالیــن بخــش  موان

ــد. ــی باش ــی م خصوص
 زبردســت در ادامــه افــزود بــا توجــه 
بــا شــرایط حــال حاضــر کشــور لــزوم 
توجــه و اجــرای دقیــق قانــون بهبــود 
مســتمر محیــط کســب و کار روز بــه 
ــر  روز بیشــتر احســاس میشــود و اگ
ــل در کشــور  ــون بطــور کام ــن قان ای
اجرایــی گــردد بخــش اعظمــی از 
موانــع پیــش روی فعالیــن اقتصــادی 

مرتفــع خواهــد شــد.
ــا  ــه ب ــت در ادام ــر زبردس ــی اصغ عل
ــون  ــالح قان ــوع اص ــه موض ــاره ب اش
اتــاق هــای بازرگانــی کــه اخیــرا 
ــورای  ــس ش ــی مجل ــن علن در صح
اســالمی مطــرح شــده افــزود دولتــی 
ــن  ــوان بزرگتری ــا بعن ــاق ه ــردن ات ک
ــور  ــی کش ــش خصوص ــان بخ پارلم
ــون  ــل ۴۴ قان ــای اص ــا مبن ــال ب کام
از  بندهایــی  همچنیــن  و  اساســی 
توســعه  ششــم  و  پنجــم  قانــون 
ــاق  ــس ات ــت، رئی ــر اس ــور مغای کش
همــدان افــزود در صــورت تغییــر 
ــی  ــه موسســه عموم ــاق ب ــت ات ماهی
غیردولتــی و تبدیــل شــدن اتــاق 
ــرای  ــه دســتگاه اجرایــی، رغبتــی ب ب

بخــش خصوصــی واقعــی کشــور برای 
مشــارکت در اداره امــور کشــور باقــی 
ــزود  ــاره اف ــن ب ــد ،وی در ای نمی مان
بــی تردیــد طــرح اصــالح قانــون 
ــی  ــت کاف ــی از جامعی ــاق بازرگان ات
ــال  ــن ح ــوده و در عی ــوردار نب برخ
اســتقالل پارلمــان بخــش خصوصــی 
می کندکمــا  تضعیــف  را  کشــور 
اینکــه تغییــرات موردنظــر ایــن طــرح 
از منظــر بین المللــی نیــز بــرای اتــاق 

ــود. ــد ب ــش زا خواه چال
از  تعــدادی  اســت  ذکــر  شــایان 
نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی 
طرحــی را بــا عنــوان »اصــالح قانــون 
ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ات
ــدی  ــات بع ــران و الحاق کشــاورزی ای
آن« تقدیــم مجلــس کرده انــد؛ در 
ــت  ــده اس ــنهاد ش ــرح پیش ــن ط ای
کــه ماهیــت حقوقــی اتــاق بازرگانــی 
از یــک موسســه غیرانتفاعــی بــه 
ــر  ــی تغیی ــی غیردولت موسســه عموم

ــد. یاب
در پایــان  ایــن نشســت کــه بــا 
مــردم  نماینــدگان  کلیــه  حضــور 
همــدان در مجلــس شــورای اســالمی 
برگــزار گردیــد  مقــرر شــد تمهیداتی 
ــش  ــتمر و اثربخ ــل مس ــت تعام جه
پارلمــان  بــا  نماینــدگان  مجمــع 
بخــش خصوصــی اســتان اندیشــیده 
شــود تــا مســائل و مشــکالت فعالیــن 
ــورت  ــواره بص ــتان هم ــادی اس اقتص
ــر  ــمع و نظ ــه س ــفاف ب ــق و ش دقی

ــود. ــانده ش ــع رس ــا مجم اعض
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نشســت  هفتمیــن  و  بیســت 
اتــاق  نماینــدگان  هیئــت  اعضــای 
کشــاورزی  و  بازرگانی،صنایع،معــادن 
همــدان بــا حضــور علــی اصغــر زبردســت 
رئیــس اتــاق همــدان و ده تــن از اعضــای 
هیئــت نماینــدگان اتــاق همــدان بــا 
ــر  ــادل نظ ــث و تب ــه بح ــتور جلس دس
ــار و اطالعــات  ــن اخب در خصــوص آخری
ــه گــزارش  اقتصــادی و بخشــنامه ها،ارائ
عملکــرد اتــاق و انتخــاب حســابرس 

ســال 13۹۹ برگــزار گردیــد.
در ایــن نشســت  علــی اصغــر زبردســت 
رئیــس اتــاق همــدان در ابتــدا  گزارشــی  
مســائل  و  مطالــب   مهمتریــن   از 
و  نمودنــد  ارائــه  کشــور  اقتصــادی 
بررســی   و  بحــث  مــورد  موضوعــات  
ــد  ــع ش ــدگان واق ــات نماین ــای هی اعض
ادامــه  در  همــدان   اتــاق  رئیــس   ،
ــاق در  ــای ات ــت ه ــه فعالی ــاره ب ــا  اش ب
ــام  ــای انج ــته وبازدیده ــاه گذش ــک م ی
نشســت   و  رزن  شهرســتان  از  شــده 
از   گزارشــی  اقتصــادی   فعــاالن  بــا 
موضوعــات مطــرح شــده در جلســات 
بــا  حضورمدیــر کل امــور مالیاتــی و 
ــاه  ــاون و  رف ــر کل اداره کل کار،تع مدی
ــن  ــه ای ــد در ادام ــه نمودن اجتماعــی ارائ
ــاق  ــزدی دبیــر کل ات نشســت طاهــره ای
ــه توضیحــات مبســوطی  ــا ارائ همــدان ب
ــدان و  ــاق هم ــایت ات ــا  س ــه ب در رابط
ــه روز آوری  ــوارد ب ــرات و م ــاد تغیی ایج
ــاق همــدان هــم  ــزود ســایت ات شــده اف
اکنــون بــا ارائــه خدمــات متنــوع بعنــوان 
یکــی از مهــم تریــن ابزارهــای ارتباطــی 
ــات  ــه خدم ــاق در حــال ارائ ــا اعضــا ات ب

ــت. اس

گفتنــی اســت در بیســت و هفتمیــن 
نماینــدگان  هیئــت  اعضــا  نشســت 
ــوان  ــه عن ــی رازدار ب ــرکت حسابرس ش
حســابرس 13۹۹ اتــاق همــدان انتخــاب 
گردید،همچنیــن مقــرر شــد موضــوع 
ــان   ــدگان کارفرمای ــاب نماین ــوه انتخ نح
اداره کار وامــور اجتماعــی طــی نامــه ای 

ــردد. ــرح گ ــران  ط ــاق ای ــه ات ب
پیشــنهاد  نشســت  ایــن  در  اعضــا   
نماینــدگان  بــا  ای  برگــزاری جلســه 
اســتان در مجلــس شــورای اســالمی 
ــدگان  ــت نماین ــای هیئ ــور اعض ــا حض ب
وروســای کمیســیون هــاو مشــاورین 

اتــاق  بــه منظــور تعامــل و انعــکاس 
مشــکالت  را نیــز ارائــه نمودنــد.

ــای  ــه خســارت ه ــا توجــه ب ــه ب در ادام
قطعــی هــای مکــرر بــرق و برخــی 
ــات  ــای خدم ــتگاه ه ــه دس ــی ک موانع
رســان ایجــاد نمــوده انــد مقــرر گردیــد 
جلســاتی بــا حضــور مدیــران کل اســتان 
و معاونــت اقتصــادی اســتانداری بــه 

هفتمیـــن و  بیســـت 
اعــــضای نشســـت 
هیئـــت نماینـــدگان
ـــع، ـــاق بازرگانی،صنای ات
معـادن و کشاورزی همدان

منظــور بررســی و انعــکاس مشــکالت فعــاالن اقتصــادی در 
حــوزه آب ،بــرق و گاز برگــزار گــردد. اطــالع رســانی آییــن 
ــین  ــزات و ماش ــی تجهی ــداری وهماهنگ ــوه نگه ــه نح نام
ــاق نیــز از دیگــر  ــه اعضــای ات آالت در مدیریــت بحــران ب
مــواردی بــود کــه در ایــن نشســت مــورد بحــث و بررســی 

ــت. ــرار گرف ق
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ــره  ــت مدی ــی هیئ ــم اندیش ــت ه نشس
ــا  ــدان ب ــازرگان هم ــان ب ــون زن کان
ــه ای  ــی و حرف ــوزش فن ــرکل آم مدی
شــد برگــزار  همــدان  اســتان 

اعضــا هیئــت مدیــره کانــون زنــان بــازرگان اســتان همــدان بــا حضوردر 
ــه ای اســتان  ــر کل آمــوزش فنــی و حرف ــاران  مدی دفتــر وهــب مخت
ــان  ــون زن ــس کان ــرزاده رئی ــره خانل ــد.  خاط ــو کردن ــدار و گفتگ دی

ــن  ــدان در ای ــازرگان هم ب
داشــت  اظهــار  نشســت 
ایــن نشســت بــا هــدف 
ارتقــا  و  توانمندســازی 
امــر  در  زنــان  جایــگاه 
ایجــاد  و  آمــوزی  مهــارت 
اشــتغال پایــدار آینــده نگــری 
توســعه ســطح فعالیــت هــای 
اجتماعــی بانــوان در دوران 
ــده  ــا کرونا تشــکیل گردی پس

ــت.  اس
ــرد  ــح ک ــر زاده تصری خانل
برگــزاری  دنبــال  بــه 

فعالیــت هــا و برگــزاری دوره هــای مشــترک بــا حمایــت حــوزه آموزش 
فنــی و حرفــه ای خواهیــم بــود  کــه نهایتــا منجــر بــه اشــتغال زایــی 
و درامــد پایــدار در جوامــع بانــوان گردد،رئیــس کانــون زنــان بــازرگان 
ــان در فعالیت هــای  همــدان خاطــر نشــان ســاخت حضــور پــر رنــگ زن

ــتری دارد  ــی بیش ــای قانون ــازی و حمایت ه ــه فرهنگ س ــاز ب ــادی نی اقتص
ــار  ــدان اظه ــتان هم ــه ای اس ــی و حرف ــوزش فن ــرکل آم ــه مدی در ادام
داشــت بــدون شــک هــر توســعه و پیشــرفت در جامعــه مدیــون 
ــی  ــی  آموزش هــای مهارت ــطح کیف ــش س ــوزش اســت. وی افزای آم
را یکــی از عوامــل موفقیــت در ایجــاد اشــتغال پیــدار دانســت و بیــان 
کــرد: بــا توجــه بــه ظرافت هــای هنــری و دقــت نظــر بیشــتر بانــوان و 
توانایی هــای ژرف آنــان در امــور مهارتــی، بانــوان می تواننــد در اقتصــاد 

ــند. ــته باش ــش بســزایی داش ــوده و نق ــواده بســیار موثرب خان
وی اظهــار کــرد: بــا حضــور بانــوان کارآفریــن بــازرگان اســتان و تعامــل 
ــرب  ــان مج ــا مربی ــن اداره کل ب ــط، ای ــتگاه های مرتب ــایر دس ــا س ب
توانایــی آمــوزش در بیــش 
از 500 حرفــه بــه منظــور 
ــی  ــج آموزش هــای مهارت تروی
و ایجــاد اشــتغال پایــدار را 

دارد.
ــه  ــک ب ــرد: کم ــار ک وی اظه
ــه منظــور  ــال ب بنگاه هــای فع
ــروی  ــذب نی ــایی و ج شناس
توانمنــد،  و  مســتعد  کار 
کاهــش هزینه هــای جــذب 
و بکارگیــری نیروهــای بــدون 
اشــتغال  ایجــاد  مهــارت، 
ــتفاده  ــوزان و اس ــرای کارآم ب
از ظرفیــت و تــوان آموزشــی عملــی بنگاه هــای اقتصــادی از دیگــر مهــم 

ــود. ــد ب ــازمان خواه ــن س ــداف ای ــن اه تری

دبیر کل اتاق همدان در نشست کمیته راهبردی آموزش دوگانه شغلی ایران و آلمان مطرح کرد:
برگزاری 26 دوره تخصصی با مدت زمان 1800 ساعت آموزش در 6 ماه نخست سال جاری

