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ــع  ــر اســتان همــدان در گــروه کاالیــی صنای ــده برت هفــت صادرکنن
ــا  ــی ب ــیمان در آیین ــیمیایی و س ــاورزی، ش ــی کش ــی، تبدیل معدن
حضــور اســتاندار و جمعــی از مســووالن،معرفی و بــا اهــدای تندیــس 

و هدیــه از آنهــا تجلیــل شــد.
و  بازرگانی،صنایع،معــادن  اتــاق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
کشــاورزی همــدان، در ایــن آییــن کــه در ســالن شــهدای اســتانداری 
ــیمان  ــدی »س ــای تولی ــع و واحده ــد از صنای ــزار ش ــدان برگ هم
هگمتــان«، »معــدن ســرمک«، »آهــن و ســیلیس آذرخــش«، 
»یاقــوت نــاب پــارس«، »صنایــع غذایــی ســحر«، »فروســیلیس غــرب 
پــارس« و »فراپــل جــم« بــه عنــوان صادرکننــدگان برتــر اســتان معرفــی 

ــر شــد. ــران ایــن واحدهــا تقدی و از مدی
ــت: کار  ــار داش ــن اظه ــن آیی ــدان در ای ــتان هم ــی اس ــاق بازرگان ــس ات ریی
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان اســتان در شــرایط نامناســب اقتصــادی کشــور 

بســیار ســتودنی است. 
علــی اصغــر زبردســت  بــا بیــان اینکــه تحریــم و کرونــا اثــرات مخربــی بــر 
وضعیــت بخــش بزرگــی از صنعــت وارد کــرده اســت، افــزود: تعــدادی از 
صنایــع بــرای اجــرای طــرح توســعه ماشــین آالت خــود را وارد کــرده انــد 

امــا بــه دلیــل شــرایط کرونــا راه انــدازی انهــا بــه تعویــق افتــاده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: تیــم اقتصادی اســتان همــدان بــرای حــل 
و فصــل مشــکالت و موانــع موجــود در کنــار تولیدکننــدگان قــرار دارد امــا 
بخشــی از ایــن مســائل متاثــر از شــرایط جهانــی اســت کــه بــر بخــش تولیــد و 

ــم.  ــذر کنی ــوری از آن گ ــا صب ــد ب صــادرات ما مســتولی شــده و بای
زبردســت همچنیــن بــه راه انــدازی پایانــه صادراتــی اســتان همــدان اشــاره کــرد و 
افــزود: ایــن پایانــه فاقــد زیرســاخت و امکانــات الزم اســت کــه بــرای توســعه امــر 

صــادرات نیازمنــد تامیــن ملزومات بســیاری اســت. 
رییــس اتــاق بازرگانــی اســتان همــدان بــا برشــمردن مزایــا و پتانســیل های 
صادراتــی اســتان، گفــت: در زمینــه خدمــات فنــی و مهندســی دارای ظرفیــت خوبــی 

هســتیم کــه بایــد زمینــه صــادرات ایــن خدمــات فراهــم شــود. 
بــه گفتــه او، ۴۰۰ شــرکت پیمانــکاری در ســطح اســتان همــدان مشــغول فعالیــت 
ــه  شــرطی  ــد ب ــه کنن ــه کشــورهای مختلــف خدمــات ارائ ــد ب هســتند کــه می توانن

کــه مــورد حمایــت قــرار بگیرنــد. 
رئیــس اتــاق همــدان  افــزود ، ۴۰۰ صادرکننــده در اســتان همــدان دارای کارت بازرگانی 

هســتند کــه در زمینــه صــادرات انــواع محصــوالت تولیــدی اســتان فعالیــت دارند. 
طبــق آمارهــای موجــود ۱۱۰ قلــم کاال از اســتان همــدان بــه ۲۹ کشــور جهــان صــادر مــی شــود کــه مهمتریــن آن ســیمان، ســیم آلومینیومــی، ســفال و ســرامیک و 

کشــمش است.
در ادامــه »فرهــاد نــوری« معــاون توســعه صــادرات کاال و خدمــات ســازمان توســعه تجــارت کشــور  در آییــن تجلیــل از صادرکننــدگان برتــر اســتان همــدان، اظهــار 
داشــت: کشــورهای همســایه در اولویــت بازارهــای صادراتــی ایــران طــی هســتند کــه شــاخص هایی ماننــد همجــواری، شــبکه حمــل و نقــل، بازگشــت ارزهــای صادراتــی 

و مناســبت هایی کــه در ایــن ســالها شــکل گرفتــه را مــی تــوان از دالیــل ایــن اولویت گــذاری برشــمرد.
وی اضافــه کــرد: بــا ایــن وجــود کاالهــای تولیــدی ایــران بــه اقصــی نقــاط جهــان ماننــد آلمــان، بلژیــک، افریقــای جنوبــی، چیــن، تایــوان و اندونــزی صــادر شــده کــه 
مایــه افتخــار اســت. معــاون ســازمان توســعه تجــارت افــزود: در کنــار ایــن موفقیت هــا در بازارهــای نوظهــور رشــد خوبــی داشــتیم کــه امیدواریــم پیشــتازی صادرکننــدگان 
کشــور در ایــن عرصــه نیــز تــداوم داشــته باشــد.نوری از بهبــود عایــدی صــادرات در ســال جــاری خبــر داد و گفــت: در ســال ۱۴۰۰ نســبت بــه ســال قبــل حــدود ۳۰ 

درصــد قیمــت هــر ُتــن کاالی صادراتــی مــا بهبــود پیــدا کــرده اســت، هرچنــد افزایــش قیمت هــای جهانــی تــا حــدودی در ایــن موضــوع اثرگــذار بــود. 
وی همچنیــن بــه مصوبــه اخیــر بانــک مرکــزی اشــاره کــرد و گفــت: باقیمانــده مشــکالت ارزی صادرکننــدگان بــا ایــن بخشــنامه برطــرف مــی شــود و دغدغــه برگشــت 

ارز کــه از ســال ۹۷ تــا ۱۴۰۰ گریبانگیــر صادرکننــدگان شــده بــود از بیــن خواهــد رفــت.
بــه گفتــه او، بــا همــت بخــش خصوصــی در حــوزه فنــی مهندســی شــرکت های ایرانــی قراردادهــای خوبــی منعقــد کــرده انــد بــه طــوری کــه صــادرات خدمــات فنــی 

مهندســی در دی مــاه امســال بــه یــک میلیــارد و  ۸۰۰ میلیــون دالر رســید کــه نســبت بــه ســال قبــل جهــش خوبــی داشــته اســت.
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ــتغال، ارزآوری و  ــه اش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــارت ب ــعه تج ــازمان توس ــاون س مع
ــرد:  ــد روی می دهــد، خاطرنشــان ک ــت از بخــش تولی صــادرات در ســایه حمای
ــه بخــش خصوصــی، شــرکتهای  ــا افزایــش فــارغ التحصیــالن جــوان بایــد ب ب

ــم.  ــتری بدهی ــای بیش ــاوری به ــم و فن ــای عل ــان و پارک ه ــش بنی دان
ــا اشــاره بــه تالش هــای صــورت گرفتــه در حــوزه صــادرات محصــوالت  وی ب
دانــش بنیــان نیــز گفــت: بســیاری از داروهــا و کاالهــای خــاص کــه از خــارج 
وارد مــی شــد بــا تــالش جوانــان مســتعد و دانش آموختــه بــا کیفیــت عالــی در 

داخــل ســاخته مــی شــود کــه موجــب صرفــه جویــی ارزی شــده اســت. 
ــا هــدف  ــی را ب ــروژه های ــح کــرد: در ســازمان توســعه تجــارت پ ــوری تصری ن
ــتر از  ــتفاده بیش ــه اس ــم ک ــاز کردی ــن آغ ــهیل قوانی ــادرات و تس ــش ص افزای
ــا اســت.  ــن طرحه ــن ای ــژه و اقتصــادی کشــور از مهمتری ــت مناطــق وی ظرفی
ــر  ــی را از دیگ ــل دریای ــی و حم ــتی ران ــارت کش ــعه تج ــازمان توس ــاون س مع
برنامــه هــای ایــن ســازمان در توســعه صــادرات ذکــر کــرد و گفــت: در حــوزه 
کشــورهای حاشــیه دریــای خــزر و خلیــج فــارس بــه دنبــال دایــر کــردن نــاوگان 
چابــک بــا حرکــت منظــم هســتیم تــا در رســیدن زودتــر کاالهــای فســاد پذیــر 

بــه مقصــد کمــک کننــد.
ــرای فراهــم  ــت ب ــان اینکــه دول ــا بی ــن مراســم  ب ــز در ای اســتاندار همــدان نی
ــالش  ــی ت ــادرات غیرنفت ــعه ص ــق و توس ــاخت های رون ــه و زیرس ــردن زمین ک
می کنــد، گفــت: ایــن موضــوع در اســتان همــدان بــه صــورت ویــژه در اولویــت 

ــرار دارد. ــران ق مدی
ــتان  ــر اس ــدگان برت ــل از صادرکنن ــن تجلی ــرزاد« در آیی ــمی ف ــا قاس »علیرض
همــدان، اظهــار داشــت: طــی ۹ مــاه گذشــته حــدود ۷۳۰ میلیــون دالر کاالی 
تولیــد شــده ایــن اســتان از گمــرکات کشــور صــادر شــده کــه ســهم گمــرک 

ــوده اســت. ــون دالر ب ــدار ۴۷ میلی ــن مق ــدان از ای هم
وی رونــق صــادرات از گمــرک همــدان را ضــروری دانســت و از صادرکننــدگان 
ــراودات تجــاری خــود را از گمــرک اســتان انجــام  ــدگان خواســت م و تولیدکنن

دهنــد تــا در کارنامــه تجــاری اســتان درج شــود. 
ــدات  ــی از تاکی ــام فروش ــری از خ ــرد: جلوگی ــان ک ــدان خاطرنش ــتاندار هم اس
رهبــر معظــم انقــالب اســت و از ایــن رو ایجــاد ارزش افــزوده و فــرآوری منابــع 

ــه اســت.  ــرار گرفت ــی و کشــاورزی در اســتان همــدان مــورد توجــه ق معدن
قاســمی فــرزاد بــا بیــان اینکــه دولــت بــرای فراهــم کــردن زمینــه و 
ــت:  ــد، گف ــالش می کن ــی ت ــعه  صــادرات غیرنفت ــق و توس ــاخت های رون زیرس
ایــن موضــوع در اســتان همــدان بــه صــورت جــدی در اولویــت مدیــران قــرار 

دارد. 
ــم  ــخت تحری ــرایط س ــاب آوری در ش ــرای ت ــتان ب ــدگان اس وی از صادرکنن
ــه کشــور حــل کننــده بخشــی از  ــا صــادرات و ورود ارز ب ــی کــرد کــه ب قدردان

ــتند.  ــکالت هس مش
اســتاندار همــدان همچنیــن بــه حمایــت دولــت از تولیدکننــدگان و صنعتگــران 
اشــاره کــرد و افــزود: موانــع و مشــکالت فعــاالن اقتصــادی در ســتاد تســهیل 
و رفــع موانــع مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد تــا ایــن افــراد در فراینــد تولیــد 

دغدغــه ای نداشــته باشــند. 
ــود کــه پیــروزی  قاســمی فــرزاد گفــت: عرصــه اقتصــاد آوردگاه و رزمگاهــی ب

ــران در آن رقــم خــورد.  ــر دشــمنان مــردم ای رزمنــدگان اقتصــادی کشــور ب
ــی در  ــام  فروش ــت: خ ــار داش ــدان اظه ــتان هم ــت در اس ــی دول ــده عال نماین
تاریــخ ایــران از زمــان اکتشــاف نفــت بــه شــکلی ویــژه انجــام گرفــت کــه جــز 

ــال نداشــت.  ــه دنب ــزی ب وابســتگی اقتصــادی، چی

ــه  ــی، رفته رفت ــالمی، خام فروش ــالب اس ــروزی انق ــد از پی ــه وی، بع ــه گفت ب
کنــار گذاشــته و در راســتای عــدم وابســتگی و رشــد و شــکوفایی اقتصــاد کشــور 