نشســت کمیتــه راهبــردی آمــوزش دوگانــه شــغلی ایــران و آلمــان بــا حضــور طاهــره ایــزدی دبیــر کل اتــاق همــدان ،محمــدی رئیــس اداره 
موسســات کار آمــوزی ،  آروانــه معــاون آمــوزش و پژوهــش ســازمان فنــی حرفــه ای اســتان و  شــاخصی رئیــس اداره تجارت خارجی ســازمان 
صمــت  در ســالن جلســات اتــاق همــدان برگــزار گردیــد. ایــن نشســت در راســتای تقویــت تعامــالت و همــکاری هــای اتــاق بازرگانی،بنــگاه 
هــای اقتصــادی و اداره کل آمــوزش فنــی حرفــه ای جهــت تدویــن جزئیــات برگــزاری دوره آموزشــی دوگانــه ایــران و آلمــان برگــزار گردیــد. 
دبیــر کل اتــاق همــدان در ایــن نشســت اظهــار داشــت در دوره قبلــی پــروژه دوآل آلمــان بیــش از ۶0 کارشــناس از شــرکت هــای صنعتــی 
و تجــاری برتــر اســتان نظیــر صنایــع غذایــی ســحر،بتن صنعــت بریس،فیلتــر ســرکان ،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 پیشــبرد اهــداف کالن اقتصــادی خاطــر 
ــه برگــزاری بیــش از ۲۶ دوره  نشــان ســاخت پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان در مــدت زمــان ۶ ماهــه نخســت ســال جــاری موفــق ب

تخصصــی بــا مــدت زمانــی قریــب بــه 1800 ســاعت آمــوزش  در حــوزه هــای  مختلــف گردیــده اســت.
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رئیــس اتــاق همــدان در 
نشســت مشــترک هیات 
ایــران،  اتــاق  رئیســه 
ــای کمیســیون های  روس
تخصصــی اتــاق ایــران 
اتاق هــای  روســای  و 
بــا  کشــور  سراســر 
مصطفی میرســلیم، عضو 
 ۹0 اصــل  کمیســیون 
مجلــس تاکیــد کــرد:

کــاهــش 
تصـدی گـری 
دولـت  مسیری 
بـرای  بـرون
رفت از مشکالت
هیــات  مشــترک  نشســت 
روســای  ایــران،  اتــاق  رئیســه 
ــاق  ــی ات ــیون های تخصص کمیس
اتاق هــای  روســای  و  ایــران 
مصطفــی  بــا  کشــور  سراســر 
کمیســیون  عضــو  میرســلیم، 
ــد. ــزار ش ــس برگ ــل ۹0 مجل اص

نشســت  ایــن  ابتــدای  در 
رئیــس  شــافعی،  غالمحســین 
ــژه  ــرایط وی ــه ش ــران ب ــاق ای ات

ــرد و  ــاره ک ــور اش ــاد کش اقتص
گفــت: جنــاب آقــای میرســلیم، 
شــما خــود بــه عمــق مطالبــی 
ــوان  ــت عن ــن نشس ــه در ای ک
ــتید،  ــف هس ــد، واق ــد ش خواه
چنــد  اینجــا  در  مــن  امــا 
می کنــم.  عنــوان  را  نکتــه 
ویــژه  شــرایط  خیلی هــا 
در کشــور  کــه  را  اقتصــادی 
بی ســابقه  اســت،  حاکــم 
می داننــد.  کم ســابقه  یــا 
کــه  لجام گســیخته ای  تــورم 
فاجعه بــاری  بســیار  آینــده 
مســئله  می دهــد،  نویــد  را 
از  حاصــل  محدودیت هــای 
اقتصــاد  در  کــه  تحریم هــا 
اثرگــذار بــوده، وضعیــت بیــکاری 
و معیشــت مــردم و گســترش فقر 
همــه باهــم شــرایط اقتصــادی را 
ــه اســتثنایی کــرده  دشــوار و البت
اســت. همــه اعتقــاد دارنــد کــه در 
ــا  ــاید دولت ه ــی ش ــک مقاطع ی
ــق اثرگــذار  در موضــوع فقــر مطل
ــد. ــل کرده ان ــبی عم ــر نس از فق

رئیــس  زبردســت،  علی اصغــر 

ایــن  ادامــه  اتــاق همــدان در 
نشســت اظهــار داشــت: نظــام 
اقتصــاد  بــا  را  خــود  تکلیــف 
ــر  ــور ب ــاد کش ــد؛ اقتص ــد بدان بای
می شــود؟  اداره  اصولــی  چــه 
بعــدازآن بایــد مشــکالت داخلــی 
ــته بندی  ــاد دس ــی اقتص و خارج
ــه  ــل ارائ ــرای آن راه ح ــود و ب ش

ــود. ش
او گفــت: در حــوزه مشــکالت 
ــری  ــش تصدی گ ــا کاه ــی ب داخل
ــی از  ــوان بخش ــاید بت ــت ش دول
مشــکالت را حــل کــرد. بایــد 
ــتور  ــدن ارز در دس ــی ش تک نرخ
جلــوی  تــا  گیــرد  قــرار  کار 
ــرای  ــا ب ــود ام ــه ش ــاد گرفت فس
جلوگیــری از فســاد عزمــی وجــود 
نــدارد. بایــد شــیوه قیمت گــذاری 
آزاد  جریــان  و  شــود  اصــالح 
اطالعــات در کشــور حاکــم باشــد. 
مشــکل کشــور بیشــتر از تحریــم 

ــت. ــی اس ــود تحریم خ
در پایــان مصطفــی میرســلیم، 
 ۹0 اصــل  کمیســیون  عضــو 

ــا  ــا ب ــت: م ــم گف ــس یازده مجل
خیلــی  در  خصوصــی  بخــش 
و  هســتیم  همــدل  مــوارد  از 
می کنیــم؛  فکــر  آن هــا  مثــل 
و  نداریــم  جــدی  اختالف نظــر 
حــل  بــرای  می کنیــم  ســعی 
بخــش  نــگاه  از  مشــکالت 

کنیــم. اســتفاده  خصوصــی 
جمهــوری  گفــت:  میرســلیم 
آرمان هایــی  ایــران  اســالمی 
ــتقالل و آزادی  ــظ اس ــون حف چ
دارد و بــرای ایــن آرمان هــا هزینه 
نمی توانیــم  می دهیــم.  هــم 
مبانــی را رهــا کنیــم. نمی توانیــم 
کوتــاه بیاییــم. ناچاریــم در مقابــل 
ــده  ــداز و تضعیف کنن ــل بران عوام

ــم. ــت کنی مقاوم
کالن  سیاســت های  گفــت:  او 
اقتصــاد مقاومتــی اعالم شــده و از 
ســال ۹۲ تــا حــاال وقــت را تلــف 
ــال ۹۲  ــه س ــبت ب ــم. نس کرده ای
ــا  ــده. م ــر ش ــا کمت ــاب آوری م ت
زیــادی  چالش هــای  بــا  حــاال 
محیط زیســت،  آب،  حــوزه  در 
جمعیــت، معیشــت مــردم و غیــره 
ــرمایه  ــا از س ــتیم. م ــرو هس روب
ــد حاصــل  ــه از درآم ــم ن خورده ای
نفتــی  منابــع  مــا  ســرمایه.  از 
فرونشســت  بردیــم.  بیــن  از  را 
ناتــرازی  زمیــن، وضعیــت آب، 
بانک هــا، ناتــرازی صندوق هــای 
امــروز  مشــکل  بازنشســتگی، 

ــت. ماس
او بــه ناتــرازی بودجــه اشــاره 
کــرد و گفــت: یکــی از خیانت هــا 
ــی اســت.  ــول مل کاهــش ارزش پ
بــه  ملــی  پــول  ارزش  اآلن 
یک دهــم رســیده اســت. بایــد 
دولــت  شــدن  بــزرگ  جلــوی 
را گرفــت و جــدا شــدن وزارت 
ــم  ــارت ه ــدن و تج ــت، مع صنع
ــه معنــای بــزرگ شــدن دولــت  ب

ــت. اس
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   اتمام بیش از 2000 متر نماکاری پروژه
   خرید ونصب فن کوئل های پروژه

   بند کشی قریب به 1500متر مربع از نما
   قوطی کشی و اتمام وال پست های داخلی 

   نصب تاسیسات مکانیکی لوله های آب و فاضالب
   اجرای عملیات پوکه ریزی و شیب بندی بام پروژه

   اجرای عملیات سیمانکاری دیواره بام 
   اجرای عملیات بتن سقف ksd  بام و طبقه اول

   اتمام عملیات تیغه چینی های داخلی 
   خرید لوله های گرمایشی سرد و گرم 

   خرید اتصاالت طبقه اول اداری و همکف تا موتورخانه
   خرید لوله های آتش نشانی

   تجهیز کامل انبار جهت الزامات مورد نیاز 
   برگزاری منظم جلسات شورای فنی

   اتمام عملیات آهن کشی ستون نمای اصلی به تعداد 5 عدد 
   پایان آرماتور بندی و بتن ریزی فنداسیون و ستون های ورودی اصلی 

  آرماتور بندی تیرهای اصلی ورودی و اماده سازی جهت تیر ریزی
   آماده سازی فضا جهت تیغه چینی زیر زمین و اتمام مراحل کرسی چینی

   آماده سازی لوله های فلزی و وینو پالست پالستیکی جهت  اجرای
            تاسیسات مکانیکی

نگاهی  بر پیشرفت 
پروژه  سـاختمان
 اتـاق هـمـدان

برگزاری منظم جلسات شورای فنی
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آرماتور بندی تیرهای اصلی ورودی و اماده سازی جهت تیر ریزی

 عملیات اجرای نصب فن کوئل ها

اجرای عملیات پوکه ریزی و شیب بندی بام پروژه   

نمونه نصب شده فن کوئل پایان آرماتور بندی و بتن ریزی فنداسیون و ستون های ورودی اصلی 

بند کشی قریب به 1500متر مربع از نما   
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ــدان  ــاق هم ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــم   ــوع مه ــه موض ــت س ــن نشس ــا در ای اعض
ــیون  ــای کمیس ــه ه ــق کمیت ــن و تدقی تعیی
ــا و  ــه ه ــئولین کمیت ــاب مس ــوزش ،انتخ آم
ــوب  ــای مص ــه ه ــرای کمیت ــری ب ــو گی عض
شــاخص  خصــوص  در  اندیشــی  هــم  و 
ســامانه  ایجــاد  راســتای  در  موثــر  هــای 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــوزش را م ــیون آم کمیس
دادنــد و دو موضــوع بررســی اهــداف هــر 

یــک از کمیتــه هــای کمیســیون آمــوزش 
و همچنیــن بررســی نیازســنجی آموزشــی 
ــت. ــرار گرف ــی ق ــات آت ــتور جلس ــز در دس  نی

ادامــه قهرمانــی ریاســت کمیســیون در  در 
حــوزه مباحثــی آموزشــی، مــوارد کلــی  نســبت 
ــورد  ــا را م ــت  ه ــا و اولوی ــنجی ه ــاز س ــه نی ب
ــوارد همچــون :  ــن م ــد کــه ای ــرار دادن بحــث ق
ــکلی  ــی و ۲0دوره تش ــوزش ۲0دوره بنگاه آم
ــن  ــی تدوی ــاق بازرگان مــی باشــدکه توســط ات
شــده اســت ،وی افــزود  همــه ایــن دوره هــا به 
ــام و ســپس  برگــزار  صــورت آنالیــن  ثبــت ن
خواهــد شــد ودر انتهــای هــر دوره آموزشــی ، 
مــی تــوان فایــل آن دوره را  از طریــق ســایت  
ــرد  ــح ک ــان تصری ــود ،ایش ــت  نم ــاق دریاف ات
ــت  ــد فعالی ــدن رون ــر ش ــه بهت ــر چ ــت ه جه
کمیســیون آمــوزش بــا همــکاری اتــاق بخشــی 
از ســامانه اتــاق بــه نــام آمــوزش و پژوهــش بــه 
ــای  ــات و فعالیته ــه امکان ــت ارائ ــار جه اختص
اتــاق ایجــاد گردیــده اســت، در ادامــه  بیــاض 
ــد  ــدان تاکی ــاق ه ــوزش ات ــناس آم ــر کارش ف
کــرد در صــورت نیــاز هــر دوره آموزشــی اعضــا 
از طریــق کمیســیون آمــوزش بــه اتــاق اطــالع 

ــد. رســانی نماین
رئیــس کمیســیون آمــوزش  در ادامــه بــه 
برگــزاری چنــد جلســه وبینــار کــه بــه صــورت 
ــاره  ــده اش ــزار گردی ــوری برگ ــن و حض آنالی
ــه  ــه ب ــا توج ــات ب ــن جلس ــه در ای ــود ک نم
ــرای  ــه ب ــی ک ــت های ــا و ظرفی ــیل ه پتانس
مجموعــه هــای مختلــف وجــود دارد در دو 
بخــش پژوهــش در نظــر قــرار خواهــد گرفــت  