گام هــای اساســی برداشــته شــد. 
ــام  ــز از خ ــرح پرهی ــردن ط ــی ک ــا عملیات ــرد: ب ــح ک ــدان تصری ــتاندار هم اس
ــن و  ــادن خــدادادی تضمی ــع و مع ــد از انقــالب اســالمی، هــم مناب فروشــی بع

ــد.  ــل ش ــده منتق ــل های آین ــه نس ــع آن ب ــم مناف ه
وی افــزود: در هــر زمــان کــه رویکــرد جمهــوری اســالمی توســعه محــور بــوده، 
ــا تحریم هــا و دســت اندازی ها  ــا ب ــد ت ــردم، ســعی کرده ان دشــمنان انقــالب و م

مانــع ایجــاد کننــد.
ــیاری از  ــی بس ــش فن ــز، دان ــم  نی ــرد: در دوران تحری ــد ک ــرزاد تاکی ــمی ف قاس
منابــع بومــی شــد کــه بــا توجــه بــه ظرفیــت اســتان همــدان می تــوان از منابــع 
و معــادن آن در راســتای پیشــرفت کشــور و توســعه اســتان بهره بــرداری کــرد. 
ــدگان و  ــد کنن ــت: تولی ــار داش ــدان اظه ــتان هم ــت در اس ــی دول ــده عال نماین
فعــاالن عرصــه اقتصــاد در شــرایط تحریــم بــه مثابــه افســران نبــرد اقتصــادی، 

ــد. جهــادی عمــل کردن
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ــت  ــای هیئ ــا اعض ــت ب ــافعی در نشس ــین ش غالمحس
ــرد: ــرح ک ــدان مط ــاق هم ــدگان ات نماین

ــه  ــه ای توج ــائل پای ــه مس ــدان ب ــی هم ــاق بازرگان ات
ــاق  ــوری در ات ــه مح ــژه ای دارد و برنام ــز وی و تمرک
بازرگانــی بــه معنــی ایــن اســت کــه اتــاق در راه تعالــی 

ــی دارد. ــر م ــدم ب ــال بخــش خصوصــی ق و اعت
بــه گزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانی،صنایع،معادن 
و کشــاورزی  همــدان غالمحســین شــافعی صبــح روز 
شــنبه 11 دی مــاه 1400 در نشســت بــا اعضــای 
هیئــت نماینــدگان اتــاق همــدان در ابتــدا ضمــن 
تقدیــر از تــالش هــای بــی وفقــه رئیــس اتــاق همــدان 
ــه  ــور از وی ب ــطح کش ــاق در س ــگاه ات ــال جای در اعت
ــا  ــاد کــرد و ب ــد بعــدی ی ــوان یکــی از روســای چن عن
ــان از وی  ــه ای درخش ــع کارنام ــه توق ــه اینک ــاره ب اش
ــه  ــدان ب ــاق هم ــرد: ات ــار ک ــود دارد، اظه ــال وج کام
مســائل پایــه ای توجــه و تمرکــز ویــژه ای دارد و برنامــه 
محــوری در اتــاق بازرگانــی بــه معنــی ایــن اســت کــه 
اتــاق در راه تعالــی و اعتــال بخــش خصوصــی قــدم بــر 

ــی دارد. م
شــافعی بــا اشــاره بــه اینکــه در توســعه فرهنگ تشــکل 
گرایــی همــدان بیشــترین تشــکل اســتانی را در کشــور 
ــه داد: اســتان همــدان از نظــر تعــداد اعضــا  دارد، ادام
و وســعت اول نیســت امــا در توســعه فرهنــگ تشــکل 
ــت و  ــت اس ــه نخس ــی دارای رتب ــاق بازرگان ــی ات گرای

ایــن مهــم جــای مباهــات دارد.
ــه موضــوع ســاختمان  ــه ب ــران در ادام ــاق ای رئیــس ات

غالمحسین شافعی در نشست با اعضای هیئت نمایندگان اتاق همدان مطرح کرد:

ــائل  ــه مس ــدان ب ــی هم ــاق بازرگان ات
ــژه ای دارد  ــز وی ــه و تمرک ــه ای توج پای

جدیــد اتــاق بازرگانــی همــدان اشــاره کــرد و بــا بیــان اینکــه همت و پشــتکار 
رئیــس و اعضــای هیئــت نماینــدگان اتــاق همــدان در راســتای ایجــاد یــک 
ــیار  ــتان بس ــادی اس ــن اقتص ــن فعالی ــوان مام ــکوه بعن ــا ش ــر و ب ــای فاخ بن
ســتودنی و قابــل تقدیــر اســت افــزود همــکاری هــای الزم جهــت اتمــام ایــن 
پــروژه از ســوی اتــاق ایــران صــورت خواهــد گرفــت و ایــن حرکــت اثربخــش 
ســرمایه ای گرانبهــا بــرای آینــدگان و  بخــش خصوصــی اســتان خواهــد بــود.

ــه  ــان اینک ــا بی ــرد و ب ــی اشــاره ک ــن اجتماع ــه مســائل تامی ــه ب وی در ادام
یکــی از مشــکالت اصلــی کــه پیگیــر آن هســتیم رفــع موانــع دســت و پاگیــر 
ــرای فعالیــن اقتصــادی اســت و در صــورت حــل ریشــه  تامیــن اجتماعــی ب
ــن مشــکالت بســیاری از مســائل فعالیــن اقتصــادی تســهیل میگــردد  ای ای
ــا  ، شــافعی تاکیــد کــرد: ادعــای درســتی کــه بخــش خصوصــی در رابطــه ب
تامیــن اجتماعــی دارد توجــه ویــژه بــه موضــوع ســه جانبــه گرایــی در تامیــن 

اجتماعــی اســت.
ــش  ــی بخ ــن اجتماع ــی تامی ــان اصل ــه صاحب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــافعی ب ش
ــرد:  ــان ک ــت، بی ــی اس ــش دولت ــدودی بخ ــا ح ــران و ت ــی، کارگ خصوص
ــر مالکیــت  ــا اخــراج دو بخــش دیگــر از تامیــن اجتماعــی ب ســلطه دولــت ب
مــا حکمرانــی می کنــد و نتیجــه ایــن می شــود کــه اکنــون تامیــن اجتماعــی 
ــران و  ــوی کارگ ــی از س ــه نارضایت ــاعدی دارد  و در ادام ــت نامس ــز وضعی نی

ــود دارد. ــان وج کارفرمای
شــافعی بــا اشــاره بــه اینکــه همــه بایــد بــه دنبــال تقویــت مســئله ســه جانبه 
گرایــی برویــم، ادامــه داد: بســیاری از مســائل مــورد درخواســت مــا در دولــت 
ــه و  ــل نیافت ــتقرار کام ــد اس ــت جدی ــه دول ــاده چراک ــر افت ــه تاخی ــد ب جدی

مســئوالن در برخــی دســتگاه و ســازمان ها مشــخص نشــده اســت.
ــزود:  ــی اف ــن اجتماع ــازمان تامی ــی س ــوع حسابرس ــا موض ــه ب وی در رابط
ــد و  ــزار ش ــور برگ ــتان کل کش ــاون دادس ــا مع ــه ای ب ــش جلس ــدی پی چن
از هیئــت مدیــره ســازمان تامیــن اجتماعــی هــم دعــوت بعمــل آمــد تــا در 
ایــن جلســه حضــور داشــته باشــد و در آن نشســت تاکیــد و ابــالغ شــد کــه 
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ســازمان  تامیــن اجتماعــی بــه هیــچ عنــوان  
ــی کــه  حــق حسابرســی نداشــته و در صورت
مــوردی از حسابرســی در اســتان همــدان 
ــاق  ــرای ات ــتندات  را ب ــا مس ــود دارد ب وج
ــری  ــا از آن جلوگی ــد ت ــال نمایی ــران ارس ای

شــود.
رئیــس اتــاق ایــران در بخــش دیگــری از 
ــده  ــال آین ــات س ــه انتخاب ــود  ب ــخنان خ س
ــی اشــاره کــرد و افــزود،  ــاق هــای  بازرگان ات
ــی  ــاق بازرگان ــای ات ــه اعض ــانه از هم ملتمس
ــمتی  ــه س ــم ب ــور می خواه ــر کش در سراس
حرکــت کننــد  تــا در آینــده بــرای اتــاق آبــرو 
بخرنــد، وی افــزود درخواســت مــا ایــن اســت 
ــم و  ــراج نزنی ــوب ح ــاق را چ ــار ات ــه اعتب ک
ــه  ــن اســت ک ــار اســت ای ــورد انتظ ــه م آنچ
ــه  ــی وارد شــوند ک ــاق بازرگان ــه ات ــرادی ب اف
آبــرو بــرای اتــاق بیاورنــد، نــه اینکــه افــرادی 
ــاق  ــار ات ــرو و اعتب ــی از آب ــه بخش ــد ک بیاین
بازرگانــی را هزینــه خــود کنند،رئیــس اتــاق 
ایــران تاکیــد کــرد  آینــده اتــاق نیــز بســتگی 
بــه ایــن موضــوع دارد و همــه وظیفــه داریــم 
ــش  ــان بخ ــتحکام پارلم ــی و اس ــرای تعال ب
خصوصــی، آبــروی اتــاق را بــه ســمت تعالــی 

ــم. پیــش ببری
ــوع  ــه موض ــه  ب ــران در ادام ــاق ای ــس ات رئی
اینکــه در  بیــان  بــا  صنعــت پرداخــت و 
مســئله صنعــت مشــکل ریشــه ای اســت، 
ــی  ــه راحت ــت ب ــکل صنع ــرد: مش ــد ک تاکی
هــم قابــل حــل نیســت و تــا وقتــی مشــکل 

ــت حــل نشــود مشــکالت  صنع
ــد بصــورت ریشــه ای حــل  تولی
ــرا  ــه داد: چ ــود،وی ادام نمی ش
ایــن همــه آمــار و اطالعــات 
در  اســتان ها  در  وحشــتناک 
بهــره  پروانــه  صــدور  مــورد 
تاســیس  پروانــه  و  بــرداری 
ــاد  ــا در اقتص ــود ام ــه می ش ارائ
نتیجــه ای دیــده نمی شــود و 
گزارش هــا  همــه  وجــود  بــا 
ــرمایه  ــرخ س ــرا ن ــد چ ــد دی بای
ــته  ــال گذش ــذاری در 10 س گ

ــت. ــوده اس ــر ب صف

شــافعی بــا طــرح ایــن ســوال کــه در صنعــت 
مــا صنایــع بیشــتر ارز بــر هســتند یــا ارز آور؟ 
ادامــه داد: بســیاری از صنایــع کشــور ارز بری 

ــاژ  ــار مونت ــوارد گرفت ــی م ــد و در برخ دارن
کاری بــه نــام صنعــت شــده ایــم کــه عایــدی 

جالبــی بــرای کشــور نخواهــد داشــت.
شــافعی اضافــه کــرد: یکــی از صنایــع بــزرگ 
ــا ۹۹  ــنل از ۹۸ ت ــزار پرس ــا 1۸ ه ــور ب کش

در مــدت یــک ســال ســه میلیــارد یــورو ارز 
ــت  ــن صنع ــت؛ ای ــه اس ــی گرفت 4۲00 تومان
ــود و  ــور نمی ش ــادی کش ــد اقتص ــث رش باع
در صنعــت مشــکل و معضــل فــراوان وجــود 

دارد.
رئیــس اتــاق ایــران در رابطــه بــا تعهــد ارزی 
ــت  ــن رابطــه دول ــه در ای ــه اینک ــا اشــاره ب ب
ــه معــاون رئیــس جمهورارســال  ابالغیــه ای ب
ــل  ــایش هایی حاص ــم گش ــوده و امیدواری نم
ــدن و  ــت، مع ــر صنع ــزود: وزی ــود، اف می ش
ــان  ــا پای تجــارت در جلســه ای اعــالم کــرد ت
ــرم  ــه نظ ــود و ب ــل می ش ــئله ح ــال مس س

ــد. ــد ش ــاد خواه ــایش هایی ایج گش
ــش  ــوع افزای ــه موض ــافعی ب ــین ش غالمحس
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب قیمــت گاز پرداخــت و ب
ــر  ــار براب ــت گاز چه ــه 1401 قیم در بودج
شــده اســت، عنــوان کــرد: بخــش خصوصــی 
ــف  ــرژی مخال ــت ان ــردن قیم ــی ک ــا واقع ب
نیســت بلکــه بــا شــوک وارد کــردن بــه 
مســائل اقتصــادی مخالــف اســت و قیمت هــا 
بایــد بــه طریــق و شــیوه ای واقعــی شــود کــه 
ــیوه  ــا ش ــود ام ــوک وارد نش ــاد ش ــه اقتص ب
ــرژی  ــت ان ــردن قیم ــی ک ــتی در واقع درس

ــدارد. ــود ن وج
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بهبــود پایــدار 
معیشــت مــردم بــدون رشــد اقتصــادی 
بــرای  ادامــه داد:  امــکان پذیــر نیســت، 
درســت کــردن معیشــت ابتــدا بایــد اقتصــاد 

درســت شــود.
کــرد  نشــان  شــافعی خاطــر 
تشــکل های  میــان  تفــرق 
اقتصــادی صدمــه باالیــی بــه 
اقتصــاد و بخــش خصوصــی وارد 
ــا  ــی ب ــزود: مذاکرات ــد، اف می کن
ــا  ــده ت ــام ش ــت انج ــه صنع خان
ایــن انجمــن نیــز تحــت پوشــش 
اتــاق بازرگانــی قــرار گیــرد و 
ــه  ــی ک ــده های ــا وع ــدوارم ب امی
ــه  ــز ب ــن کار را نی ــده ای داده ش

ــانیم. ــام برس انج

همت و پشـتکار رئیس و 
اعضای هیئت نمایندگان 
اتـاق همدان در راسـتای 
ایجـاد یـک بنـای فاخـر 
بعنـوان  شـکوه  بـا  و 
مامـن فعالیـن اقتصادی 
اسـتان بسـیار سـتودنی 
اسـت تقدیـر  قابـل  و 



اتاق بازرگانی ،صنایع ، معادن و کشاورزی استان همدان                                                 نشریه داخلی ، شماره بیست و پنجم ، بهمن ماه  1400

6

رئیــس اتــاق بازرگانــی همــدان در نشســت اعضــا هیئــت نماینــدگان 
اتــاق همــدان بــا غالمحســین شــافعی رئیــس اتــاق ایــران خبــر داد:

فعالیــن  عضویــت  موانــع 
هــای  اتــاق  در  اقتصــادی 
گــردد مرتفــع  بازرگانــی 

 بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان علــی اصغــر زبردســت رئیــس 
ــا  ــت ب ــدان در نشس ــاورزی هم ــادن و کش ــی ،صنایع،مع ــاق بازرگان ات
ریاســت،دبیر کل و معــاون امــور اســتان هــای اتــاق ایــران بــا اشــاره بــه 
ــا بیــان اینکــه امســال اولویت هــای  ــاق همــدان  ب عملکــرد ســالجاری ات
ــه  ــار داشــت : برنام ــد، اظه ــزی ش ــه ری ــور کار برنام ــج مح ــر پن ــاق ب ات
ــن  ــار ســاله کــه از پیــش تدوی ــر اســاس سیاســت هــای چه محــوری ب
ــاط  ــزود انضب ــده ،وی اف ــن اصــل اجــرا گردی ــوان مهــم تری ــده بعن گردی
مالــی  و اداری بــه بهتریــن وجــه اجــرا گردیــده و گزارشــات حسابرســی 

ــه اتــاق ایــران ارســال گردیــده اســت. نیــز ب
ــا ۲1  ــا بیــان اینکــه هشــت کمیســیون فعــال ب علــی اصغــر زبردســت ب
ــدان  ــتان هم ــی اس ــاق بازرگان ــم ات ــتم و نه ــای هش ــکل در دوره ه تش
ــاق  ــی ات ــای اجرای ــروژه ه ــون پ ــم اکن ــزود: ه ــت، اف ــده اس ــکیل ش تش
بازرگانــی همــدان در 10 محــور متمرکــز گردیــده شــده  و بــه فعالیــت 

ــردازد. مــی پ
وی عنــوان کــرد: سیســتم مدیریــت کیفیــت اســتاندارد، مســتند ســازی 
فعالیــت اتــاق، تقویــت پایــگاه خبــری و اطــالع رســانی، ایجــاد و توســعه 
تشــکل هــای اقتصــادی، اســتقرار نظــام رضایــت ســنجی و اجــرای طــرح 
ــازی اعضــا و  ــد س ــوزش و توانمن ــط کســب و کار، آم ــی محی ــش مل پای
توســعه جایــگاه تــراز ســنجی از جملــه اقدامــات اتــاق بازرگانــی همــدان 

اســت.
ــون  ــی چ ــه دالیل ــی ب ــدور کارت بازرگان ــاخت: ص ــان س ــر نش وی خاط
ــا  ــا و تشــدید  مشــکالت اقتصــادی کشــور ب همــه گیــری ویــروس کرون
مشــکالتی  همــراه شــد و در ادامــه  تعلیــق کارت هــا نیــز  باعــث کاهــش  
انگیــزه فعــاالن اقتصــادی گردیــد و در ســالجاری مقــداری ریــزش 
ــت و ۲۹4  ــون ۲50 کارت عضوی ــم اکن ــا  ه ــه نهایت ــت ک ــورت گرف ص

ــم. ــی داری کارت بازرگان
رئیــس اتــاق همــدان تعــداد صــدور گواهــی مبــدا را در ۹ مــاه ســالجاری 
ــه برگــزاری 41 جلســه تخصصــی  ــا اشــاره ب ۹4 مــورد عنــوان کــرد و ب
ــتای  ــت: در راس ــدان گف ــی هم ــاق بازرگان ــف ات ــیون های مختل کمیس

توســعه فعالیــت هــای تشــکلی اتــاق همــدان تــا امــروز ۲1 تشــکل ایجــاد 
ــوز  ــت مج ــد دریاف ــر در فراین ــادی دیگ ــکل اقص ــرای 11 تش ــده و ب ش

هســتیم.
ــا بیــان اینکــه در بخــش آمــوزش 3۲  ــی همــدان ب ــاق بازرگان رئیــس ات
ــز  ــت: در مرک ــد، گف ــوده ان ــده ب ــرکت کنن ــر ش ــزار و 743 نف دوره برگ
ــره  ــج فق ــه  پن ــده ک ــرح ش ــده مط ــره پرون ــت فق ــز هف ــاق نی داوری ات
ــورد در  ــته و دو م ــه گش ــده مختوم ــده و ۶ پرون ــام ش ــدور رای انج ص

ــرا اســت. دســت اج
وی در ادامــه بــه توســعه فعالیــت هــای حــوزه بیــن الملــل در ســالجاری 
ــه  ــا، کرواســی و ازبکســتان ب ــفیر غن ــدارک حضــور س ــه ت پرداخــت و ب
اســتان همــدان اشــاره کــرد و افــزود؛ در ایــن ســفرها توســعه مــراودات 
تجــاری بــا فعالیــن اقتصــادی اســتان را از طریــق نشســت هــای متعــدد 

ــا اعضــا و مســئولین اســتان در دســتور کار قراردادیــم. ب
ــه در   ــای صــورت گرفت ــالش ه ــه ت ــاره ب ــا اش ــر زبردســت  ب ــی اصغ عل
پــروژه عمرانــی ســاختمان جدیــد اتــاق همــدان بــا بیــان اینکــه عملیــات 
اجرایــی ســاختمان اتــاق بازرگانــی همــدان تاکنــون ۸3 درصــد پیشــرفت 
فیزیکــی داشــته اســت ،خاطر نشــان ســاخت بهرمنــدی از یک ســاختمان 
ــن  ــم تری ــی مه ــه نوع ــاق ب ــته ات ــول ادوار گذش ــزا  در ط ــع و مج جام
دغدغــه پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان بــوده کــه بــه همــت دبیــرکل 
ــده  ــن مهــم هــم اکنــون میســر گردی و  اعضــای هیئــت نماینــدگان  ای
اســت وی افــزود بهــره گیــری از  جدیدتریــن متــد هــای عمرانــی و فنــی 
مهندســی و همچنیــن وســعت و موقعیــت جغرافیایــی ســاختمان جدیــد 
ــالش  ــد ت ــی تردی ــوده کــه ب ــروژه ب ــن پ ــارز ای ــکات ب ــاق همــدان از ن ات
ــی در راســتای توســعه و  ــدارک چنیــن فضای هــای صــورت گرفتــه در ت
اعتــال جایــگاه بخــش خصوصــی اســتان بــرای آینــدگان مشــهود خواهــد 
بــود..وی اظهــار امیــدواری کــرد در ســال آینــده بــا مســاعدت اتــاق ایــران 
و تــالش هــای صــورت گرفتــه شــاهد افتتــاح پــروژه ســاختمان جدیــد 

اتــاق همــدان خواهیــم بــود.
ــروری و  ــوارد ض ــی از م ــه یک ــادآوری اینک ــا ی ــه  ب ــت در ادام زبردس
ــاق  ــف در ات ــای مختل ــوزه ه ــت ح ــکالت عضوی ــع و مش ــاس، موان حس
ــوز  ــذرد و هن ــت می گ ــر دول ــاه از عم ــج م ــت: پن ــت، گف ــی اس بازرگان
ــت  ــتورکار هیئ ــد در دس ــه بای ــده ک ــف نش ــت تعیین تکلی ــن وضعی ای
ــه مســئله حسابرســی  ــان  ب ــرد.وی در پای ــرار گی ــران ق ــاق ای نظــارت ات
دفاتــر ســازمان تامیــن اجتماعــی اشــاره کــرد و افــزود: در قانــون بازرســی 
ــا  ــده ام ــه نش ــر گرفت ــازمان  در نظ ــن س ــرای ای ــر ب ــی دفات و حسابرس
ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه خــالف آن را جــا انداختــه کــه بایــد بطــور 

ــرد. ــد صــورت  گی ــع ی ــری و خل جــدی موضــوع پیگی
ــن  ــز در ای ــدان نی ــاق هم ــه ات ــت رئیس ــو هیئ ــزدی عض ــد ای عبدالحمی
ــای  ــاق ه ــوق ات ــران از حق ــاق ای ــت ات ــه موضــوع صیان ــدا ب نشســت ابت
سراســر کشــور در رابطــه بــا برخــی بــی مهــری هــا ســخن بــه میــان آورد 
و خواســتار ورود اتــاق ایــران بــه ایــن گونــه مــوارد گردیــد وی در ادامــه 
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ــر فعالیــت هــای عظیــم صــورت گرفتــه در  ــا تاکیــد ب ب
ــاق همــدان خاطــر نشــان ســاخت  ــروژه ســاختمان ات پ
ــب  ــتان قری ــی اس ــی خصوص ــش خصوص ــان بخ پارلم
ــزا  ــاختمان مج ــه س ــتن ی ــرن اســت از داش ــک ق ــه ی ب
ــر  ــا همــت رئیــس ،دبی ــن مهــم ب ــوده کــه ای محــروم ب
ــا حــد  ــدان ت ــاق هم ــم ات و مســئولین اوار هشــتم و نه
ــت  ــتا الزم اس ــن راس ــده و در ای ــق گردی ــادی محق زی
ــران نهایــت حمایــت خــود را راســتای اتمــام و  ــاق ای ات

ــرد. ــه کارگی ــا شــکوه ب ــای ب ــن بن ــرداری از ای بهــره ب

علیرضــا زارعــی عضــو دیگــر از هیئــت نماینــدگان اتــاق 
ــر  ــک صنعتگ ــوان ی ــت بعن ــار داش ــه اظه ــن جلس در ای
ــر  ــون گریبانگی ــم اکن ــه  ه ــم  مســائلی ک ــرض میکن ع
ــده شــده  ــاد و پیچی صنعتگــران شــده اســت بســیار زی
ــنامه  ــرادات اساس ــوع ای ــه موض ــت ب ــن فرص ــا در ای ام
ــرات در  ــزوم اصــالح و تغیی ــی و ل ــای صنعت ــهرک ه ش
ــده  ــه مشــمالتی عدی ــم ک ــن اساســنامه اشــاره میکن ای
ــوع  در  ــن موض ــزود ای ــی اف ــوده ،زارع ــاد نم ای را ایج
کمیســیون هــای اتــاق ایــران نیــز چنیــدن مرتبــه مطرح 
شــده و بــه نتیجــه نهایــی نرســیده کــه در ایــن راســتا 
ــزود موضــوع  خواســتار پیگیــری بیشــتر هســتیم،وی اف

دیگــر بحــث عــدم هزینــه کــرد ارزش افــزوده  دریافتــی 
از واحدهــای صنعتــی در خــود شــهرک هــای صنعتــی 
اســت کــه ایــن مبلــغ از واحدهــا دریافــت امــا در شــهرها 
ــن  ــن راســتا برگشــت 50% ازی ــه میگــردد و در ای هزین
مبلــغ بــه توســعه و نگهــداری زیــر ســاخت های شــهرک 
هــا مــورد مطالبــه اســت ،ایشــان در پایــان بــه موضــوع 
افزایــش بــی رویــه  قیمــت گاز  در واحدهــای صنعتــی 
نیــز اشــاره و خواســتار ورود پارلمــان بخــش خصوصــی 
کشــور در کاهــش و واقعــی ســازی ایــن انــرژی گردیــد.  
ــیون  ــس کمیس ــق رئی ــی رحی ــرو طالب ــه خس در ادام
ــاق همــدان نیــز  تجــارت و عضــو هیئــت نماینــدگان ات
بــا اشــاره بــه اینکــه موضــوع تولیــد محصــول کشــاورزی 
تــا حــدودی دســتخوش مســائل سیاســی شــده اســت، 
ــا و فشــار دشــمنان مشــکالتی  ــم ه ــرد: تحری ــار ک اظه
ایجــاد کــرده امــا امیدواریــم بــا تدابیــر مســئوالن دولتــی 
ــور  ــع عب ــن مان ــی از ای ــش خصوص ــکل های بخ و تش

کنیــم.