:
ــه  ــاز ب ــی نی ــد صنعت ــر واح ــش اول : اگ بخ

پژوهــش دارد ســه راه بــرای اعــالم و برطــرف 
ــود دارد : ــاز وج ــن نی ــردن ای ک

 RFP 1-ارسال فرمهای پروپزال به نام
۲- اعــالم نیازهــا از طریــق ســامانه ای جهــت 

نیــاز پژوهشــی بــا نــام
WWW.SAJED.MSRT..IR

  www.iranetop.ir  ــامانه ــتفاده از س 3-اس
جهــت اعــالم نیــاز

بخــش دوم : واحدهایــی کــه از نظــر ظرفیــت 
ــد  ــی توانن ــود م ــود خ ــای موج و پتانســیل ه
ــه  ــد  ب ــام دهن ــات را انج ــری مطالب ــک س ی
ــه  ــه ای ک ــه جلس ــوان ب ــی ت ــال م ــور مث ط
ــز  ــای  اســدی  در مرک ــاب آق ــوت جن ــه دع ب
مطالعــات کشــاورزی داشــته ایــم اشــاره نمــود 
ــی  ــکاری ف ــب هم ــه تصوی ــن جلس ــه در ای ک
ــا آن مجموعــه  مــا بیــن در بخــش پژوهــش ب
ــا  ــر ب ــا در جلســه ای دیگ ــت و ی صــورت گرف
حضــور جنــاب آقــای شــافعی و همچنیــن 
جنــاب آقــای قاســمی رئیــس مرکــز تحقیقــات 
اتــاق  ایشــان نویــد ایجــاد مرکــز تحقیقاتــی را 

ــد . ــالم نمــوده ان ــاق اع در ات
رئیــس محتــرم   نایــب  اعتصــام  ادامــه  در 
بخشــی  ایجــاد  بــه  آمــوزش  کمیســیون 
از فضــای ســامانه اتــاق بــرای فعالیتهــای 
کمیســیون آمــوزش پرداختنــد کــه با اســتفاده 
ــن  ــد در داخــل ای ــع اســتان بتوانن از آن صنای
ــاختها و  ــر س ــت زی ــاز جه ــالم نی ــامانه اع س
ــر  ــورد نظ ــای م ــرح ه ــا ط ــتگاه ی ــه دس تهی
خــود را داشــته باشــند کــه متناســب بــا ایــن 
ــر  ــالم آمادگــی جهــت ب ــه اع ــرادی ک ــاز اف نی
ــن  ــد در ای ــاز را دارن ــن نی ــردن ای ــرف ک ط

ــد. ــی نماین ــود را معرف ــامانه خ س

نشـسـت اعـضا 
کمیسیون آموزش 
اتـاق هـمـدان 
با حـضور مـریم 
قهرمـانی رئیس 
کمیسیون و سایر 

اعضا بصورت 
حضوری و آنالین 

 برگزار گردید.
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برگزاری دومین نشست کمیسیون تجارت اتاق همدان

سومین نشست اعضا کمیسیون کشاورزی اتاق همدان برگزار شد.

کمیســیون  نشســت  دومیــن 
تجــارت اتــاق همــدان بــا حضــور 
ــس  ــق رئی ــی رحی ــرو طالب خس
اعضــا  دیگــر  و  کمیســیون 
ــه  ــتور جلس ــا دس ــیون ب کمیس
تجــارت،  اخبارحــوزه  بیــان 
گــزارش کمیتــه هــای تخصصــی 
دوره  نیازســنجی  کمیســیون، 
بــا  مرتبــط  آموزشــی  هــای 
حضــور  شــرح  و  کمیســیون 
ــت  ــیون در نشس ــس کمیس رئی
هــای اتــاق ایــران در ســالن 
ــزار  ــدان برگ ــاق هم ــات ات جلس

گردیــد.
در ایــن نشســت خســرو  طالبــی 

ــو  ــارت و عض ــیون تج ــس کمیس ــق رئی رحی
ــه  ــه ارائ ــدان ب ــاق هم ــدگان ات ــأت نماین هی
ــا حضــور  ــاه 1۴00 ب گــزارش جلســه ۲۷ تیرم
آقایــان زادبــوم، قمــری، بــازاری، اتحادیــه هــای 
ــر  ــی و دیگ ــی، نوران ــی، نیاوران ــش خصوص بخ

ــا پرداخــت. انجمــن ه
وی افــزود در ایــن نشســت بــا توجــه بــه 
آخریــن بســته تعهــد ارزی و دســتورالعمل 
آخریــن مهلــت رفــع تعهــد   31 تیرمــاه 1۴00 
اعــالم گردیــده بــود و بــا پیگیــری هــای متعدد 
مقــرر گردیــد اســامی افــراد بــه کمیتــه اقــدام 
ارزی معرفــی و پــس از بررســی مســتندات 

ــود. ــد ش ــراد تمدی ــرای اف ــور ب ــت مذک مهل
ــه بخشــنامه  ایشــان خاطرنشــان ســاختند کلی
هــای مربــوط بــه کمیســیون از طریــق فضــای 
مجــازی و ســایت اتــاق بــه  اطــالع اعضــا 

ــید ــد رس خواه
در ادامــه  فــروزان حســن مســئول کمیتــه 
فــرش کمیســیون تجــارت اتــاق همــدان اظهــار 
داشــت:  ۲میلیــون و ۲00 هــزار رأس گوســفند 

در اســتان وجــود دارد و ســالیانه ۲00 تن پشــم 
ــرش  ــن ف ــزود انجم ــود. وی اف ــی ش ــد م تولی
اســتان پیگیــر جمــع آوری ایــن حجــم پشــم و 
فــرآوری آن و ایجــاد اشــتغال در اســتان اســت. 
فــروزان احســن تاکیــد کــرد جمــع آوری پشــم 
گوســفندان موجــب احیــای فــرش اســتان هــم 
ــا  ــه ب ــم نام ــاد تفاه ــد ، وی از انعق ــد ش خواه
شــرکت همیــاران جهــت بــه کارگیــری افــرادی 
ــد خبــر داد  کــه از دام اعتیــاد  خــارج شــده ان
فــروزان احســن اضافــه کــرد بــا همــکاری 
و  لرســتان  کردســتان،  همــدان،  اســتان   ۴
ــزاری  ــزی برگ ــه ری ــال برنام ــاه در ح کرمانش
ــه  ــه ب ــیم ک ــی باش ــی م ــم چین ــابقه پش مس
مســاعدت اتــاق در برگــزاری ایــن مســابقه 

ــود. ــد ب ــورد درخواســت خواه م
ســپس وحیــد غالمــی از اعضــا کمیســیون 
تجــارت اتــاق همــدان  اظهــار داشــت : 13 
ــی  ــروش و بازاریاب ــی، ف ــت معرف ــامانه جه س
رایــگان در  بــه صــورت  اســتانی  کاالهــای 
اختیــار تولیدکننــدگان اســتانی قــرار مــی 

ــاق  ــا ات ــزود اعض ــرد وی اف گی
ایــن  از  میتواننــد  همــدان 
فرصــت ویــژه بهــره بــرداری 

باشــند داشــته  را  الزم 
مــاکان علــی پنــاه عضــو دیگــر 
اتــاق  تجــارت  کمیســیون 
همــدان نیــز بــه مــوارد مرتبــط 
درخصــوص رفــع تعهــد ارزی 
خواســتار  و  داشــتند  اشــاره 
ــع موجــود  تســهیل و رفــع موان

ــد. گردی
ــرر  ــت مق ــن نشس ــان ای در پای
گردیــد درخصــوص مســابقه 
ــل  ــس از تکمی ــی پ ــم چین پش
ــور  ــرح مذک ــی، ط ــرح اجرای ط
جهــت اخــذ دســتور ریاســت اتــاق در راســتای  
مســاعدت  اتــاق  بــه دبیرخانــه کمیســیون هــا 
تحویــل گردد،همچنیــن مقــرر گردیــد باتوجــه 
بــه طــرح ارائــه شــده درخصــوص 13 ســامانه 
ــای  ــی کااله ــروش و بازاریاب ــی، ف ــت معرف جه
ــار  ــگان در اختی ــورت رای ــه ص ــه ب ــتانی ک اس
تولیدکننــدگان اســتانی قــرار مــی گیــرد مقــرر 
شــد طــرح مذکــور و شــرایط و توضیحــات الزم 
ــرح در  ــی و ط ــت بررس ــوص جه ــن خص در ای
ــیونها  ــه کمیس ــه دبیرخان ــیونها ب ــایر کمیس س
ــان  ــت آقای ــن نشس ــان ای ــردد،در پای ــه گ ارائ
بعنــوان مســئول کمیتــه  احســن  فــروزان 
فــرش ،وحیــد غالمــی بعنــوان مســئول کمیتــه 
فــن آوری اطالعــات و ارتباطــات و تجــارت 
ــاه  ــی پن ــازی،ماکان عل ــد س ــک و برن الکترونی
ــی  ــه واردات و بازرگان ــت  کمیت ــوان مدیری بعن
داخلــی و خیرالــه اســدی بعنــوان مســئول 
امــور گمرکــی و حمــل و نقــل کمیســیون 

ــد. ــب گردیدن ــدان منتخ ــاق هم ــارت ات تج

ســومین نشســت اعضــا کمیســیون کشــاورزی اتــاق همــدان بــا حضــور 
علــی محمــودی رئیــس کمیســیون و ســایر اعضــا بصــورت حضــوری و 

مجــازی برگــزار شــد.
گفتنــی اســت در ایــن نشســت اعضــا طــرح و بررســی آخریــن اخبــار 
ــا  ــاط ب ــذاری در ارتب ــزی و هدفگ ــه ری حــوزه کشــاورزی اســتان، برنام
دســتور العمــل اجرایــی کمیتــه هــا و تقویــم اجرایــی جلســات و تعامــل 
اطالعــات حــوزه کشــاورزی بــا مســئولین اتاق همــدان در شهرســتانهای 

مالیــر و تویســرکان را در دســتور کار قــرار دادنــد.
در ادامــه محمــود رشــادی نایــب رئیــس کمیســیون کشــتورزی اتــاق 
همــدان بــه طــرح موضــوع نوســانات قیمــت محصــوالت لبنــی اشــاره و 
تاکیــد کردلبنیــات بــه عنــوان یکــی از اصلی تریــن مــواد غذایــی ســبد 
ــا نوســان قیمــت مواجــه شــده  ــا ب ــن روز ه ــا ای معیشــتی خانوار ه
اســت بــه طــوری کــه ایــن اتفــاق بعضــا چنــد مرتبــه در مــاه رخ 
ــه  ــی رســیده اســت ک ــه جای ــا ب ــش قیمت ه ــد. افزای می ده
طبــق آمــار  برخــی از خانوار هــا در کشــور توانایــی تامیــن 
لبنیــات روزمــره خــود را ندارنــد و ممکــن اســت طــی 
مــدت طوالنــی از ایــن محصــول کــه مملــو از مــواد 
ــی  مغــذی اســت اســتفاده نکننــد، ایــن در حال
ــبد  ــد در س ــات بای ــن لبنی ــه تامی ــت ک اس
هزینه هــای هــر خانــوار ایرانــی قــرار 
ــا  ــر قیمت ه ــش اخی ــا افزای ــرد، ام گی
ایــن مهــم را نقــص کــرده اســت در 

ادامــه علــی محمــودی رئیــس کمیســیون کشــاورزی ضمــن تاکیــد بــر 
حضــور موثــر اعضــا هیئــت رئیســه در کمیتــه هــا بــه موضــوع  تنظیــم 
و ارائــه طــرح پیشــنهادی برنامــه توســعه هفتــم از ســوی اتــاق بازرگانــی 
ــه  ــزود باتوجــه ب ــوه اشــاره کــرد و اف ــوان یکــی از مشــاورین ســه ق بعن
تدویــن برنامــه هفتــم توســعه بررســی نواقــص بخــش کشــاورزی جهــت 
ــه اصالحــات پیشــنهادی مــی بایســت در اســرع وقــت جمــع آوری  ارائ
و ارائــه گــردد.در ادامــه مقــرر گردیــد در راســتای رفــع مایحتــاج واحــد 
هــای تولیــدی کشــاورزی از قبیــل روغــن، شــکر، نهــاده هــا و… نامــه 
ای بــرای وزارت جهــاد کشــاورزی تنظیــم و موضــوع از طریــق کمیســیون 
پیگیــری گــردد.در ادامــه منافــی دبیــر کمیتــه گلخانــه اتــاق بــا اشــاره 
بــه مشــکل مســاله بیمــه ســازه هــای گلخانــه ای خواســتار پیگیــری و 
برگــزاری جلســاتی بــا نهادهــای مرتبــط جهــت رفــع ایــن مــورد گردیــد.  
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با  زدایی  مقررات  و  پول  بازار  و  گذاری  ســـرمایه  کمیســـیون  نشســـت  دومین 
حضور خاطـــره خانلرزاده نایب رئیس  کمیســـیون و حضـــور 13 تن از اعضای 