ــدات  ــع تعه ــا رف ــه ب ــق در رابط ــی رحی خســرو طالب
ارزی ادامــه داد: متاســفانه تعــدادی از کارت هــای 
ــرادی  ــی کــه اغلــب اف ــی تعلیــق شــده درحال بازرگان
ــی  ــوابق خوب ــده دارای س ــق ش ــا تعلی ــه کارت آنه ک
ــد در راســتای رفــع تعلیــق کارت هــای  هســتند و بای
بازرگانــی اقــدام جــدی صــورت گیــرد و ایــن موضــوع 

ــردد. ــف گ ــن تکلی تعیی
محمــد جــواد ســفیدابی عضــو دیگــر از هیئــت 
ــه مشــکالت و  ــه ب ــدان در ادام ــاق هم ــدگان ات نماین
ــرد:  ــار ک ــی پرداخــت و اظه ــی و معدن مســائل صنعت
یکــی از موضوعــات مهــم در بخــش صنعــت گاز 
اســت کــه افزایــش قیمــت گاز بــرای صنایــع گاز بــر 

ــت. ــرده اس ــاد ک ــادی ایج ــکالت زی مش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه سیاســت پولــی شــرکت گاز 
ــزود: از  ــت، اف ــده اس ــوان نش ــفاف عن ــورت ش ــه ص ب
ابتــدای ســال هزینــه گاز برخــی صنایــع 500 درصــد 
ــش داشــته  ــزار و 005 درصــد افزای ــک ه و برخــی ی
و بــدون اینکــه از قبــل اطــالع داشــته باشــند شــاهد 

ــم. ــوده ای ایــن وضعیــت ب
در ادامــه ناصــر قنبــری رئیــس انجمــن تولیــد 
ــتان  ــت اس ــل و منب ــدگان  مب ــدگان و صادرکنن کنن

همــدان نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه در اســتان همــدان 
ــه  ــت وجــود دارد ک ــل و منب ــزار کارگاه مب هشــت ه
ــد، اظهــار کــرد:  1۶ هــزار نفــر در آنهــا اشــتغال دارن
ــل و  ــی مب ــهر جهان ــوان ش ــه عن ــر ب ــال ۹۸ مالی س

ــد. ــی ش ــت جهان ــت ثب منب
ــا  ــاق همــدان  ب ــدگان ات ــری عضــو هیئــت نماین قنب
اشــاره بــه اینکــه مشــکالتی در خصــوص صــدور  
کارت عضویــت وجــود دارد، ادامــه داد: انجمــن مبــل 
و منبــت همــدان بــا 1۶ هــزار نیــرو نمی توانــد 

ــد. ــدی بگیری ــت جدی عضوی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تولیــد مبلمــان اســتان 
همــدان جهانــی شــده اســت، افــزود: در صــورت 
ــم  ــن می توانی ــت انجم ــدور کارت عضوی ــش ص افزای
ــر را  ــر در تویســرکان و مالی ــت ۲00 و 300 نف عضوی
انجــام دهیــم تــا ایــن صنعــت حرفــی بــرای گفتــن در 

ــد. ــته باش ــان داش جه
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ــورای  ــت ش ــتمین نشس ــی و هش س
بخــش  و   دولــت  گفت وگــوی 
خصوصــی اســتان همدان برگزار شــد

ــی  ــش خصوص ــت و  بخ ــوی دول ــورای گفت وگ ــت ش ــتمین نشس ــی و هش س
ــور  ــا حضــور ظاهــر پ ــاه ۱۴۰۰ ب ــح روز چهارشــنبه ۸ دی م اســتان همــدان صب
ــی اصغــر زبردســت رئیــس  ــاون امــور اقتصــادی اســتاندار همدان،عل مجاهــد مع
اتــاق بازرگانــی صنایــع معــادن و کشــاورزی همــدان ،هــادی خورشــیدی مســئول 
دبیرخانــه شــورای گفتگــو دولــت و بخــش خصوصــی و مدیــران ارشــد دســتگاه 

هــای اجرایــی اســتان همــدان برگــزار گردیــد.
ــدان  ــی هم ــاق بازرگان ــس ات ــت رئی ــر زبردس ــی اصغ ــدا عل ــت ابت ــن نشس در ای
ــت و بخــش  ــو  دول ــار داشــت در ســی و هشــتمین نشســت شــورای گفتگ اظه
ــش  ــی در بخ ــهیالت بانک ــزارش تس ــه گ ــوع ارائ ــی  دو موض ــی  بررس خصوص
ــکاران و  ــکالت پیمان ــائل و مش ــهیل  مس ــری و تس ــن پیگی ــکن و همچنی مس
ــم و  ــرار دادی ــی را در دســتور کار ق ــی و عمران ــروژه هــای فن ــوه ســازان در پ انب
ــر بخــش  ــی اســتان و اقدامــات اث ــا مشــارکت و همــت ارکان اجرای ــم ب امیدواری
سیســتم بانکــی بتوانیــم گامــی در رفــع موانــع و توســعه خدمــات فنــی مهندســی 
اســتان برداریم.دبیــر شــورای گفتگــو اســتان همــدان افــزود از آنجــا کــه احــداث 
مســکن و ســاختمان و پــروژه هــای عمرانــی کشــور ۲6۰ حرفــه صنعتــی را فعــال 
مــی نمایــد و احــداث ۱۰۰ متــر مربــع ۱.5 نفــر شــغل ثابــت ایجــاد میکند،توســعه 
ایــن بخــش مــی توانــد نقــش بســزایی در توســعه عمرانــی اســتان ایفــا نمایــد.

زبردســت افــزود در ســال هــای ۹۸ و ۹۹ قریــب بــه ۲ میلیــون متــر مربــع پروانــه 
ــا توجــه بــه وضعیــت کشــور توســعه خدمــات فنــی  ســاختمانی صــادر شــده و ب

ــد رونــق خوبــی در  کســب و کار اســتان ایجــاد نمایــد. مهندســی مــی توان
در ادامــه هــادی خورشــیدی مســئول دبیرخانــه شــورای گفتگــو دولــت و بخــش 
ــی  ــه گزارش ــه ارائ ــدان ب ــاق هم ــی ات ــور بانک ــی ام ــاور عال ــی و مش خصوص
ــکن  ــش مس ــتان  در بخ ــا ی اس ــک ه ــده بان ــه ش ــهیالت  ارائ ــزان تس از می
پرداخت،خورشــیدی افــزود جمــع وضعیــت  مانــده تســهیالت مســکن در 
ــغ  ــن مبل ــه از ای ــا  ۲۰۴/۴۰۹/۴6  ک ــت ب ــر اس ــاه ۱۴۰۰ براب ــهریور م ــان ش پای

ــد. ــی باش ــکن م ــک مس ــه بان ــوط ب ۴۱5/۹۴5/۲۷  مرب
ــادی  ــهای اقتص ــر بخش ــهیالت در زی ــا ۲۰% از کل تس ــرد مجموع ــد ک وی تاکی
بانکهــای اســتان عضــو کمیســیون هماهنگــی بانکهــا میباشــد کــه انتظــار داریــم 

بانکهــا ایــن بخــش را فعــال تــر و ســهم مســکن و ســاختمان را از ۲۰ % بــه
۳۰% ارتقاء دهند .

ــر  ــی ب ــد مبن ــت جدی ــای دول ــده ه ــه وع ــه ب ــا توج ــرد ب ــد ک ــیدی تاکی خورش
اتمــام پــروژه هــای نیمــه تمــام و احــداث ســالیانه ۱ میلیــون مســکن شــهری و 
ــار  روســتایی انتظــار مــی رود بانکهــا همــت نمــوده و تســهیالت الزم را در اختی
فعالیــن اقتصــادی در بخــش هــای عمرانــی قــرار دهنــد و تــا حــد امــکان ســقف 

ــد . تســهیالت خــود را افزایــش دهن

ظاهــر پورمجاهــد، معــاون اقتصــادی اســتاندار همــدان در ایــن نشســت گفــت: از 
تــوان و ظرفیــت بخــش خصوصــی بــه ویــژه پیمانــکاران و انبــوه ســازان بــا توجــه 
ــی  ــاری دولــت در اجــرای طــرح  هــای عمران ــی واعتب ــع مال ــه محدودیــت مناب ب

اســتفاده خواهــد شــد.
وی افــزود بــا مســاعدت ویــژه بانــک هــا همــه تــوان را در پیــش خواهیــم گرفــت 

تــا ســقف تســهیالت را بــه ۳۰% افزایــش دهیــم.
 در ادامــه مهــدی درویشــی رئیــس کمیســیون احــداث و خدمــات فنــی مهندســی 
اتــاق همــدان بــه ارائــه مســائل و مشــکالت پیمانــکاران و انبــوه ســازان در پــروژه 
هــای فنــی و عمرانــی پرداخــت و اظهــار داشــت: کمبــود تخصیــص اعتبــار بــه 
ــکاران از مهــم تریــن مســائلی اســت کــه انتظــار مــی رود  انبــوه ســازان و پیمان
ــد،وی  ــش یاب ــهیالت افزای ــت تس ــقف پرداخ ــرده و س ــتان ورود ک ــت اس مدیری
افــزود ســقف اعتبــار مســکن و ســاختمان بــا توجــه بــه سیاســت دولــت جدیــد در 
ســاخت چهــار میلیــون واحــد مســکونی طــی چهارســال نیــاز بــه حمایــت بانکهــا 
ــی  ــذار م ــکاران واگ ــه پیمان ــه ب ــی ک ــای دولت ــروژه ه ــرای پ ــی اج دارد از طرف
ــکاران جهــت  ــزود  پیمان ــه توجــه بیشــتری دارد، درویشــی اف ــاز ب ــز نی ــردد نی گ
ــد  ــاختمانی دارن ــح س ــد مصال ــز کارگاه و خری ــه تجهی ــاز ب ــا نی ــروژه ه ــرای پ اج
کــه انتظــار مــی رود  بانکهــا جهــت برطــرف نمــودن نیازهــای دائمــی پیمانــکاران 
ســقف اعتبــاری ســالیانه تعریــف  نمــوده تــا در هــر زمــان کــه پیمانــکار نیــاز بــه 

تســهیالت دارد اســتفاده نمایــد . 
ــه  ــرش اوراق خزان ــتان از پذی ــای اس ــفانه بانکه ــزود متأس ــه اف ــی در ادام درویش
اســالمی بــه عنــوان وثیقــه تســهیالت پذیــرا خــودداری مــی نماینــد کــه در ایــن 
ــا بانکهــا بــر اســاس  نیــز انتظــار فعــاالن حــوزه فنــی مهندســی بــر آن اســت ت
نامــه ی شــماره ۱۳/۳6۲/۹۷ مــورخ ۱۲/۱۰/۹۷بانــک مرکــزی در خصــوص 
ــهیالت  ــات تس ــق و تضمین ــی از وثای ــوان بخش ــه عن ــه ب ــرش اوراق خزان پذی

ــد .  ــت نماین ــتی رعای درخواس
ایــن فعــال اقتصــادی در ادامــه افــزود بدلیــل تحویــل اوراق طوالنــی مــدت ســه 
ــورس  ــل آن در ب ــالیانه و تنزی ــد ۱5% س ــدرت خری ــظ ق ــت حف ــا رعای ــاله و ب س
درصــد قابــل توجهــی بــرای پیمانــکاران زیــان ایجــاد مــی نمایــد  کــه در ایــن 
رابطــه پیشــنهاد میشــود  اول آنکــه  نــرخ ســود ۱5% حفــظ قــدرت خریــد بــه نــرخ 
تــورم ســالیانه محاســبه گــردد  و دم اینکــه مــدت زمــان ۳ ســاله تحویــل اوراق از 

۳ ســال بــه یکســال کاهــش پیــدا نمایــد .
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طاهــره ایــزدی دبیــر کل اتــاق همــدان 
نیــز  در نشســت اعضــای هیئــت نماینــدگان 
اتــاق همــدان بــا رئیــس اتــاق ایــران  تاکیــد 
کــرد مهــم تریــن عاملــی کــه  بســترالزم را 
بــرای  ایجــاد فرصــت و  جســارت انجــام کار 
ــم  ــا فراه ــرای م ــای محــوری ب ــت ه و فعالی
نمــوده همدلــی و اعتمــادی اســت کــه بیــن 
اعضــای هیئــت رئیســه و هیئــت نماینــدگان 
ــد  ــاق ایجــاد شــده اســت و  کمــک میکن ات
تــا بتوانیــم  وظایــف را بخوبــی اجــرا کنیــم .