کمیســـیون بصورت حضوری و آنالیـــن برگزار گردید.
ــنهادات  ــه پیش ــا و ارائ ــدور مجوزه ــد در ص ــررات زائ ــایی مق ــار روز، شناس ــان اخب ــتور جلســه بی ــا دس ــن نشســت ب ــت ای ــی اس گفتن
ــا  در جهــت کاهــش مراحــل صــدور مجوزهــا، تعییــن و تکلیــف کمیتــه هــای کمیســیون، نیازســنجی دوره هــای آموزشــی مرتبــط ب
کمیســیون برگــزار گردیــد.در دومیــن جلســه کمیســیون ســرمایه گــذاری مقــرر گردیــد مصــوب گردیــد کمیتــه هــای چهارگانــه قبــل 
ــا اولویــت واحدهــای موجــود و  ــع تولیــد جــذب و ســرمایه گــذار داخلــی و خارجــی ب ــا عناویــن کمیتــه بررســی موان ــه 3 کمیتــه ب ب
بررســی مزیتهــای ســرمایه گــذاری در اســتان ،کمیتــه توســعه فنــاوری بــا تعامــل بــا دانشــگاهها و کمیتــه بــورس، بانــک و بیمــه تغییــر 
یابــد. در ادامــه مصــوب شــد مقــررات زائــد در صــدور مجوزهــا و پیشــنهادات در جهــت کاهــش مراحــل صــدور مجوزهــا جهــت بررســی 
توســط اعضــا بــه هیــأت رئیســه کمیســیون اعــالم شــود.در پایــان نیــز مصــوب شــد مقــررات زائــد در صــدور مجوزهــا و پیشــنهادات در 

جهــت کاهــش مراحــل صــدور مجوزهــا جهــت بررســی توســط اعضــا بــه هیــأت رئیســه کمیســیون اعــالم شــود.

 نشست کمیـته تخصصی
ستاد تسهیل و رفع موانع

نشســت کمیتــه تخصصــی ســتاد تســهیل و 
ــر  ــی اکب ــا حضــور عل ــد ب ــع تولی ــع موان رف
فــالح نایــب رئیــس اتــاق همــدان و مدیــران 
و کارشناســان ارشــد دســتگاه هــای اجرایــی 
ــه  ــادی ک ــن اقتص ــی از فعالی ــط و برخ مرتب
ــع  ــا موان ــادی ب ــب و کار اقتص ــد کس در رون
ــزار  ــد برگ ــده ان ــه ش ــر مواج ــت و پاگی دس
گردیــد.در ایــن نشســت تنــی چنــد از 
ــه  ــه مســتنداتی ب ــا ارائ فعالیــن اقتصــادی ب
ــع پیــش روی تولیــد  طــرح معضــالت و موان
در واحــد اقتصــادی خــود پرداختــه و اعضــا 
در راســتای رفــع مــوارد  راهکارهایــی را ارائه 
ــل  ــوارد قاب ــت م ــر اس ــایان ذک ــد ،ش نمودن
طــرح در نشسســت ســتاد تســهیل و رفــع 
موانــع تولیــد اســتان در ایــن کمیتــه مــورد 

ــردد. ــع میگ ــی واق ــی نهای ــی و ارزیاب بررس
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دومین نشسـت کمیسیون امورمالیاتی، روابط کار و تامین اجتماعی 
اتـاق همـدان بـا حضـور علی اکبـر فالح رئیـس کمیسـیون و نایب 
رئیـس اتـاق همـدان و دیگـر اعضـا کمیسـیون بـا دسـتور جلسـه 
بیـان اخبـار، گزارش هیأت رئیسـه، مذاکـره درمورد قانـون مالیاتی، 
نیازسـنجی و  کار  اداره  الکترونیکـی  ابالغهـای  مـورد  در  مذاکـره 

دوره هـای آموزشـی مرتبـط با کمیسـیون در سـالن جلسـات اتاق 
همـدان برگـزار گردید.

در ابتـدای جلسـه علی اکبر فـالح رئیس محترم کمیسـیون و نایب 
رئیـس اتـاق همـدان ضمـن خیرمقـدم بـه اعضـا گـزارش کلـی از 

مباحـث امـور مالیاتـی و تامیـن اجتماعی ارائـه نمود.
ایشـان درخصـوص مسـائل کار و تامیـن اجتماعـی اظهـار داشـتند 
جلسـه ای بـا مدیـرکل اداره تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان 
همـدان برگـزار شـده کـه موضـوع انتخابـات هیـأت هـای  حـل 
اختـالف مطرح و نیز سـامانه روابـط کار و شـکایت کارفرما و کارگر 
و چگونگـی ثبـت نـام و بارگذاری در سـامانه کار مورد بررسـی قرار 
گرفتـه اسـت، در ادامـه رئیس کمیسـیون موضـوع مـاده ۲1 قانون 
کار و موضوعـات مربوطـه را مطـرح نمـوده و خواسـتار پیگیری این 

موضـوع توسـط بهمنـی از اعضا کمیسـیون شـدند.
در ادامـه ایـن نشسـت  فرخ احمـدی دبیر تخصصی کمیسـیون اخبار 
و گـزارش جلسـه قبل و مصوبات کمیسـیون و کمیته امـور مالیاتی را 
قرائـت نمودنـد و افزودنـد  تسـلیم اظهارنامه عملکرد سـال 13۹۹ که 
مهلت تسـلیم پایـان تیرماه بوده بـه دلیل وجود بیماری کرونا تسـلیم 
اظهارنامـه عملکـرد سـال 13۹۹ اشـخاص حقوقی و صاحبـان امالک 

اجـاره ای تـا پایان مردادماه 1۴00 تمدید شـده اسـت.
ابراهیمـی مسـئول دبیرخانه کمیسـیونهای اتاق همـدان نیز در این 

نشسـت  درخصـوص انشـاء رأی مطالبی را مطرح و مقـرر گردید تا 
حداالمـکان بـا نظر مشـورتی آراء در جلسـه تحریر و انشـاء گردد.

در ادامـه المعی نایب رئیس محترم کمیسـیون درخصوص تراکنش 
هـای بانکی اظهارداشـت طبق آخرین بخشـنامه مالک ابـراز مؤدی 
اسـت و ایشـان خواسـتار دعـوت از نماینـدگان اداره امـور مالیاتی و 
سـازمان تامیـن اجتماعـی در جلسـه بعدی کمیسـیون شـدند.وی 

همچنیـن بـر قرائـت آراء فی المجلـس تأکید نمود
جعفری نسـب مسـئول کمیتـه امور مالیاتی کمیسـیون نیـز اظهار 
داشـت مالیـات ارزش افزوده طالفروشـان در قانـون جدید اصالح و 
مقـرر گردیـد کـه فقط از اجـرت طال مالیـات اخذ شـود در صورتی 
کـه تاکنـون از فـروش کل مالیـات و عـوارض ارزش افـزوده اخـذ 
میگردید.همچنیـن مقـرر شـد ایشـان موضوعات و تکالیـف مؤدیان 
را مکتـوب تهیـه و بـه اطـالع اعضـای هیأت حـل اختالف برسـانند

در ادامـه موضـوع تراکنش های بانکی اشـخاص که بـه عنوان قرائن 
مالـک مـورد محاسـبه مالیاتی قـرار می گیرد توسـط اعضـا طرح و 
تاکیـد شـد در محاسـبات   تفکیک درآمد تجـاری و غیرتجاری می 

بایسـت منظور گردد.
در ایـن نشسـت مقـرر گردیـد جلسـه ای بـا اعضـای کمیتـه امـور 
مالیاتـی کمیسـیون و اداره کل امـور مالیاتـی درخصـوص تراکنش 
هـای اشـخاص و نحوه ابـالغ دعوتنامه هیـأت حل اختـالف و نحوه 
اجـرای قوانیـن تشـکیل و نتیجـه در جلسـه آتـی گـزارش شـود 
همچنیـن مقـرر شـد گـزارش عملکـرد اعضـای هیـأت هـای حـل 

اختـالف هرمـاه پـس از پایـان مـاه بعـد بـه اتـاق ارائـه گردد.
در پایـان تاکیـد شـد اطـالع رسـانی مـوارد و مقـررات و تکالیـف 

مؤدیـان مکتـوب بـه اطـالع اعضـای محتـرم رسـانده شـود.

دومین نشسـت اعضـای کمیسـیون امورمالیاتی، روابـط کار و تامین 
اجتماعـی بـا حضـور علی اکبـر فـالح نایب رئیـس اتـاق همدان
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ــس  ــد رضــا جمشــیدی رئی حمی
آموزشــی  موسســات  انجمــن 
همــدان در گفتگــو بــا روابــط 
عمومــی اتــاق همــدان اظهــار 
ــوزش  ــت آم ــت:نقش و اهمی داش
در توســعه اقتصــادی نــزد کشــور 
ــیاری  ــه و بس ــعه یافت ــای توس ه
از کشــور هــای در حــال توســعه 
ــه  ــه گون ــناخته شــده اســت ب ش
ــا  ــور ه ــیاری از کش ــه بس ای ک
ــعه  ــول در توس ــاد تح ــرای ایج ب
پیــش  عنــوان  بــه  اقتصــادی 
ــه  ــدام ب ــن گام اق ــه و اولی زمین
نظــام  هــای  برنامــه  تدویــن 
ســرمایه  و  خــود  آموزشــی 
مــی  زمینــه  آن  در  گــذاری 
ــدان  ــتان هم ــا در اس ــد ام نماین
نیــز آمــوزش هــای موجــود مــی 
ــا  ــه نحــوه ای باشــند ت بایســت ب
ــرای ورود  ــگان را ب ــش آموخت دان
بــه دنیــای واقعــی کار آمــاده 
و ســازگار نمایند.اغلــب کشــور 
ــد از  ــی بع ــی اروپای ــای صنعت ه
میالدی،توســعه   1۹۹0 دهــه 
هــای  آمــوزش  در  را  صنعتــی 
ــود  ــد و در بهب ــی مــی دانن مهارت
ــد. و رشــد آن بســیار تاکیــد دارن

حــال  در  افــزود  جمشــیدی 
حاضــر عــده کثیــری از متولدیــن 
دهــه هــای ۶0و۷0وحتــی 80 
بــه عنــوان جوینــدگان شــغل بــه 
ــن  ــد همی ــازار کار وارد شــده ان ب
تقاضــای  ایجــاد  امــر موجــب 
ــازار کار شــده اســت  وســیع در ب
از طرفــی عبــور ســرمایه گــذاری 
تحصیــالن  فــارغ  ها،افزایــش 
امکانــات  عــدم  و  دانشــگاهی 
آوردن  وجــود  بــه  در  کافــی 

فرصــت هــای شــغلی؛ اســتان 
همــدان را نیــز بــه چالــش جــدی 
بیــن  ایــن  میدهــد،در  ســوق 
ــده  ــوزش را نادی ــش آم ــد نق نبای
ــه  ــخگویی ب ــرای پاس ــت و ب گرف
ــروی  ــت نی ــی بایس ــاز م ــن نی ای
ــردد و  ــت گ ــر تربی ــانی ماه انس
نظــام آمــوزش بیــش از گذشــته 

ــرد. ــرار گی ــت ق در اولوی
موسســات  انجمــن  رئیــس 
ــر نشــان  ــدان خاط آموزشــی هم
ــر  ــانی در اث ــروی انس ــاخت نی س
ــی  ــوزش مناســب م ــت و آم تربی
توانــد نگــرش و دانــش و مهــارت 
الزم را بــه دســت آورد.بــه مهارت 
آمــوزان بایــد آمــوزش داده شــود 
ــند و  ــده باش ــه آفرینن ــه چگون ک
بتواننــد بــا نــو آوری هــای امــروز 
روبــه رو شــوند و خــود نیــز اقــدام 
بــه نــو آوری و خلــق ایــده هــای 
جدیــد نماینــد. در ایــن بیــن 
ــش و  ــش پژوه ــوان از نق ــی ت م
طــرح هــای پژوهشــی ســخن بــه 
ــه  ــی ک ــوزش های ــان آورد.آم می
ــتغال  ــه اش ــر ب ــد منج ــی توانن م
گردیــده و بنــگاه هــای اقتصــادی 

ــود آورد. ــه وج ــددی را ب متع
ــد  ــه فراین ــه اینک وی در پاســخ ب
آمــوزی  مهــارت  و  کارآفرینــی 
را در همــدان چگونــه ارزیابــی 
آفرینــی  افــزود؛کار  میکنیــد 
خلــق  و  شناســایی  فرآینــد 
ــازار هــا و بهــره  فرصــت هــا در ب
بــرداری از منابــع مــورد نیــاز 
بــرای اجرایــی کــردن آن فرصــت 
ــمند  ــای ارزش ــی ه ــا از ویژگ ه
ــدازی  ــه توســعه و راه ان کمــک ب
کســب و کار هــای کوچــک و 
ــی  ــتغال یک ــت واش ــط اس متوس
ــای کاهــش آســیب  ــکار ه از راه
هــای اجتماعــی بــه خصــوص 
توســعه  کمتــر  مناطــق  در 
یافتــه و محــروم اســت.اموزش 
ــری در  هــای مهارتــی نقــش مؤث
ــد  ــا می نمای ــتغال ایف ــعه اش توس
و مــی توانــد زمینــه مناســب 
بــرای دســتیابی بــه فرصــت هــای 
ــا  ــازد.وی ب ــم س ــغلی را فراه ش
ــوزی  ــارت آم ــر مه ــر ام ــد ب تاکی
افــزود؛ در واقــع  مهــارت آمــوزی 

و توانمنــد ســازی اقشــار مختلــف 
ــدار شــده  ــه توســعه پای منجــر ب
ــی در  ــش اساس ــد نق ــی توان و م
ــا و مشــکالت  ــش آســیب ه کاه
ــاد  ــر بیکاری،اعتی ــی نظی اجتماع
را  آن  تاحــدوی  و  داشــته  و..... 
التیــام بخشــد، جمشــیدی تاکیــد 
ــه  ــه آمــوزش مناســب ب کــرد ارائ
ــای  ــتعداد ه ــت اس ــراد در جه اف
ذاتــی افــراد و فراهــم نمــودن 
زمینــه مناســب بــرای اســتفاده از 
فرصــت هــا بــه فــرد عــزت نفــس 
مــی دهــد و همیــن موضــوع 
هــای  آســیب  پیشــگیری  در 

اجتماعــی نقــش دارد.
افــزود  جمشــیدی  حمیدرضــا 
ــز  ــه مراک ــکالتی ک ــه مش از جمل
بــه  دســت  آن  بــا  آموزشــی 
ــز  ــود مرک ــتند وج ــان هس گریب
هــای  فعالیــت  و  مجــاز  غیــر 
غیــر  آموزشــی  زمینــی  زیــر 
اســتاندارد اســت کــه موجــب 
ــی  ــای خال ــی ه ــش صندل افزای
ــد  ــی گردی ــات آموزش در موسس
و بعضــاً مشــاهده می گــردد عــده 
ای از افــراد ســودجو بــا ارائــه 
آمــوزش هــای بــی کیفیــت و یــا 
مــدارک فاقــد اعتبــار و همچنیــن 
ــکالتی  ــزاف مش ــای گ ــه ه هزین
بــرای  آمــوزش  حیطــه  در  را 
ــی  ــود م ــه وج ــز ب شــهروندان نی

ــد. آورن
موسســات  انجمــن  رئیــس 
ــب  ــن مطل ــان ای ــا بی ــی ب آموزش
دیگــر  اساســی  مشــکل  کــه 
ــی در  ــطح کیف ــودن س ــن ب پایی
ــزود   عــدم در  آمــوزش اســت اف
نظــر نگرفتــن اصــول آمــوزش 
و تضعیــف الگوهــای آموزشــی 
ــوزش  ــام آم ــا نظ ــده ت ــبب ش س
ــددی  ــکالت متع ــا مش ــواره ب هم
دســت و پنجــه نــرم کند.بــه 
ــای  ــوزش ه ــال در آم ــوان مث عن
فنــی و حرفــه ای کــه منجــر بــه 
ــی  ــی م ــن الملل ــدرک بی ــه م ارائ
گــردد کلیــه آمــوزش هــا بــر 
اســاس اســتاندارد هــای آموزشــی 
ــه در  ــد ایســکو اســت ک دارای ک
ــد  ــورد تایی ــا م بیشــتر کشــور ه
مــی باشــد و همیــن امــر موجــب 

آموزشــی  چــارت  یــک  ارائــه 
حرفــه  هــر  بــرای  اســتاندارد 
ــی از  ــد برخ ــه میتوان ــده ک گردی

مشــکالت را همــوار ســازد.
روابــط  گفتگــو   پایــان  در   
ــی همــدان  ــاق بازرگان عمومــی ات
بــا حمیدرضــا جمشــیدی رئیــس 
آموزشــی  موسســات  انجمــن 
ایــن  بــه  پاســخ  در  همــدان 
ســوال کــه بــه نظــر شــما شــیوع 
ــدازه  ــه ان ــا چ ــا ت ــروس کرون وی
بــر روی فعالیــت هــای آموزشــی 
ــا  ــت افزود:ب ــوده اس ــذار ب ــر گ اث
ــا  ــروس منحــوس کرون شــیوع وی
و  مشــاغل  گذشــته  ســال  از 
اقشــار متفاوتــی در سراســر دنیــا 
ــه  ــد ک ــرار گرفتن ــر ق ــت تاثی تح
ــده  ــار ش ــراد بیم ــیاری از اف بس
و یــا رونــد بعضــی از مشــاغل 
تغییــر یافتــه اســت ،آمــوزش 
نیــز از ایــن مقولــه مــورد اســتثنا 
نبــوده اســت و تعطیلــی هــا و 
محرومیــت هــای اعــالم شــده از 
ــا  ــا کرون ــارزه ب ــتاد مب ــوی س س
رونــد ارائــه آمــوزش را در اســتان 
ــی  ــد نمــوده اســت.این تعطیل کن
هــا تاثیــرات جبــران ناپذیــری در 
ــی اعتمــادی مهــارت  خصــوص ب
ــات  ــه موسس ــبت ب ــوزان نس آم
ــن  آموزشــی ایجــاد نمــود و همی
ضعــف تبدیــل بــه فرصتــی بــرای 
گردیــده  ســودجویان  برخــی 
ــت  ــیع فعالی ــات وس ــا تبلیغ ــا ب ت
خــود را گســترش دهند.امــا بایــد 
در نظــر داشــت چالــش هــای 
ــای  ــت ه ــه فرص ــد همیش جدی
جدیــدی بــه وجــود مــی آورد 
امــکان تغییــر شــرایط را مهیا می 
نمایــد. بنابرایــن بــرای راهکارهای 
جدیــد در ایــن راســتا نیــز تــالش 
ارائــه  نمــود  ریــزی  برنامــه  و 
آمــوزش هــا در بســتر فضــای 
ــص  ــن تخصی ــازی و همچنی مج
ــات  ــه موسس ــژه ب ــهیالت وی تس
ــت. ــل اس ــن قبی ــی از ای آموزش

گفتگوی روابط عمومی اتاق بازرگانی همدان با رئیس انجمن موسسات آموزشی همدان

بررسی نقش و اهمیت آموزش در توسعه اقتصادی کشور
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نشســت مشــترک ریاســت و نایب رئیــس اتاق 
همــدان بــا  مدیــر کل اداره تعــاون، کار ورفــاه 
اجتماعی اســتان با هدف  بررســی موضوعات   
ــا  ــور  ب ــازمان مذک ــا س ــط  ب ــن مرتب وقوانی
ــاق  ــس ات ــت رئی ــر زبردس ــی اصغ ــور عل حض
همدان،علــی اکبــر فــالح نایــب رئیــس اتــاق و 
رئیــس کمیســیون مالیات،تامیــن اجتماعــی و 
روابــط کار اتــاق همدان،توصیفیــان  مدیــر کل 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان و معاونان 

گردیــد.  برگــزار  ایشــان 
رئیــس اتــاق همــدان  در 
ایــن نشســت اظهــار داشــت 
در بخــش مالیاتــی و تامیــن 
از  دفــاع  اتــاق  اجتماعــی 
ــاالن  ــت  وفع ــا اهلی ــراد ب اف
اقتصــادی کــه حقــی از آنهــا 
ضایــع شــده باشــد را مــورد 
اهمیــت قــرار داده و افــرادی 
فعالیــت  تخلــف  بــا  کــه 
مــی کننــد مــورد تاییــد 
ــچ  ــند و هی ــی باش ــاق نم ات
گونــه حمایتــی  از ســوی 
ــاق  نخواهنــد داشــت وی  ات

افــزود تاکیــد بــر ایــن اســت 
ــر  ــفافیت الزم را در دفات ــه کارخانجــات  ش ک
قانونــی و  فعالیــت  و عملکــرد خــود  داشــته 
ــی  ــور عل ــدان از حض ــاق هم ــند.رئیس ات باش
اکبــر فــالح  بــه عنــوان فــرد مطلــع و متعهــد 
وموثــر و امیــن در جایــگاه دفــاع از حقــوق بــه 
حــق  افــراد تشــکر نمــوده و خواســتار تجدیــد 
نظــر و اصــالح رونــد انتخــاب نماینــدگان 

ــد. ــا  گردی ــت ه هیئ
در ادامــه علــی اکبــر فــالح نایــب رئیــس اتــاق 
همــدان  اظهــار داشــت؛  تعامــالت و ارتباطات 
بــا اداره کل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی 
بســیار خــوب بــوده و  ارتبــاط  تنگاتنــگ 
ــر  ــوده اســت و ب ــرار ب ــل مناســبی برق و تعام
ــکیل  ــاتی تش ــدرت جلس ــه ن ــاس ب ــن اس ای
ــه  ــه نام ــاره ب ــا اش ــده اســت . ایشــان ب گردی
ــات  نماینــدگان  ــا انتخاب ای کــه در ارتبــاط ب
هیئــت هــای کارفرمایــان و کارگــران ارســال 
و  نمودنــد  مطــرح  را  شــده  موضوعاتــی 
ــت  ــث هیئ ــوص بح ــتند  در خص ــاره داش اش
جانبــه  ســه  امــر  قضایــی  شــبه  هــای 
ــد  و در  ــد باش ــت  و بای ــهود اس ــی  مش گرای
ــرار  ــر ق ــد نظ ــد م ــز  بای ــا نی ــری ه رای گی
گرفتــه شــود و مهــم تــر از هــر ســازمان دیگــر 
ایــن امرســه جانبــه گرایــی در اداره کار دیــده 

ــی و  شــده اســت  و در ســازمان  هــای مالیات
ــت برخــوردار  ــن اهمی ــی از ای ــن اجتماع تامی
ــدگان  ــا در بحــث انتخــاب نماین نیســت .  ام
 ، از  دادگســتری  نمایندگانــی  کار،  اداره 
فرمانــداری  و ســه نماینــده  کارگــران  و 
ــدگان  ــه نماین ــود ک ــده میش ــان دی کارفرمای
ــی  ــش م ــاب و گزین ــی انتخ ــا  معرف ادارات ب
شــوند امــا  در بحــث نماینــدگان کارفرمایــان 
ــاون  ــی اداره تع ــش خصوص ــکل های بخ و تش

، کارو امــور اجتماعــی  انتخابــات  برگــزار می  
گــردد وی افــزود  درحــال حاضــر ۲۲ نماینــده 
ــان  ــش کارفرمای ــه  نق ــم ک در اداره کار داری
ــم اســت ایشــان  ــن انتخــاب بســیار مه در ای
ــر اســاس مــاده ۲ و  خاطــر نشــان ســاخت  ب
ــه  ــب و کار  ک ــط  کس ــود محی ــون بهب 3 قان
ــده  ــف ش ــی تکلی ــای اجرای ــتگاه ه ــه دس ب
،  بازنگــری  اصــالح  قوانیــن  بــرای  کــه 
و  شناســایی موانــع کســب و کار نظــر بخــش 
خصوصــی بــه ویــژه اتــاق بازرگانــی مــد نظــر 
گرفتــه شــود، ایشــان خواســتار نقــش آفرینــی 
نماینــدگان بخــش خصوصــی درانتخابــات 