 وی افــزود از ابتــدای دوره نهــم اتــاق دو 
رویکــرد مهــم را در  پیــش گرفــت  و آن 
اینکــه کلیــه اقدامــات در کمیتــه اســتراتژیک 
اتــاق همــدان مصــوب مــی گــردد و بــه تایید 
ــدگان  ــت نماین ــه و هیئ ــت رئیس ــا هیئ اعض
ــوان  ــه  جــرات میت ــه ب ــرد  ک ــی گی ــرار م ق
گفــت هیــچ مــورد اجرایــی نداریــم کــه 

ــد و  ــده باش ــی گردی ــه عملیات ــدون مصوب ب
ــه  ــق از کلی ــرداری دقی ــره ب ــه  به دوم اینک
ــاق  ــای ات ــود در واحده ــای موج ــت ه ظرفی
ایــران را در راســتای افزایــش ســطح بازدهــی 
ــاق در پیــش گرفتیــم کــه  فعالیــت هــای ات
ثمــرات ارزشــمندی بــه همــراه داشــت .

ایــزدی خاطــر نشــان کــرد علــی رغــم 
ــبی  ــل و مناس ــای کام ــاخت ه ــه زیرس اینک

تــراز  در  نداشــتیم  اختیــار  در 
سراســر  هــای  اتــاق  ســنجی 
کشــور موفــق شــدیم رتبــه خوبــی 
ــه  ــا رتب ــم و ارتق ــب نمایی را کس
اتــاق از c  به b رســید کــه در 
رتبه b  هــم جــزو اتــاق هــای 
برتــر هســتیم  و از ایــن بابــت 
امــور  معاونــت  نظــر   دقــت  از 
 اســتانهای اتاق ایران سپاســگزاریم،

وی افــزود آنچــه در فعالیــت هــای اتــاق 
ــت  ــم اس ــن مه ــه  ای ــه ب ــت توج مشهوداس
ــه  ــه برنام ــر  کلی ــای اخی ــال ه ــه  در س ک
پیــش  از  و  شــده  تدویــن  بصــورت  هــا 
تعییــن شــده در حــوزه هــای اجرایــی و 
ــارت  ــوب  و فلوچ ــی مص ــم زمان ــی ،تقوی مال
ــده  ــدارک داده ش ــتند ت ــی مس ــای اجرای ه
مــدت  بلنــد  هــای  برنامــه  بتوانیــم  تــا 

ــش  ــگاه بخ ــال جای ــتای اعت ــاق را در راس ات
بریم..ایــزدی  پیــش  بخوبــی  خصوصــی 
اضافــه کــرد ؛بطــور مســتمر بعــد از اجــرای 
ــنجی از  ــت س ــی و  رضای ــه، ارزیاب ــر برنام ه
اعضــا صــورت خواهــد گرفــت و مســتند 
ــه  ــه ب ســازی و اطــالع رســانی در چهــار الی
ــران و  ــدان ،مدی ــاق هم ــا ات ــاق ایران،اعض ات
مســئولین و عمــوم مــردم ارائــه مــی گــردد .

دبیــر کل اتــاق همــدان در ادامــه افــزود 
اخیــر  هــای  ســال  در  اتــاق  کارکنــان 
در ســطح خوبــی آمــوزش هــای الزم را 
ــط  ــی توس ــات اجرای ــه  اقدام ــده  و  هم دی
ــه  ــده و منتــج ب ــاق انجــام گردی ــان ات کارکن
ایــن مهــم شــده تــا  موفــق شــویم در حــوزه 
ــه  ــش هزین ــا کاه ــاری ب ــای ج ــه ه بودج
بــه  تقویــت و هدایــت  اجرایــی و  هــای 

ســمت هزینــه هــای عمرانــی همــراه باشــیم .
ــه گزارشــی از اقدامــات  ــا ارائ وی در پایــان ب
ــدواری  ــار امی ــدان  اظه ــاق هم ــی ات عمران
ــاق  ــر بخــش ات ــای اث ــا مســاعدت ه ــرد ب ک
بهــره  و  افتتــاح  شــاهد  بــزودی  ایــران 
بــرداری  ایــن یــادگار فاخــر و باشــکوه بــرای 
فعالیــن اقتصــادی پایتخــت تاریــخ و تمــدن 

ــیم ــران  باش ای

دبیرکل اتاق  همدان در نشست با ریاست،دبیر کل و معاون امور استانهای 
اتاق ایران مطرح کرد :

برنامه محوری موجب ارتقا جایگاه 
اتاق همدان در کشور گردیده است
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نشســت  در  همــدان  اتــاق  رئیــس  نایــب 
غالمحســین  بــا  نماینــدگان  هیئــت  اعضــا 
کــرد: مطــرح  ایــران  اتــاق  رئیــس   شــافعی 

علــی اکبــر فــالح نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی همدان در نشســت 
اعضــا هیئــت نماینــدگان اتــاق همــدان  بــا ریاســت ،دبیــر کل و 
ــران تاکیــد کرد:آنچــه مــورد  ــاق ای معــاون امــور اســتان هــای ات
تاکیــد و  خواســته فعــاالن اقتصــادی اســت  اجــرای تمــام و کامل 
قانــون بهبــود فضــای کســب و کار اســت و در صــورت توجــه بــه 

ایــن قانــون بســیاری از مســائل و مشــکالت حــل خواهــد شــد.

وی بــا اشــاره بــه مــاده 5 قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســب 
و کار  افــزود متمرکــز شــدن تشــکل هــا و جلوگیــری از تشــدد و 
ــه  ــواردی اســت ک ــه م ــوازی کاری از جمل ــدم  م ــی و ع پراکندگ

ــون مرتفــع گــردد. ــا اجــرای دقیــق  ایــن قان مــی بایســت ب

ــده  ــد در آین ــی تردی ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــالح  ب ــر ف ــی اکب عل
ســازمان تامیــن اجتماعــی مــی بایســت از حالــت انحصــاری خارج 
ــه زودی ایــن مهــم محقــق نشــود  شــود، افــزود: ممکــن اســت ب
امــا بایــد در  برنامــه قــرار گیــرد چراکــه بســیاری از مشــکالت بــه 
ــا  ــه ب ــی ایجــاد شــده ک ــن اجتماع ــودن تامی ــل انحصــاری ب دلی
صــدور دســتور العمل هــای خلــق الســاعه موانعــی بــرای فعالیــن 

اقتصــادی ایجــاد نمــوده اســت.

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدان ب ــی هم ــاق بازرگان ــس ات ــب رئی نای
ــرای ســازمان تامیــن اجتماعــی اســتان همــدان ســه  امســال ب
ــه شــده  ــان وصــول حــق بیمــه در نظرگرفت ــارد توم هــزار میلی
اســت کــه از تــوان فضــای تولیــد اســتان خــارج اســت ، بیــان 
کــرد: در گــزارش اعــالم شــده ایــن ســازمان  در هشــت ماهــه 
ســالجاری  هشــتاد  درصــد حــق بیمــه اســتان وصول شــده و در 
مــدت چهــار مــاه باقیمانــده  مــی بایســت الباقی آن جبران شــود 
 کــه ایــن موضــوع فشــار مضاعــف روی واحدهــای تولیدی اســت.

وی همچنیــن بــا اشــاره بــه امــر ســه جانبــه گرایــی در هیئــت 
هــای رســیدگی بــه مطالبــات ســازمان و اجــرای عدالــت در رای 
ــاده 43  ــرات هیئــت )موضــوع م ــری و نقــص موجــود در نف گی
(و همچنیــن آراء یکطرفــه ســازمان در هیئــت تجدیــد نظــر بــا 
حضــور ســه نماینــده ســازمان، خواســتار اصــالح ترکیــب اعضــا 

هیئــت تجدیــد نظــر گردیــد.

وی بــا اشــاره بــه وجــود دو مــاده 1۶ و 17 آییــن نامــه رســیدگی 
بــه مطالبــات تامیــن اجتماعــی، اضافــه کــرد: در مــاده 1۶ دیــده 
ــد  ــه باش ــورت پذیرفت ــتباهی ص ــا اش ــر در رای ه ــه اگ ــده ک ش
ــود را  ــراض خ ــال اعت ــک س ــدت ی ــا م ــازه دارد ت ــا اج کارفرم
ــای  ــی پرونده ه ــیدگی قطع ــاده 17 رس ــا در م ــد ام ــالم کن اع
ــود  ــه خ ــازمان ب ــی س ــدور رای قطع ــی و  ص ــن اجتماع تامی
اجــازه داده کــه پرونــده رســیدگی شــده کــه حتمــا بــه صــدور 
ــر اجــرای رای  مفاصــا حســاب هــم ختــم شــده باشــد عــالوه ب
قطعــی مجــددا در جریــان رســیدگی قــرار دهــد کــه ایــن خــود 

ــون اســت. نقــص و نقــض قان

ــای  ــاق ه ــات ات ــوع انتخاب ــه موض ــاره ب ــا اش ــان ب وی در پای
ــای  ــاق ه ــده ات ــال آین ــات س ــرای انتخاب ــزود  ب ــی اف بازرگان
ــی  ــه چالش ــود ک ــیده ش ــری اندیش ــد تدابی ــور بای ــر کش سراس
بــرای اتاق هــا ایجــاد نشــود و فضــای انتخاباتــی مســیر حرکــت 

ــد. ــرف نکن ــا منح ــه اعض ــات ب ــه خدم ــا را  از ارائ ــاق ه ات

ــادی ــاالن اقتص ــته فع  خواس
 اجــرای تمــام و کمــال قانــون
ــت ــب و کار اس بهبود فضای کس
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رئیس و نایب رئیس اتاق همدان از فعالیت های شرکت آروین دی واقع در شهرک 
صنعتی همدان بازدید کردند .