ــدند. ــا  ش ــت ه هیئ
گــروه  یــک  فقــط  حاضــر  حــال  در 
از  کارفرمایــان  کــه  عمدتــاً از شــرکتهای 
ــه دلیــل عــدم ارتبــاط  خدماتــی هســتند ،  ب
بــا کارفرمایــان  و همچنیــن  بــی رغبتــی هــا 
و عــدم اطــالع  در انتخابــات حضــور دارنــد و 
ــوف  ــال صن ــف فع ــه طی ــه س ــود اینک ــا وج ب
ــی، فعــاالن اقتصــادی و تولیــدی در   ، خدمات
ســه شــکل  اصنــاف ، تعــاون و بازرگانــی 
وجــود دارد .  و اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه از 
تشــکل هــای بخــش خصوصی خواســته شــود 
ــته  ــی داش ــش مهم ــوع نق ــن موض ــه در ای ک

ــوع  ــد و موض ــن فراین ــالح  ای ــند.  اگراص باش
ــت  ــا هش ــت ی ــل  در هف ــت الاق ــر اس زمانب
شــعبه یــک نماینــده از صنــوف ، شــرکت 
خدماتــی و تشــکل هــا باشــند و نماینــدگان به 
طــور شایســته  از صنــوف انتخاب شــوند  و در 
ــوق  ــه حق ــرض ب ــا تع ــدف م ــال ه ــه ح هم
کارگــران نبــوده اســت و در هــر حــال مدافــع 

ــا هســتیم ــق آنه ح

در ادامــه توصیفیــان مدیــر کل اداره تعاون،کار 
و رفــاه اجتماعــی  اظهــار داشــت؛ طــرح ایــن 
موضــوع از یــک ابعــاد درســت اســت و مشــکل 
ــع مــا  مــا هــم اســت و از ابعــاد دیگــر در واق
ــالش مــی  ــم و ت ــی داری ــت های هــم محدودی
نماییــم قوانیــن و مقــررات را بــه نحــو احســن 
اجــرا نماییــم . اطــالع رســانی بــرای انتخابــات 
ــاون و  ــاف، تع ــا از اصن ــکل ه ــه تش ــه هم ب
اتــاق بازرگانــی انجــام می دهیــم و درخواســت 
ــم  ــه بتوانی ــم ک ــی نمایی ــده م ــی نماین معرف
ــر انتخــاب شــوند . از طــرف  ــح ت ــرات اصل نف
دیگــر  بــر اســاس قانــون  نماینــده کارگــران  
بــه عنــوان شــریک اجتماعــی مــا  حــق 
ــون شــورای  ــد و همچنیــن  کان ــت دارن اکثری
اســالمی و دیگــری مجمــع نماینــدگان ، ولــی 
چــون تعــداد اعضــای کانــون شــورای اســالمی 
ــدگان  ــر نماین کار تعــداد بیشــتر هســتند اکث
را  ایــن کانــون معرفــی  مینمایند .و براســاس  
آییــن نامــه  یکــی از شــرایط احرازانتخابــات  
ــالمی  ــورای اس ــون ش ــی کان ــریک اجتماع ش
ــه  ــد ب ــه بای ــی اســت ک ــری و  کارفرمای کارگ

ــم . ــی از آنهــا اســتعالم بگیری طــور قانون

نشســت مشــترک ریاســت و نایــب رئیــس اتــاق 
اجتماعــی ورفــاه  کار  تعــاون  کل  مدیــر  بــا 
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ــدان  ــاق هم ــادن ات ــع و مع ــیون صنای ــای کمیس ــت اعض ــن نشس دومی
ــا حضــور علیرضــا زارعــی رئیــس کمیســیون و و ســایر اعضــا هیئــت  ب
رئیســه بــا دســتور جلســه بیــان اخبــار توســط اعضــاء محتــرم، بررســی 
ــکل  ــی مش ــتان، بررس ــی اس ــای صنعت ــهرک ه ــکالت ش ــائل و مش مس
ــان و نیازســنجی دوره هــای آموزشــی  محــدوده هــای حــوزه ســد اکبات
 مرتبــط بــا کمیســیون،بصورت حضــوری و آنالیــن برگــزار گردیــد.

ــلیس در  ــادن س ــوص مع ــر درخص ــادل نظ ــث و تب ــت بح ــن نشس در ای
حــوزه ســد اکباتــان مطــرح گردیــد و اعضــا اظهــار داشــتند علــی رغــم 
تمهیــدات برداشــت هــای غیرقانونــی توســط بومیــان بــه صــورت قاچــاق 
انجــام مــی گیــرد و متاســفانه تعــدادی از معــدن کاران و بهــره بــرداران با 
وجــود داشــتن تمــام مجوزهــا از ادارات مختلــف نمیتواننــد اقــدام عملــی 
ــتانداری و  ــورد در اس ــن م ــذا الزم اســت ای ــرداری کنند،ل ــره ب ــت ب جه
ســازمان صنعــت و معــدن و ســازمان محیــط زیســت و .. پیگیــری گــردد.

رئیــس کمیســیون تاکیــد کــرد دراین خصــوص مصوبــه شــورای گفتگوی 
دولــت و بخــش خصوصــی هــم وجــود دارد کــه بایــد پیگیــری شــود.

در ادامــه در خصــوص مســائل شــهرک هــای  صنعتــی بحــث و تبــادل 
نظــر صــورت گرفــت و نهایتــا مشــکالت ایــن شــهرک هــا اعــم از اخــذ 
تســهیالت کــم بهــره، امنیــت شــهرک هــا، عــدم تخصیــص بودجــه کافــی 
بــرای فضاســازی شــهرک هــا اعــم از ســردر شــهرک هــا و مانیتورینــگ 
ــد پیگیــری  ــرار گرفــت و مقــرر گردی ، فاضــالب و غیــره مــورد بحــث ق
هــای الزم در دســتور کار قــرار گیــرد. در ادامــه در خصــوص دوره هــای 

آموزشــی نیــز بحــث و تبــادل نظــر صــورت گرفــت.
ــیون در  ــای کمیس ــت اعض ــا و عضوی ــه ه ــردن کمیت ــال ک ــوع فع موض

ــه ــد و در ادام ــوع گردی ــرح موض ــز ط ــر نی ــورد نظ ــای م ــه ه کمیت
ــا  ــی اعض ــیمی معدن ــرکت ش ــرای ش ــادث ب ــأله ح ــه مس ــه ب ــا توج ب
ــت  ــی جه ــروی انتظام ــق نی ــوع از طری ــن موض ــری ای ــتار پیگی خواس

ــدند. ــائل ش ــه مس ــرار اینگون ــری از تک جلوگی

دومین نشست اعضا کمیسیون
صنایع و معـادن اتاق همدان

بازدید مسـئول اتاق بازرگانی شهرسـتان مالیر
از واحـد های تـولــیدی عـضــو اتــاق

ــور  ــه منظ ــر ب ــتان مالی ــی شهرس ــاق بازرگان ــئول ات ــی  مس ــد بهرام حمی
انعــکاس مشــکالت حــوزه هــای اقتصــادی ایــن شهرســتان از واحــد هــای 
ــاق  ــر بازدیــد بعمــل آورد  مســئول ات ــی مالی ــاق بازرگان تولیــدی عضــو ات
بازرگانــی مالیــر  در ایــن بازدیدهــا از کارخانــه فروســیلیس کــه بــا ســرمایه 

اولیــه ۲5 میلیــارد تومــان آغــاز بــه کار نمــوده بازدیــد نمودنــد.
بهرامــی افــزود ایــن بازدیــد هــا در راســتای  تعییــن ســطح تــوان تولیــد 
ــی  ــتانی و مل ــد اس ــئولین ارش ــد مس ــدی بازدی ــه بن ــت طبق ــا جه واحده
ــی  ــاق بازرگان ــای  ات ــت ه ــا ظرفی ــران ب ــتر مدی ــه بیش ــر چ ــنایی ه وآش
ــی  ــتمرانجام م ــوربصورت مس ــی کش ــکل خصوص ــن تش ــوان بزرگتری بعن

ــرد. پذی
ــی  ــتمر میدان ــی مس ــاخت سرکش ــان س ــر نش ــر خاط ــاق مالی ــئول ات مس
جهــت رصــد مشــکالت تولیــد کننــدگان بــا هــدف انعــکاس بــه مســئولین 
ذیربــط و مطالبــه از ایشــان در شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی 
ــی و  ــذ کارت بازرگان ــه اخ ــدگان ب ــب تولیدکنن ــویق و ترغی ــتان و تش اس
قرارگرفتــن در مســیر صــادرات غیــر نفتــی بــا هــدف جــذب ارز مــورد نیــاز 
کشــوراز جملــه اهدافــی اســت کــه اتــاق شهرســتان مالیــر دنبــال میگــردد.

وی افــزود پیوســتن بــه تشــکل هــای تخصصــی اتــاق بازرگانــی بــه منظــور 
ــان  ــروع تولیدکنندگان،بازرگان ــی و مش ــوق قانون ــه حق ــری و مطالب پیگی
ــن  ــع فعالی ــع و  تســهیل موان ــد دررف ــی توان ــدن داران م ــاورزان ،مع ،کش

اقتصــادی تاثیــر گــذار باشــد

نشست رئیس اتاق همدان با معاون هماهنگي برنامه بودجه سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان همدان

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق علــی اصغــر زبردســت رئیــس 
ــزارو  ــاه یکه ــرداد م ــوم م ــنبه س ــح روز یکش ــدان صب ــاق هم ات
چهارصــد طــی نشســتی بــا حضــور طاهــره ایــزدی دبیــر کل اتــاق 
و شــیری مشــاور فنــی و عمرانــی اتــاق همــدان بــا مهــدی وفایــی 
ــه  ــت و برنام ــازمان مدیری ــه س ــه بودج ــي برنام ــاون هماهنگ مع

ریــزی اســتان همــدان دیــدار و گفتگــو کــرد.
ــتای  ــکاری در راس ــت هم ــای  تقوی ــه ه ــت زمین ــن نشس در ای
توســعه و اعتــال جایــگاه بخــش خصوصــی اســتان مــورد بحــث و 
بررســی قــرار گرفــت. گفتنــی اســت رئیــس اتــاق همــدان در ایــن 

نشســت از حضــور اثربخــش و منظــم وی در نشســت هــای شــورای 
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان تقدیــر و تشــکر نمــود.
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بازرگانــی  اتــاق  مســئول  بازدیــد 
ــای صنعتی ــرکان ازواحده ــتان تویس شهرس

ــور  ــا حض ــرکان ب ــاق تویس ــی ات ــئول نمایندگ ــری مس ــداهلل قم عب
مســتمر در واحدهــای صنعتــی و تولیــدی ایــن شهرســتان مهــم ترین  
ــع و مشــکالت جــاری حــوزه هــای تولیــدی را جهــت انعــکاس  موان
ــود ــی نم ــالت بررس ــع معض ــهیل و رف ــتای تس ــری در راس و پیگی

در ایــن بازدیدهــا ســوری مدیــر عامــل شــرکت الیــاف ســازان آتیــه 
ــا  ــه تولیــدی ب ــن مجموع ــن ای ــت تعامــالت بی ــن خواســتار تقوی نوی
مشــاوران اتــاق همــدان د راســتای تقویــت فعالیــت هــای صادراتــی 

ایــن مجموعــه شــد. 
ــا  ــت ب ــاف ســازان  دارای 50 پرســنل ثاب ــی اســت شــرکت الی گفتن
تولیــد 15 تــن الیــاف در روز بــوده کــه مــواد اولیــه ایــن الیــاف هــا از  

پلــی اســتر، بطــری هــای نوشــابه و ..... اســت.
ــی و  ــای صنعت ــی از واحده ــه بازدیدهای ــر هفت ــت ه ــار داش ــری اظه قم
ــا را بررســی  ــای آنه ــد فعالیت ه ــک رون ــا از نزدی ــم داشــت ت ــدی خواهی تولی
کــرده و بــا مشکالتشــان آشــنا شــویم کــه ایــن بازدیدهــا در گــره گشــایی از 

ــت. ــوده اس ــد ب ــر و مفی ــیار مؤث ــا بس چالش ه
ــت  ــی ریاس ــا همراه ــا ب ــن بازدیده ــتای ای ــزود در  راس ــزی اف قم
ســازمان میــراث فرهنگــی شهرســتان بازدیــد هایــی را نیــز از کارگاه 
ــت تویســرکان داشــته و در  ــل و منب ــدی و نمایشــگاه مب ــای تولی ه
ــاماندهی  ــکیل و س ــه تش ــوزه  ب ــم ح ــن ای ــب فعالی ــتای ترغی راس

ــد. ــه گردی ــی ارائ ــز مطالب ــرکان نی ــت تویس ــل و منب ــن مب انجم

 رئیس کمیسیون امور مالیاتی،تامین اجتماعی و روابط کار اتاق همدان تاکید کرد:
انشاء رای در جلسات هیئت های حل اختالف مالیاتی می بایست فی المجلس صورت گیرد

ــیون  ــه کمیس ــت رئیس ــای هیئ ــت اعض نشس
امــور مالیاتــی ،تامیــن اجتماعــی و روابــط کار 
ــس  ــب رئی ــالح نای ــر ف ــی اکب ــور عل ــا حض ب
ــس  ــب رئی ــریفی نای ــدی ش ــاق همدان،مه ات
کمیســیون و فــرخ احمــدی دبیــر کمیســیون 
صبــح روز یکشــنبه 31 مــرداد مــاه 1۴00 

ــد. ــزار گردی برگ
اعضــا در ایــن نشســت در مــورد مباحــث 

بازگشــت اعتبــارات مودیــان در رابطــه بــا ارزش افــزوده، بخشــودگی 
جرائــم تامیــن اجتماعــی عــدم برگــزاری جلســات هیئــت هــای حــل 
اختــالف مالیاتــی بــدون حضــور قاضــی و بررســی و تاکیــد بــر اجــرای  
دســتورالعمل نحــوه چگونگــی رســیدگی بــه پرونــده هــا و برگــزاری 

جلســات حــل اختــالف ؛ بــه بحــث و بررســی پرداختنــد.
در ادامــه ایــن نشســت مقــرر گردیــد مهــم تریــن مباحــث و موانــع 
مالیاتــی فعالیــن اقتصــادی طــی نشســتی بــا حضــور مهــدی 
ــی اســتان  ــالف مالیات ــای حــل اخت ــت ه ــری سرپرســت  هیئ جواه

ــرد ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــرح و م ط
علــی اکبــر فــالح در ایــن نشســت اظهــار داشــت دسترســی نماینــده 
اتــاق بــه پرونــده و مطالعــه پرونــده قبــل از تشــکیل جلســات هیئــت 
هــای حــل اختــالف و انشــا ء رای حتــی االمــکان در جلســه و 
هماهنگــی  پیــش نویــس رای کــه فــی المجلــس ثبــت گردیــده بــا 
رای نهایــی از جملــه مــواردی اســت کــه در صــدور رای مــی بایســت 

لحــاظ گــردد.



اتاق بازرگانی ،صنایع ، معادن و کشاورزی استان همدان                                                 نشریه داخلی ، شماره نوزدهم ، شهریورماه  1400

22

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان 
ــدان و  ــاق هم ــس ات ــر زبردســت رئی ــی اصغ عل
ــاق و رئیــس  علــی اکبــر فــالح نایــب رئیــس ات
ــم  ــرح مه ــتای ط ــی در راس ــیون مالیات کمیس
تریــن مســائل و مشــکالت کارفرمایــان و فعالیــن 
اقتصــادی اســتان بــا شــهناز حمــزه لــوی 
ــتان  ــی اس ــن اجتماع ــرکل ســازمان تامی مدی

ــد. ــو کردن ــدار و گفتگ ــدان دی هم
پیگیــری بخشــی از مصوبــات شــورای گفتگــوی 
بــا  رابطــه  در  بخــش خصوصــی   و  دولــت 
مســائل تامیــن اجتماعــی و مســائل مربــوط 
ــت  ــان و معافی ــم کارفرمای ــودگی جرائ ــه بخش ب
کارگاه هــای کمتــر از پنــج نفــرو همچنیــن  
مشــکل مربــوط بــه دریافــت حــق بیمــه از حــق 
مســکن و عناویــن انگیزشــی و رفاهی،رســیدگی 
ــند  ــودن س ــاظ نم ــان و لح ــر کارفرمای ــه دفات ب
ــو  ــورای گفتگ ــه ش ــم مصوب ــی رغ ــه عل افتتاحی
و ســتاد اقتصــاد مقاومتــی مبنــی بــر رســیدگی 
دفاتــر در آخریــن ســال از جملــه مــواردی بــود 
ــالح  ــر ف ــی اکب ــاق و عل ــه توســط ریاســت ات ک
ــی و  ــن اجتماع ــیون مالیات،تامی ــس کمیس رئی
روابــط کار اتــاق همــدان طــرح مســئله گردیــد

 رئیــس اتــاق همــدان در ایــن نشســت بــا تاکیــد 
ــازمان  ــای س ــت ه ــت فعالی ــت و ظراف ــر اهمی ب
ــه  ــول س ــه اص ــه ب ــی در توج ــن اجتماع تامی
ــبختانه در  ــت خوش ــار داش ــی اظه ــه گرای جانب
ــع  ــالت و موان ــی از معض ــته بخش ــدت گذش م
تامیــن  اقتصــادی در حــوزه هــای  فعالیــن 
ــی  ــم الباق ــده و امیدواری ــع گردی ــی رف اجتماع
ــرای  ــه اج ــوط ب ــی از آن مرب ــه بخش ــوارد ک م
ــش  ــت و بخ ــوی دول ــورای گفتگ ــات ش مصوب
ــردد.  ــی گ ــم اجرای ــت ه ــز هس ــی نی خصوص
علــی اصغــر زبردســت افــزود موضــوع  بررســی 
ــورای  ــه در ش ــند افتتاحی ــبه س ــوع محاس موض
گفتگــو مطــرح گردیــده و مصــوب شــده اســت 

ــه صــورت  ــا ب ــر شــرکت ه ــا از دفات بازرســی ه
ســند  محاســبات  در  و  باشــد  ســاله  یــک 
افتتاحیــه لحــاظ نگــردد و مــوارد فقــط منــوط 
بــه حقــوق و دســتمزد باشــد و در صورتــی کــه 
مــواردی بــرای حسابرســی ده ســاله وجــود دارد 
ــان  ــه ای متوقــف گــردد و از مودی در هــر مرحل
در هنــگام صــدور مفاصــا حســاب تعهــدی مبنی 
بــر اجــازه بازرســی دفاتــر تــا 10 ســال گذشــته 
ــی کــه در حــال حاضــر  دریافــت نشــود در حال
ســند افتتاحیــه در بعضــی از مــوارد مــورد 
رســیدگی قــرار مــی گیــردوی افــزود  بــر اســاس 
ــی کــه در حــال  ــده های رای دادســتان کل پرون
ــف  ــت  متوق ــندمی بایس ــی باش ــز م ــی نی بررس

ــوند. ش
 در ادامــه علــی اکبــر فــالح نایــب رئیــس 
ــه  ــق بیم ــر ح ــوع کس ــه موض ــدان ب ــاق هم ات
ــرد در  ــد ک ــاره و تاکی ــی اش ــای انگیزش از مزای
تاریــخ 1/۶/ 13۹۶مبلــغ حــق مســکن کارگــران 
ــال  ــون ری ــه ســه میلی ــال ب ــون ری ــک میلی از ی
ــه  ــان مصوب ــل از زم ــا قب ــرد و ت ــش پیداک افزای
فــوق الذکــر حــق مســکن مشــمول کســر 
حــق بیمــه نبــوده اســت ولــی ســازمان تامیــن 
اجتماعــی بعــد از مصوبــه فــوق حــق مســکن را 
ــرار  ــده ق ــق ب ــر ح ــمول کس ــای مش ــزو مزای ج
ــبوق  ــب مس ــن مطل ــرد ای ــح ک ــالح تصری داد.ف
بــه ســابقه در بــن کارگــری نیــز مــی باشــد کــه 
ــر  ــی در نظ ــای انگیزش ــوان مزای ــه عن ــردو ب ه
ــازمان  ــال حاضــر س ــد در ح ــه شــده بودن گرفت
ــد  ــز مانن ــکن نی ــق مس ــی از ح ــن اجتماع تامی
ــد و  ــی نمای ــه کســر م ــری حــق بیم ــن کارگ ب
ــه عنــوان  احتمــاال ســازمان حــق اوالد را نیــز ب
ــه  ــت ک ــد گرف ــای مشــمول در نظــر خواه مزای
بــی تردیــد ایــن امــر باعــث افزایــش فشــارمالی 
ــدی  ــای تولی ــرایط در واحده ــه ش ــه ب ــا توج ب

ــود. ــد ب خواه

نشست ریاست 
و نایـب رئیس 
اتاق هـمدان 
با  مـدیرکـل 
سازمان  تامین 
عی  جتـمـا ا
استان همدان
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بازدیـــد رئیـــس و نایـــب 
ـــدان از  ـــاق هم ـــس ات رئی
شـــرکت صنایـــع ســـیم و کابل

شهریور،   1۶ شنبه  سه  روز  صبح  همدان  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
کشاورزی  و  معادن  صنایع  بازرگانی  اتاق  رئیس  زبردست  اصغر  علی 
دبیر  ایزدی  طاهره  و  اتاق  رئیس  نایب  فالح  اکبر  علی  همراه  به  همدان 
بازدید نموده و  از روند فعالیت های شرکت سیم و کابل همدان  اتاق  کل 
آشنا شدند واحد صنعتی  این  و صادراتی  تولیدی  با ظرفیتهای  نزدیک   از 

آن  اینجا شاهد  در  ما  آنچه  کرد  تاکید  این شرکت  فعالیت  قدمت  به  اشاره  با  این مجموعه  ارزشمند  اقدامات  از  تقدیر  دیدار ضمن  این  در  اتاق همدان  رئیس 
هستیم اوج بهره وری وتامین  نیاز سیم و کابل استان است که باید به عنوان یک خدمت بزرگ به اقتصاد استان مورد توجه قرار گیرد. درجریان این  بازدید ، ایده 
 های مناسب برای احیا، پایداری و افزایش تولید مورد بررسی قرار  گرفت تا با پیگیری های الزم از نهادهای حاکمیتی و نظام تامین مالی، نتایج مطلوب حاصل شود.

 13۶1 سال  در  همدان  کابل  و  سیم  صنایع  شرکت  داشت  اظهار  دیدار  این  در  همدان  کابل  و  سیم  صنایع  شرکت  مدیر  علیمیان  محمود 
نمود کابل  و  سیم  انواع  تولید  به  شروع  همدان  در  ای  کارخانه  احداث  با  و  تاسیس  خصوصی  بخش  توسط   ، کشور  صنعتی  نیاز  به  توجه   با 

علیمیان افزود در حال حاضر این کارخانه با مساحتی معادل 8 هکتار و زیر بنایی برابر ۲5 هزار متر مربع توانایي تولید انواع سیم و کابل فشار ضعیف و کابلهای مخابراتی را مطابق 
استاندارد ملی ایران و سایر استانداردهای بین المللی با ظرفیت سالیانه 35۶00 تن دارد. در واحد گرانول سازي ، امکان تولید سالیانه 15000 تن انواع گرانول C.V.P و در 

واحد مفتول سازی امکان تولید مفتول مس 8 میلیمتر به روش TSAC PU با ظرفیت تولید سالیانه ۷500 تن فراهم گردیده است.