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق، علــی اصغــر زبردســت رئیــس و علــی اکبــر فــالح نایــب رئیــس  اتــاق همــدان طــی  برنامــه ای  کــه بــا 
حضــور مســئولین واحدهــای  اتــاق همــدان برگــزار گردیــد از قســمت هــای مختلــف تولیــد محصــوالت شــرکت ارویــن دی بازدیــد بعمــل 

آوردنــد.  
در ایــن بازدیــد چارمحالــی کارآفریــن و مدیــر کارخانــه یخچــال ســازی "ارویــن دی"  اظهــار داشــت: 4۲ ســال از آغــاز بــه کار ایــن کارخانــه 

مــی گــذرد و بــا تمامــی ســختی هــا ومشــکالت توانســته ایــم بــه فعالیــت خــود ادامــه دهیــم.
چارمحالــی افــزود  :قریــب بــه  1۲ هــزار دســتگاه یخچــال ســاالنه در ایــن کارخانــه ســاخته مــی شــود کــه بــه شــهرهای 
محصــول  صــادرات  بــه  رابطــه  در  وی  میگــردد  ارســال  بلوچســتان  و  سیســتان   ، الهیجــان  مشــهد،  ماننــد  ایرانــی  مختلــف 
ایــم. داشــته  صــادرات  نیــز  ســوریه  و  پاکســتان  و  افغانســتان  نظیــر  کشــورهایی  بــه  تاکنــون  افــزود  شــرکت   ایــن   از 

در ایــن نشســت برخــی مشــکالت  تامیــن اجتماعــی ،مالیاتــی و مباحــث ارز ترجیحــی نیــز مــورد طــرح واقــع شــد و جهــت تســهیل برخــی 
از مــوارد راهکارهایــی نیــز ارائــه گردیــد.

مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان همــدان در جمــع روســای 
کمیســیون هــای تخصصــی اتــاق بازرگانــی همــدان خبــر داد :

130 میلیارد تومان اوراق تسویه تهاتر شده و برآورد 
بانکی  بین  تهاتر  اوراق  تومان  میلیارد   200 می کنیم 
کنیم. حل  را  بسیاری  مشکات  و  شده   ظرفیت سازی 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در جمع فعاالن اقتصادی 
با بیان اینکه مباحث مرتبط با اتاق بازرگانی و فعاالن اقتصادی با حوزه 
کاری ما مرتبط است از احتمال سفر رئیس جمهور به استان همدان 
طی یک ماه آینده خبر داد و گفت: احتمال زیاد وزیر اقتصاد و دارایی با 
این هیئت همراه خواهد شد و بر این اساس برگزاری یک جلسه شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی را با حضور وزیر اقتصاد برنامه ریزی 

می کنیم.
ســیدناصر محمــودی بــا بیــان اینکــه در بودجــه ســال 1401 بخشــی 

مربــوط بــه اوراق خزانــه و تهاتــر اســت کــه تمرکــز مــا بــر روی اوراق 
ــال  ــان س ــا پای ــت ت ــن ظرفی ــد از ای ــت: بای ــه گف ــرار گرفت ــر ق تهات

اســتفاده کنیــم.
ــان اوراق  ــارد توم ــر 130 میلی ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی  وی ب
تســویه تهاتــر شــده و بــرآورد می کنیــم ۲00 میلیــارد تومــان اوراق 
تاتــر بیــن بانکــی ظرفیت ســازی شــده و مشــکالت بســیاری را 
ــه  حــل کنیــم، گفــت: متاســفانه فعــاالن اقتصــادی تمایــل کمــی ب
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــه ب ــی ک ــد در حال ــر دارن ــتفاده از اوراق تهات اس

ــد. ــت کنن ــود را پرداخ ــای خ ــد بدهی ه ــت می توانن ظرفی
ــا  ــی ت ــای دســتگاههای اجرای ــی ه ــه بده ــان اینک ــا بی محمــودی ب
پایــان ســال بــه وســیله اوراق تهاتــر تســویه مــی شــود،گفت: گویــا 
مباحــث مالیاتــی برخــی فعــاالن اقتصــادی نهایــی نشــده در حالــی 
ــا اوراق تهاتــر پرداخــت کــرد و  کــه مــی تــوان جرایــم مالیاتــی را ب

فرصــت خوبــی اســت.
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 دبیــرکل اتــاق بازرگانــی اســتان همــدان بــا اشــاره 
ــرای ایجــاد حرکــت  ــد ب ــه اینکــه مهندســان بای ب
در خــارج از کشــور انگیــزه داشــته باشــند، گفــت: 
ــزی  ــه ری ــی پای ــی و مهندس ــات فن ــدور خدم ص

می خواهــد.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان ، طاهره 
ایــزدی در جلســه انجمــن صــدور خدمــات فنــی و 
ــه  ــاره ب ــا اش ــدان ب ــی هم ــاق بازرگان مهندســی ات
ــاق  ــن ات اینکــه تشــکل های اقتصــادی جــزو قوانی
ــت  ــف اس ــی موظ ــاق بازرگان ــده و ات ــی آم بازرگان
تشــکل های اقتصــادی  را ایجــاد کنــد، اظهــار 
ــا ایجــاد  ــرای رشــته هایی کــه تشــکل آنه کــرد: ب
ــن  ــود ضم ــام ش ــازی انج ــبکه س ــد ش ــده بای ش
اینکــه تشــکل های اقتصــادی زیــر مجموعــه اتــاق 

کشــور ایجــاد شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اتاق هــای بازرگانــی مکلــف 
ــد،  ــه کنن ــکل ها را تهی ــتی از تش ــتند فهرس هس
ــاماندهی و  ــه س ــی وظیف ــاق بازرگان ــه داد: ات ادام
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ایجــاد تشــکل ها را دارد.وی  ب
یکــی از انجمن هــا در حــوزه صــدور خدمــات 
فنــی و مهندســی، انجمــن مشــاورین ســرمایه 
ــر  ــزود: ه ــود، اف ــا ب ــر طرح ه ــارت ب ــذاری و نظ گ
ــاد  ــادی ایج ــرح اقتص ــک ط ــد ی ــی می خواه کس
ــرح را  ــن ط ــاور ای ــه مش ــک مجموع ــد ی ــد بای کن

ــد. ــن کن ــه و تدوی تهی
ــود  ــت می ش ــرک ثب ــی در گم ــر کاالی صادرات  ه
فنــی و مهندســی در  امــا صــادرات خدمــات 
گمــرک ثبــت نمی شــود . وی درخصــوص انجمــن 
ــه  ــا اشــاره ب ــی و مهندســی ب ــات فن صــدور خدم
اینکــه هــر کاالی صادراتــی در گمــرک ثبــت 
می شــود امــا صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی 

اضافــه  نمی شــود،  ثبــت  گمــرک  در 
کــرد: بــه طــور مثــال شــرکت های بــرق 
ــد  ــات می دهن ــراق خدم و گاز و .. در ع

ــود. ــت نمی ش ــرک ثب ــا در گم ام
ــه اینکــه در اســتان  ــا اشــاره ب ــزدی ب ای
بــر آغــاز فعالیــت  همــدان تصمیــم 
انجمــن گرفتــه شــده اســت، بیــان کــرد: 
دو یــا ســه ســفر بــه چنــد کشــور رفتیــم 
و مذاکراتــی انجــام دادیــم و پروژه هایــی 

ــا  ــراد م ــا اف ــم ام ــدا کردی ــرای اجــرا پی ب
ــال  ــه دنب ــه ب ــتند چراک ــن نداش ــه رفت ــی ب تمایل

ــتند. ــود نیس ــرایط کاری خ ــر ش تغیی

وی بــا اشــاره بــه اینکــه دفعــات مکــرر  بــا 
ــم  ــزار کردی ــی برگ ــت های ــی نشس ــام مهندس نظ
ــگاه ها ــور در نمایش ــی و حض ــه بازاریاب و در زمین

ــا بازخــوردی از  ــم ام و ... هــر اقدامــی انجــام دادی
ــه  ــرادی ک ــه داد: اف نظــام مهندســی نرســید، ادام
میخواهنــد عضــو ایــن تشــکل باشــند، بایــد پروانــه 
فعالیــت خــود را از یکــی از مراجــع مهندســی 

داشــته باشــند.
دبیــرکل اتــاق همــدان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــارج  ــت در خ ــاد حرک ــرای ایج ــد ب ــان بای مهندس
ــدور  ــزود: ص ــند، اف ــته باش ــزه داش ــور انگی از کش
خدمــات فنــی و مهندســی پایــه ریــزی می خواهــد.

ــام  ــا نظ ــه آی ــوال ک ــن س ــرح ای ــا ط ــزدی ب ای
مهندســی و نظــام پزشــکی مســیر فعالیــت خــود را 
مدیریــت مــی کننــد؟، عنــوان کــرد: بایــد بخــش 
ــزی  ــه ری ــدری برنام ــه ق ــرای خــود ب خصوصــی ب

ــد. ــف آســیب نبین ــاط مختل ــه از نق ــد ک کن
ــار در  ــور تج ــرای حض ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
یــک کشــور بایــد یکســری برنامــه ریــزی از جملــه 
شــناخت قوانیــن آن کشــور، آمــوزش قــرارداد 
ــود،  ــام ش ــت انج ــن دس ــواردی از ای ــاری و م تج
ــد  ــعه  بای ــیر توس ــت در مس ــرای حرک ــزود: ب اف
ــایی  ــل شناس ــاز را از قب ــورد نی ــای م ــام ابزاره تم

ــم. نمایی
ســاختمان ســازی در عــراق و غنــا پتانســیل 

دارد زیــادی  اجــرای 
فنــی  و خدمــات  احــداث  کمیســیون  رئیــس 
ــه  ــز در ادام ــی همــدان نی ــاق بازرگان مهندســی ات
ــا  ــاد اســت ام ــه اینکــه پتانســیل ها زی ــا اشــاره ب ب
گیرهایــی نیــز  وجــود دارد، اظهــار کرد: ســاختمان 
ــادی  ــا پتانســیل اجــرای زی ســازی در عــراق و غن

ــاد اســت. ــز زی ــد نی ــر و بن ــا گی دارد ام
مهــدی درویشــی بــا بیــان اینکــه یکی از مشــکالت 
صنعــت ایــن اســت کــه بــا فکــر و جســم حرکــت 
ــش و  ــه دان ــم بلک ــیله ای نمی بری ــم و وس می کنی

ــاز  ــا نی ــود ام ــی ش ــد اجرای ــر می خواه تفک
بــه حمایــت دارد، ادامــه داد: اکثــر کشــورها 
ضمانــت نامــه بانکــی می خواهنــد و بــه 
دلیــل تحریم هــا ایــن مشــکالت را داریــم.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در عــراق، دولــت 
در زمینــه خدمــات فنــی و مهندســی بایــد 
بیشــتر حمایــت کنــد، اضافــه کــرد: مــدت 
فعالیــت اعضــای قبلــی در انجمــن صــدور 
ــم  ــده و امیدواری ــام ش ــی تم ــات فن خدم
و  بپذیرنــد  مســئولیت  جدیــد  افــراد 

ــد. ــرا کنن ــات را اج ــد تصمیم بتوانن
رئیــس کمیســیون احــداث و خدمــات 
ــدان  ــی هم ــاق بازرگان ــی ات ــی مهندس فن
بــا اشــاره بــه اینکــه در کشــور غنــا بســتر 
ــرد:  ــان ک ــود دارد، بی ــی وج ــت خوب فعالی
دیگــر در کشــور پــروژه عمرانــی نداریــم و 
ــه گذشــته  ــوط ب ــی موجــود مرب ــای عمران پروژه ه
ــت اوراق را  ــکار دارد و از طرفــی دول اســت و پیمان

ــد. ــال 1404 می ده ــرای س ب
نایــب رئیــس کمیســیون احــداث و خدمــات فنــی 
ــا  ــه ب ــدان در ادام ــی هم ــاق بازرگان ــی ات مهندس
ــن  ــای بنیادی ــه در کشــور ضعف ه ــه اینک ــاره ب اش
وجــود دارد، اظهــار کــرد: در ایــران هماهنگــی الزم 

کــه بتوانــد افــراد را جــذب کنــد، وجــود نــدارد.
اســتقبال  خــوب  مــا  از  عــراق  ســلیمانیه  در 
کردنــد امــا حمایــت دولتــی وجــود نداشــت و مــا 

نتوانســتیم موفــق شــویم.
مرتضــی اســکندری بــا اشــاره بــه اینکــه بســتر کار 
در عــراق بــه خصــوص در کردســتان عــراق، کشــور 
غنــا؛ عمــان و ســوریه فراهــم اســت، ادامــه داد: در 
ســلیمانیه عــراق از مــا خــوب اســتقبال کردنــد امــا 
ــا نتوانســتیم  ــت دولتــی وجــود نداشــت و م حمای
موفــق شــویم. رئیــس نظــام مهندســی ســاختمان 
ــد  ــر اینکــه بای ــا تاکیــد ب همــدان نیــز در ادامــه ب
واقعیت هــا را دیــد ، اظهــار کــرد: کشــورهای 
دیگــر روی اصولــی کار مــی کننــد کــه آن اصــول 
ــبات  ــودن مناس ــت ب ــدم درس ــل ع ــه دلی ــا ب را م

ــم. ــم کنی ــم فراه ــی نمی توانی سیاس
ــی از  ــه برخ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــیان ب ــد یونس محم
مهندســان همدانــی سالهاســت کــه در عــراق 
فعالیــت می کننــد، ادامــه داد: صــدور خدمــات 
ــئله  ــتین مس ــا نخس ــت ام ــوب اس ــی خ مهندس
ــد،  ــراق کار می کنن ــه در ع ــرادی ک ــرای اف ــم ب مه
امــکان بازگشــت وجــه آنهاســت کــه بایــد شــرایط 

ــرد. ــم ک ــن کار را فراه ای
ــه اینکــه بازگشــت وجــوه مشــکل  ــا اشــاره ب وی ب
اســت و آیــا بــرای ایــن موضــوع 
فکــری اندیشــیده شــده اســت، بیــان 
ــن  ــی ای ــر دولت ــچ اسپانس ــرد: هی ک

افــراد را پشــتیبانی نمی کنــد.
ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــس نظ رئی
ــردی را  ــه ف ــان اینک ــا بی ــدان ب هم
می شناســم کــه ۹ میلیــارد دالر از 
ــوع  ــزار ن ــات دارد و ه ــراق مطالب ع
پیگیــری کردیــم تــا مطالبــات خــود 
را بگیــرد، اضافــه کــرد: رفتــن ســاده 
اســت امــا نحــوه چگونگــی برگشــتن مشــکل 
اســت. یونســیان از پیگیــری و همــت پارلمــان 
ایــن   تشــکیل  راســتای  در  خصوصــی  بخــش 

ــود . ــر نم ــن  تقدی انجم

دبیرکل اتاق بازرگانی در نشست با فعالین حوزه خدمات  فنی مهندسی استان همدان مطرح کرد:

صدور خدمات فنی و مهندسی پایه ریزی می خواهد
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علمــی  همکاری هــای  تفاهم نامــه 
ــی  ــاق بازرگان ــن ات ــی مابی پژوهش
ــامی  ــگاه آزاد اس ــدان و  دانش هم
شــد. منعقــد  همــدان  واحــد 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان آییــن  تجلیــل از برگزیدگان 
پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه آزاد اســالمی همزمــان بــا امضــای تفاهــم 
ــی و  ــاق بازرگان ــن ات ــا بی ــی م ــی ،پژوهش ــای علم ــکاری ه ــه هم نام
ــس  ــب رئی ــالح نای ــر ف ــی اکب ــور عل ــا حض ــالمی ب ــگاه آزاد اس دانش
ــد  ــگاه آزاد واح ــس دانش ــی رئی ــی قائم ــی همدان،مرتض ــاق بازرگان ات
ــی از اعضــای  ــری و جمع ــاد رهب ــر نه همدان،محمــدی مســئول دفت

ــر اســتان برگــزار گردیــد. هیئــت علمــی و پژوهشــگران برت
ــه ســوابق  ــاره ب ــا اش ــن نشســت ب ــدان در ای ــاق هم ــس ات ــب رئی نای
درخشــان و دیرینــه اتــاق بازرگانــی همــدان اظهــار داشــت همــدان از 
ــاز از اســتان هــای فعــال در تجــارت و بازرگانــی بــوده و اتــاق  دیــر ب
هــا تنهــا تشــکل قانونــی کشــوربرای توســعه تعامــالت بــوده اســت.

ــال  ــو فع ــه 700 عض ــب ب ــون قری ــم اکن ــدان ه ــاق هم ــزود ات وی اف
ــات متعــددی را از پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان  دارد کــه خدم
ــتای  ــوطی در راس ــات مبس ــه توضیح ــد. وی در ادام ــت میکنن دریاف
فعالیــت هــای کمیســیون هــای تخصصــی اتــاق بازرگانــی ارائــه نمــود 
ــر  ــع مظه ــدان در واق ــاق هم ــه ات ــای ۸ گان ــیون ه ــزود کمیس و اف
حضــور فعــاالن اقتصــادی مشــارکت جــو در حــوزه هــای مختلــف و 
نقــش آفرینــی آنــان در فراینــد ایفــای وظایــف اتــاق مبنــی بــر ارائــه 
مشــاوره بــه قــوای ســه گانــه  در ســطوح اســتانی و ملــی در راســتای 
ــوب توســعه  ــداز مطل بهبــود فضــای کســب و کار و ترســیم چشــم ان

اقتصــادی اســتان اســت.
فــالح خاطــر نشــان ســاخت اتــاق بازرگانــی همــدان بخصــوص در ادوار 
هشــتم و نهــم فعالیــت هــای  بســیار شــاخصی داشــته تــا جایــی کــه 
در چندیــن ســال پیاپــی بعنــوان اتــاق برترکشــور در حــوزه فعالیــت 

آموزشــی معرفــی و قدردانــی شــده اســت
 وی در ادامــه بــا اشــاره بــه احــداث ســاختمان جدیــد  پارلمــان بخش 
خصوصــی افــزود ایــن بنــا در آینــده   از ماندگارتریــن مراکــز اقتصــادی 
ــر  ــالوه ب ــی ع ــروژه عمران ــن پ ــزود در ای ــد وی اف ــد ش ــتان خواه اس
ســاختمان هــای اداری پیــش بینــی مراکــز تحقیــق ،پژوهــش 
ــک  ــده نزدی ــه در آین ــده ک ــده ش ــا دی ــه ه ــه زمین ــوزش در کلی وآم

ــرداری خواهــد شــد. بهــره ب
نایــب رئیــس اتــاق همــدان تاکیــد کــرد بــی تردیــد اســتان نیارمنــد 
فعالیــت هــای عمــده  تحقیقاتــی و پژوهشــی اســت چــرا کــه هنــوز 

نیازهایمــان  مقابــل  در  هایمــان  داشــته 
بســیار انــدک اســت وی اضافــه کــرد از 
ــت و  ــاط صنع ــث ارتب ــون بح ــاز تاکن دیرب
ــوده اســت، گفــت: علــی  دانشــگاه مطــرح ب
ــن در  ــارات طرفی ــوع، انتظ ــن موض ــم ای رغ
حــد انتظــار و رســیدن بــه اهــداف بــرآورده 
انتظــار  و  نظــر  مــورد  آشــتی  و  نشــده 
صــورت نگرفتــه اســت؛ هــر چنــد تعــدادی 
ــرکت  ــتان و ش ــزرگ اس ــای ب ــرکت ه از ش
هــای دانــش بنیــان دارای دانــش روز و 
تخصــص هــای دنیــا و دارای واحدهــای 
R&D و تحقیــق و توســعه هســتند و از 
ــتفاده  ــم اس ــه روز ه ــگان ب ــش آموخت دان

مــی کننــد امــا آن حــد انتظــار کلــی جامعــه بــرآورده نشــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد بــه ســمت کارآمــوزی هــای حقیقــی و نــه 
فرمالیتــه ســوق پیــدا کنیــم؛ تصریــح کــرد: پیــش روی ایــن رونــد بــا 
نظــارت تــام اســاتید و حتــی ارائــه راهنمایــی بــرای پایــان نامــه هــای 
ــی  ــاق بازرگان ــس ات ــد.نایب رئی ــر باش ــد مدنظ ــی مناســب بای تحصیل
همــدان بــا اشــاره بــه اینکــه زانــو زدن علــم و تجربــه در کنــار یکدیگــر 
را بایــد شــاهد باشــیم، گفــت: بایســتی تجربیــات را بــه مباحــث قابــل 
بحــث در پایــان نامــه هــا تبدیــل و آن هــا را کاربــردی کنیم.فــالح بــا 
ــن موضــوع مطــرح کــرد: واضــح اســت کــه جامعــه چــه در  بیــان ای
زمینــه صنعــت بــرای ارتقــای دانــش روز و فنــاوری جدیــد و نوســازی 
صنایــع، چــه در بحــث معــادن در راســتای فــرآوری هــای معدنــی و 
ــت.وی  ــد اس ــن رون ــد ای ــره نیازمن ــی و غی ــام فروش ــری از خ جلوگی
ــاورزی  ــون کش ــری چ ــای دیگ ــوزه ه ــه ح ــوع ب ــن موض ــه ای در ادام
ــعه  ــت و توس ــری از هدررف ــع آب، جلوگی ــه از مناب ــتفاده بهین و اس
محصــوالت گلخانــه ای و هــم چنیــن، آمایــش ســرزمینی اشــاره کــرد 
ــتی،  ــع دس ــگری، صنای ــر گردش ــدان و در ام ــتان هم ــزود: در اس و اف
ــق و  ــه تحقی ــدید ب ــد ش ــره نیازمن ــادرات و واردات و غی ــارت، ص تج
پژوهــش هســتیم کــه اتــاق بازرگانــی در آمــوزش و تبییــن و ایجــاد 
بــاور بــا تمامــی صاحبــان صنایــع مذکــور کــه خــود راغــب و عالقــه 
منــد بــه ایــن پژوهــش هــا باشــند برنامــه هایــی را تــدارک و انجــام 

ــت. داده اس
ــل دانشــگاه آزاد و اتــاق  ــه بــا هــدف تعام ــت در ادام ــی اس گفتن
بازرگانــی در جهــت شناســایی و عارضه یابــی مشــکالت موجــود 
ــات  ــارت و خدم ــاورزی، تج ــدن، کش ــت، مع ــامل صنع ــادی ش اقتص
اســتان همــدان و کمــک در جهــت ایجــاد ســاز وکار الزم بــرای ارائــه 
پیشــنهادات و راه حل هــای ممکــن در جهــت رفــع مشــکالت و 
ــره وری بیشــتر و حــل مســأله از اقتصــاد  ــرای به ــالش ب ــن ت همچنی
ــود شــاخص های فضــای کســب و  بخــش خصوصــی در راســتای بهب
کار  تفاهــم نامــه همــکاری در پنــج مــاده و دو تبصــره  مابیــن اتــاق 

ــید. ــا رس ــه امض ــالمی ب ــگاه آزاد اس ــی و دانش بازرگان
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نشســت رئیــس 
ــاری  ــت تج و هیئ
اتــاق همــدان بــا  
ــارو  ــر مخت باوزی
رایــزن اقتصــادی  
ســفارت کرواســی

پیــرو حضــور ســفیر محتــرم جمهــوری 
ــه منظــور بررســی   کرواســی در همــدان  ، ب
زمینــه هــای همــکاری اقتصــادی  کشــوربین 
اســتان همــدان و کشــور کرواســی ایــن 
اقتصــادی  رایــزن  حضــور  بــا  نشســت  
ــار   ــر لونچ ــای  برانیمی ــاب آق ــی  جن کرواس
اتــاق  و علــی اصغــر زبردســت  رئیــس 
همــدان  و برخــی از  اعضــای محتــرم هیئــت 
نماینــدگان  ، طاهــره ایــزدی دبیــرکل اتــاق 
اتــاق کــه  از اعضــای  همــدان  وبرخــی 
ــه فعالیــت اقتصــادی در  کشــور  عالقمنــد ب
کرواســی بــا توجــه بــه پتانســیل هــای 
ــنبه  ــفارت روز پنجش ــل س ــود  در مح موج
مــورخ ۹ دی مــا ه ســاعت 11 تشــکیل 

ــد . گردی
 رایــزن محتــرم اقتصــادی کرواســی   ضمــن 
خوشــامدگویی،  از مهمــان نــوازی  اتــاق 
همــدان  در ســفر اخیــر  سفیرکرواســی 
ــود   ــاره نم ــدو اش ــر نمودن ــتان تقدی در اس
دراگــو اشــتامبوگ ســفیر جمهوری کرواســی  
هــای شــرکتهای  کاتالــوگ  بروشــورهاو  
ــه   فعالیــت در کشــور کرواســی  عالقمنــد ب
را جهــت بررســی  بــه دفتــر رایــزن اقتصادی  
ــکاری  ــای هم ــه ه ــا زمین ــود ت ــل نم تحوی