نشسـت رئیس و نایب رئیس 
اتـاق همدان بـا مدیر عامل 
کانـون  مدیـره  هیئـت  و 
کارفرمایـان اسـتان همدان 

ــان  ــون کارفرمای ــره کان ــت مدی ــای هیئ اعض
ــهریور  ــم ش ــنبه شش ــح روز یکش ــتان صب اس
ــرح  ــالت و ط ــت تعام ــتای تقوی ــاه در راس م
برخــی موانــع و مشــکالت جوامــع کارفرمایــی 
بــا اعضــای هیئــت رئیســه اتــاق همــدان 

ــد ــو کردن ــدار و گفتگ دی
نویــد مدیــر عامــل کانــون کارفرمایــان اســتان 
در ایــن دیــدار ضمــن تقدیــر از برگــزاری  ایــن 
ــی  ــع کارفرمای ــت جوام ــار داش ــت اظه نشس
بیــش از 55% جامعــه  تشــکیل داده امــا 
ــم   ــاذ  تصمی ــچ نقشــی   در اتخ ــفانه هی متاس
ــت ــته اس ــط کار نداش ــذار رواب ــر گ ــای اث  ه

نویــد تاکیــد کــرد متاســفانه برخــی سیاســت 
هــا و موانعــی کــه از ســوی نهادهایــی ماننــد 
ــی و ســازمان امــور  اداره امــور اقتصــاد و دارای
مالیاتــی  بــرای جوامــع کارفرمایــی ایجــاد 
شــده تــا حــد زیــادی امــور کارفرمایــان را بــا 

ــاخته اســت  ــای جــدی مواجــه س ــالل ه اخت
وی اظهارداشــت آنچــه هــم اکنــون مــورد 
تاکیــد اســت  ایجــاد  اتحاد،انســجام و همدلــی 
در حــوزه هــای مختلــف بخــش خصوصــی در 

ــداف اســت ــق اه ــتای تحق راس
علــی اکبــر فــالح نایــب رئیــس اتــاق همــدان  
ــع  ــع موان ــود و رف ــون بهب ــه قان ــاره ب ــا اش ب
ــت در  ــف اس ــت موظ ــرد دول ــد ک تولیدتاکی
تصمیــم گیــری هــا نظــر بخــش خصوصــی و 
تشــکل هــای اقتصــادی  را لحــاظ کند،ایشــان 
در  رابطــه بــا برخــی مشــکالت نهادهــای 
ــری  ــا پیگی ــرد ب ــریح ک ــتان تش ــی اس مالیات
هــای بعمــل آمــده در ســالهای اخیــر بخــش 
ــادی  ــا حــد زی ــع ت مهمــی از معضــالت و موان
الباقــی  امیدواریــم  تســهیل گردیــده کــه 
ــد . ــود یاب ــا حــد امــکان بهب ــز ت  مشــکالت نی

ــور  ــازمان ام ــرایط در س ــزود ش ــت اف زبردس

مالیاتــی  نســبت بــه ســالهای گذشــته  بســیار 
بهبــود یافتــه و اکنــون دیگــر خبــری از حجــم 
بــاالی پرونــده هایــی رســیدگی نشــده نیســت 
،رئیــس اتــاق همــدان تاکیــد کــرد اتــاق هیــچ 
ــات  ــه دچــار تخلف ــن اقتصــادی ک گاه از فعالی
قانونــی در زمینــه هــای مالیاتــی و.. شــده انــد 
ــا  ــت  وی ب ــد داش ــته و نخواه ــی نداش حمایت
اشــاره بــه جایــگاه اتــاق تصریــح کــرد  تشــکل 
هــای بخــش خصوصــی اگــر خواســتار پیگیری 
ــو و  ــورای گفتگ ــود در ش ــائل خ ــرح مس و ط
بهرمنــدی از دیگــر ظرفیــت هــای قانونــی 
اتــاق هســتند مــی بایســت بــا مراجعه،عضویت 
و برقــراری تعامــالت الزم مــوارد را بــه پارلمــان 

بخــش خصوصــی اســتان منتقــل نماینــد.
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ــق رئیــس  ــی رحی ــاق همــدان خســرو طالب ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
انجمــن ملــی ســیب زمینــی کشــور و عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق همــدان 
ــژاد وزیــر جهــاد کشــاورزی مهــم  ــا ســید جــواد ســاداتی ن طــی نشســتی ب
تریــن مشــکالت ســیب زمینــی کاران را تشــریح و خواســتار تســهیل و رقــع 

موانــع جــاری ایــن حــوزه گردیــد.
طالبــی رحیــق در ایــن نشســت اظهــار داشــت تولیــد بیــش از انــدازه ســیب 
ــه خــوراک دام، معضلــی چندیــن  زمینــی و تبدیــل شــدن ایــن محصــول ب
ــا،  ــم ه ــه تحری ــی از جمل ــن، معضالن ــن بی ــت و در ای ــور اس ــاله در کش س
ــی برخــی از  ــث شــده کارت بازرگان ــز باع ــدات ارزی نی ــا و تعه شــیوع کرون
تولیــد کننــدگان تعلیــق شــود و بــر مشــکالت ایــن حــوزه بیفزایــد: ایــن در 
حالــی اســت کــه ســیب زمینــی بعــد از برنــج و گنــدم بیشــترین ســهم را در 
ــزود  متوســط ســرانه ســیب زمینــی  ــی دارد وی اف تولیــد محصــوالت غذای
درایــران، بیــش از 35 تــا ۴0 کیلوگــرم در ســال و مصــرف آن روز بــه روز در 
حــال افزایــش اســت. ســطح زیــر کشــت و بــه تبــع آن تولیــد ســیب زمینــی 
ــت  ــل مدیری ــر قاب ــم ت ــه ک ــی ک ــرایط آب و هوای ــه ش ــا ب ــران، عمدت در ای
ــا  ــول ب ــن محص ــد ای ــد تولی ــل رون ــن دلی ــه همی ــتگی دارد؛ ب ــت، وابس اس
ــن   ــدی ای ــات 10-15 درص ــن ضایع ــت. همچنی ــوده اس ــراه ب ــان هم نوس
محصــول از معضــالت تولیــدآن در کشــور اســت. در واقــع مــی تــوان گفــت 
ــتگی دارد و  ــی بس ــرایط آب وهوای ــه ش ــر ب ــش ت ــول بی ــن محص ــت ای کش
ــا محصــول بیــش از  ــن بیــن، الگــوی کشــت هــم اجــرا نمــی شــود ت در ای
حــد نیــاز در کشــور تولیــد نشــود. بــه گفتــه خســرو طالبــی رحیــق، رئیــس 
هیئــت مدیــره انجمــن ســیب زمینــی، در ســال ۹۹ حــدود ۲50 هــزار تــن 
مــازاد تولیــد ســیب زمینــی داشــتیم کــه نبــود بــازار موجــب شــد 100هــزار 
ــفانه  ــود و متأس ــور ش ــوراک دام و طی ــه خ ــل ب ــول تبدی ــن محص ــن از ای ت
ــزار  ــه ه ــده س ــام ش ــت تم ــه قیم ــده ک ــای انبارش ــی ه ــیب زمین ــن س ای
تومانــی داشــت، بــه قیمــت 500 تــا یــک هــزار تومــان بــه فــروش رســید.

عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق همــدان خطــاب بــه وزیــر جهــاد کشــاورزی 
ــول  ــد محص ــی و تولی ــرای بازاریاب ــه ای ب ــوع برنام ــت در مجم ــار داش اظ
ــت دولتــی هــا در کار تولیــد و  ــم و دخال کشــاورزی در داخــل کشــور نداری
توزیــع همیشــه باعــث ایجــاد دردســر بــرای تولیــد کننــدگان شــده اســت. 
ــا بخــش خصوصــی و  در ایــن بیــن، تنهــا راه ایــن اســت کــه دولتــی هــا ب
تشــکل هــای خصوصــی هماهنــگ شــوند. یکــی از دالیلــی کــه موجــب شــده 
ــود  ــه داشــته باشــند، نب ــازار محصــول گالی ــود ب ــی کاران از نب ســیب زمین
بازاریابــی صحیــح بــرای محصــول اســت کــه بــرای رفــع آن بایــد دیپلماســی 
اقتصــادی قــوی ای داشــته باشــیم و بازارهــای هــدف جدیــدی را راه انــدازی 
کنیــم. عــالوه بــر ایــن، تصمیــم گیــری هــای ضــرب االجــل و خلــق الســاعه 
ــه ســال ۹۷ اســت  ــوط ب ــه ای از ایــن تصمیمــات مرب نداشــته باشــیم؛ نمون
ــث شــد صــادر  ــزی و وزارت صمــت باع ــک مرک ــای بان ــه ه ــه شــیوه نام ک
ــه جــای  کننــدگان، عمــده بازارهــای هــدف را از دســت بدهنــد. در واقــع ب
ــد ایجــاد شــود، بازارهــای  ــم کــه بازارهــای جدی ــه ســمتی بروی ایــن کــه ب
قدیمــی را هــم از دســت داده ایــم. در واقــع نیازمنــد دیپلماســی اقتصــادی 
قــوی هســتیم تــا بــرای بــازار هــدف اطمینــان حاصــل شــود، نــه ایــن کــه 
ایــن سیاســت را داشــته باشــیم کــه محصــول مــازاد داخلــی را صــادر کنیــم؛ 
بــه عبــارت دیگــر، بایــد صــادرات مشــخص و برنامــه ریــزی شــده ای داشــته 
باشــیم تــا تولیــد متزلــزل نشــود و قیمــت هــا هــم تغییــری نکنــد. همچنیــن 

بخــش دولتــی بایــد بخــش خصوصــی را مشــاور خــود بدانــد. در چنــد ســال 
گذشــته یکــی از مشــکالت صــادرات در بخــش هــای مختلــف، عــدم رایزنــی 
هــای اقتصــادی توســط ســفارتخانه هــا بــوده اســت کــه ایــن مهــم در برنامــه 
ششــم توســعه بــه خوبــی دیــده شــده و رایزنــی و احصــای بــازار کشــورها و 
توجــه بــه ذائقــه و عالقــه منــدی آنهــا در برنامــه کوتــاه مــدت قــرار دارد و 
نیازمنــد ورود جــدی دولــت در ایــن حیطــه اســت. در ایــن بیــن، وزارت امــور 
خارجــه، نقــش اول را در تعامــالت اقتصــادی دارد و توقعاتــی غیــر از روابــط 
ــذر  ــا واردات ب ــه، مــورد انتظــار اســت. در رابطــه ب سیاســی از ایــن وزارتخان
1۴00، یعنــی بــذر پایــه مــادری، عــالوه بــر ایــن کــه تولیــد داخــل را داریــم، 
در ســال نیازمنــد بــذر وارداتــی هســتیم و متأســفانه وزارت جهــاد کشــاورزی 
در ســال هــای گذشــته انتخــاب ارقــام ایــن بــذر را بــه تولیــد کننــده تحمیل 
ــی  ــا تحمیل ــای م ــه ه ــای وزارتخان ــر کاره ــان دیگــر، اکث ــه بی ــرد، ب ــی ک م
اســت و تصمیمــات خلــق الســاعه آنهــا باعــث ناهماهنگــی بیــن دو بخــش 
ــی کــه قیمــت دالر ســه هــزار و 500  دولتــی و خصوصــی مــی شــود. زمان
ــود، ســیب زمینــی کیلویــی دوهــزار تومــان قیمــت داشــت و االن  تومــان ب
کــه دالر ۲۷ هــزار تومــان اســت، ســیب زمینــی هنــوز بــا همــان قیمــت بــه 
فــروش میرســد؛ یعنــی تولیــد کننــده ســیب زمینــی در ســال ۹۲ هــر کیلــو 

ســیب زمینــی را | نیــم دالر و االن یــک ســنت بــه فــروش مــی رســاند.
ــر جهــاد کشــاورزی گفــت: تشــکل های بخــش  ــژاد وزی در ادامــه ســاداتی ن
ــوند و  ــارج ش ــی خ ــد، از پراکندگ ــل کنن ــر عم ــد قدرتمندت ــاورزی بای کش
نظام منــد شــوند تــا بتواننــد تولیــد قــدرت بــرای کشــاورزی کشــور داشــته 

باشــند.
ــکل  ــای و تش ــای اتحادیه ه ــا رؤس ــت ب ــاورزی در نشس ــاد کش ــر جه وزی
هــای زراعــی بخــش کشــاورزی اظهــار کــرد: مــا در شــورای قیمــت گــذاری 
ــم  ــش در تصمی ــن بخ ــم و ای ــتفاده کردی ــی اس ــش خصوص ــت بخ از ظرفی

گیری هــا و سیاســت گذاری ها حضــور موثــر دارنــد.
وی افــزود: در اولیــن جلســه شــاهد اقتــدار بخــش خصوصــی کشــور بودیــم 
کــه در کنــار دولــت در قیمــت گــذاری محصــوالت کشــاورزی ســهیم بــود 
و بایــد از ایــن شــورا صیانــت کنیــم تــا بمانــد و بتوانــد بخــش کشــاورزی را 

حمایــت کنــد.
وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه ایــن کــه اقتــدار کشــاورزی بــا وجــود 
ایــن ظرفیــت خــدادادی بــه ثمــر ننشســته اســت، خاطرنشــان کــرد: کشــاورز 
ــی  ــدار غذای ــاورزی و اقت ــی کش ــر روی کرس ــد ب ــی بای ــده ایران و تولیدکنن
جنــوب غــرب آســیا و منطقــه خاورمیانــه بنشــید، اقتــدار غذایــی از اقتــدار 
نظامــی کمتــر نیســت و بــا ایــن اســتراتژی و هــدف بــزرگ بــا هــم حرکــت 

می کنیــم.
وزیــر جهــاد کشــاورزی ادامــه داد: اقتــدار غذایــی بــرای مــا در تامیــن غــذای 

داخلــی و حــوزه بیــن المللــی، امنیــت ایجــاد می کنــد.

رئیس انجمن ملی سیب زمینی کشور در نشست با وزیر کشاورزی مشکالت 
سیب زمینی کاران را تشریح کرد:

سیب زمینی کاران از نبود بازار 
برای محصول خود گالیه دارند.