ــورد پیگیــری واقــع شــود .  وی افــزود    م
ــم   ــی حاک ــکالت سیاس ــه مش ــه ب ــا  توج ب
،انجــام فعالیتهــای اقتصــادی بســیار ســخت 
اســت  امــا مــا خوشــحال مــی شــویم وتمــام 
ــود  ــا وج ــم ب ــت  بتوانی ــن اس ــر ای ــالش ب ت
تحریــم  هــا  راهــکار مناســب  بــرای  روابــط 

ــم ــم نمایی ــادی  را  فراه اقتص
در ادامــه علــی اصغــر زبردســت رئیــس اتــاق 
ــر در  ــای حاض ــی اعض ــن معرف ــدان ضم هم
جلســه و حــوزه فعالیــت آنهــا  تاکیــد نمــود  
تعــدادی زیــادی از فعــاالن اقتصــادی اســتان  
عالقمنــد بــه ســرمایه گــذاری وصــادرات بــه 
کشــور کرواســی  هســتند و  در حــال حاضــر  
منتخبــی از فعــاالن در جلســه حضــور دارنــد  
تــا بتوانیــم زمینــه هــای همــکاری را مــورد 

بحــث و بررســی دقیــق تــر قــرار دهیــم.
رئیــس اتــاق همــدان ضمــن اشــاره بــه 
انتخــاب اتــاق بازرگانــی همــدان بــه عنــوان 
اتــاق معیــن کشــور کرواســی  ، بااشــاره 
ــور  ــی کش ــی و فرهنگ ــابهات تاریخ ــه تش ب
ــابقه  ــی  س ــه معرف ــران ، ب ــا ای ــی  ب کرواس
اولیــن   ، همــدان  اســتان  ســاله    ۲500
پایتخــت تاریــخ و تمــدن ایــران  ، جمعیــت 
و ویژگــی هــای جغرافیایــی  ، صنایــع  قــوی 
ــای   ــیل ه ــا و پتاس ــت ه ــتان و و ظرفی اس
کشــاورزی ، معدنــی ، صنعتــی و گردشــگری   

ــای  ــه ه ــی زمین ــن معرف همــدان   و  هچنی
ــد . ــتان پرداختن ــی اس صادرات

ــزن اقتصــادی ســفارت  ــه لونچــار رای در ادام
کرواســی  نیــز توضیحاتــی در خصــوص 
کشــور کرواســی  ،  میــزان  جمعیــت  ســاکن 
در کشــور و خــارج از کشــور کرواســی  ارائــه 
نمودنــد  ایشــان اشــاره داشــتند  کــه کشــور 
کرواســی از ســال ۲013  عضــو اتحادیــه 
اروپــا شــده اســت و  بــر ایــن اســاس ملــزم 
ــی  ــا م ــه اروپ ــن  اتحادی ــت قوانی ــه رعای ب
ــا  ــه اروپ ــه اتحادی ــتن ب ــا پیوس ــند  و ب باش
کشــور تنهایــی نیســتیم  آینــده خوبــی 
ــی  ــی م ــش بین ــرای کشــور کرواســی پی راب
کننــد .و پیوســتن بــه اتحادیــه اروپــا منافــع 
اقتصــادی  و سیســتم  لحــاظ  از  زیــادی 
قضایــی  ایجــاد نمــوده اســت چراکــه در 
ــا  ــه اروپ ــرل اتحادی حــال حاضــر تحــت کنت

ــت . ــرل اس ــل کنت ــاد قاب ــتیم و فس هس
ــمتی از  ــاورزی قس ــاظ کش ــزود از لح وی اف
ــام اســالونیا ، بســیار  ــه ن کشــور کرواســی ب
قــوی اســت و محصــوالت کشــاورزی اروپــا را 
تامیــن مــی کنــد .کرواســی جزایــر خــارج از 
ســکنه بســیار دارد و رتبــه یــک گردشــگری 
را در ســالهای اخیــر داشــته اســت و بیــش از 
10 میلیــارد یــورو درآمــد ارزی ســال ۲01۹ 
در بخــش گردشــگری داشــته اســت .شــمال 
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کشــاورزی  صنایــع  کرواســی  کشــور 
فعــال اســت و جنــوب کشــور صنعــت 
گردشــگری و مرکــز کرواســی صنایــع 
ــون  ــادی چ ــای زی ــه ه ــدی وکارخان تولی
چــوب و اســتیل  در حــال فعالیــت اســت  
و شــهر زاگــرب صنایــع بســیار قــوی دارد 
کــه شــمال کشــور را حمایــت  مــی کنــد . 
ایشــان همچنیــن اشــاره بــه نــاوگان بســیار 

قدرمنــد کشــور کرواســی 
داشــتند  و کارخانــه کشــتی 
ــع بســیار  ســازی جــز صنای
قدرتمنــد ایــن کشــور اســت 
. در حــال حاضــر تعــداد 
ــم  ــوالد ک ــای ف ــه ه کارخان
اســت و در ایــن زمینــه نیــاز 
ــد .   ــی باش ــکاری م ــه هم ب
ــی و  ــع غذای در حــوزه صنای
ــی  کنســروی پتانســیل خوب
ــرای صــادرات وجــود دارد  ب
و صنایــع ســاختمانی نیــز از 
ــد  ــی باش ــع م ــه صنای جمل
کــه مــی تــوان در کرواســی 
ســرمایه گــذاری و صــادرات 
ــر  ــال حاض ــود   و در ح نم
کشــور چیــن در ایــن حــوزه 
مــی  فعالیــت  حــال  در 
ــل  ــک پ ــاخت ی ــد و س باش
بادرآمــد  را   اســتراتژیک 
بــه  یــورو  میلیــون   350

ــت . ــانیده اس ــام رس اتم
درادامــه اعضــای حاضــر در 
جلســه  معرفــی محصــول و 
ــکاری در  ــای هم ــه ه زمین
کشــور کرواســی  وطــرح 
ســواالتی در خصــوص نحوه 

ــی  ــاب بانک ــاح حس ــرکت ، افتت ــت ش ثب
و  نحــوه ســرمایه گــذاری و  مشــارکت 

ــد . پرداختن
ــه  ــه گلخان ــئول کمیت ــی مس ــاد مناف فره
همــدان  اتــاق  کشــاورزی  کمیســیون 
نیــز ضمــن برشــمردن پتاســیل هــای  
کشــاورزی اســتان اشــاره بــه  گلخانــه 
هــای اســتان وظرقیــت  خــوب ورتبــه 
ــد . ــوزه پرداختن ــن ح ــتان در ای ــر اس برت

ــت  ــرم هیئ ــو محت ــان عض ــای توتونچی آق
شــرکت  عامــل  مدیــر  و  نماینــدگان 
صنایــع غذایــی ســحر ضمــن معرفــی 
محصــوالت تولیــدی  و ارائــه کاتالــوگ 
ــه  ــتند ک ــاره داش ــول  اش ــه محص و  نمون
در کشــورهایی چــون روســیه ، انگلســتان  
ــد  و  کار  ــده دارن ــت ش ــد ثب ــعبه و برن ش
همــان  در   را   بنــدی  بســته  تولیــدو 
ــت  ــد  و درخواس ــی دهن ــام م ــور انج کش

ــودن  ــم  ب ــورت فراه ــه  در ص ــتند ک داش
زیــر ســاختها آمادگــی  ســرمایه گــذاری در 
ــد وصــادرات   ــرای تولی کشــور کرواســی  ب
ــن    ــد . و همچنی ــا دارن ــه اروپ ــه اتحادی را ب
ــرکت   ــن ش ــدات  ای ــت  حضورتولی 3 مزی
در کشــور کرواســی نســبت بــه ســایر رقبــا  
ــا  ــوالت ب ــن محص ــت پایی ــامل  قیم را  ش
ــرژی ،   ــت ان ــودن قیم ــن ب ــه پایی ــه ب توج

ــاب  ــروی انســانی و  شــرایط خــوب آفت نی
ایــران  در  محصــوالت  تولیــد   بــرای 

برشــمردند .
ــت  ــرم هیئ ــو محت ــی عض ــه  زارع در ادام
ذوب  شــرکت  ومدیرعامــل  نماینــدگان 
ــی حــوزه  ــز  ضمــن معرف ــزان غــرب نی ری
ــوزه   ــرکت  در ح ــوالت ش ــت ومحص فعالی
ــرای ماشــین ســازی   و  تولیــد قطعــات  ب
تاسیســات آبرســانی  و تولیــد کنتــور هــای 
هوشــمند  اشــاره داشــتند کــه امیدواریــم 
بــا بازدیــد از کشــور کرواســی و کارخانجات 
، اطالعــات کاملــی از محصــوالت و تولیــد و  
ــه  ــرای ارائ نیــاز موجــود فراهــم گــردد و ب
خدمــات از طراحــی تــا تولیــد  اعــالم 

ــد ــی نمودن آمادگ
ــر عامــل محتــرم  در ادامــه میرابیــان  مدی
شــرکت بتــن صنعــت بریــس از دیگــر 
ــوص   ــی در خص ــه توضیحات ــای جلس اعض

ــوزه  ــس و ح ــان بری ــش بنی ــرکت دان ش
فعالیــت  خــود در زمینــه ســاخت راه و  راه 
اهــن  ارائــه نمــود و  در حــوزه صــادرات  و 
ســرمایه گــذاری در کشــور کرواســی اعــالم 
آمادگــی نمودنــد  وی همچنیــن  مطالبــی 
را  در خصــوص قوانیــن و مســائل ملــی در 

ــد. ــه نمودن حــوزه ســرمایه گــذاری ارائ
بــه   توجــه  بــا  ادامــه   در  لونچــار   
در  حاضریــن  صحبتهــای 
ــه  ــتند ک ــاره داش ــه اش جلس
ــی و   ــع  غذای ــوزه صنای در ح
ــژه راه   ــه وی ســاخت وســاز  ب
و راه ســازی پتانســیل بســیار 
ــی  ــور کرواس ــی در کش خوب
و  گــذاری  ســرمایه  بــرای 
صــادرات وانتقــال تکنولــوژی  
موجــود مــی باشــد .  وی 
و  وســاز  ســاخت  افــزود  
ــان   ــک وآپارتم ــت  مل مالکی
محبوبیــت زیــادی در ایــن  
 4 طــی  در   . دارد   کشــور 
ماهــه آینــده امــکان دریافــت 
ویــزای شــینگن بــرای کشــور 
کرواســی فراهــم مــی گــردد 
ودر حــال حاضــر  ویــزای 
فعــاالن  بــرای  مولتیپــل 
مناســب  وتجــار  اقتصــاد 
ــد  ــت نمودن ــت و درخواس اس
کــه ســواالت ومــوارد بــه 
صــورت مکتــوب  بــه ســفارت 
اعــالم شــود و  کلیــه قوانیــن 
ســرمایه  و  شــرکت  ثبــت 
مالــی  مســائل  و   گــذاری 
و بانکــی و دیگــر مــوارد از 
طریــق ســفارت بــه اتــاق 
فعالیــن  بــه  اطــالع  جهــت  همــدان 

اقتصــادی  اعــالم میگــردد. 
ــن  ــت ضم ــر زبردس ــی اصغ ــه عل در خاتم
ــور  ــرای حض ــرم ب ــزن محت ــوت از رای دع
ــا صنایــع  در همــدان و آشــنایی نزدیــک ب
ــد کــه برنامــه ریــزی  اســتان اشــاره نمودن
بــه  اقتصــادی  فعــاالن  حضــور  بــرای 
ــت  ــام اس ــال انج ــی در ح ــور کرواس کش
کــه بتواننــد از نزدیــک شــرایط را بررســی 
ــراز امیــدواری نمودنــد کــه   نماینــد  وی اب
بــا توجــه بــه اینکــه فضــای مناســبی 
بــرای مــروادات صنعتــی  و تجــاری فراهــم 
امکانــات  وتکنولــوژی  بتوانیــم   اســت 
ــه  ــای  موجــود در کشــور کرواســی را ب ه
ایــران هدایــت نماییــم  و  و بهــره بــرداری 

ــرد. ــورت گی ــب ص مناس
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رئیــس کمیســیون تجــارت اتــاق بازرگانــی 
اســتان همــدان در نشســت اعضا کمیســیون 
تجــارت  بابیــان اینکــه بــه مصــرف کنندگان 
تولیــدی  محصــول  می دهــم  اطمینــان 
ســیب زمینــی هیــچ گونــه آلودگــی نــدارد، 
گفــت: وجــود پســماند ســموم و فلــزات در 

ســیب زمینــی کــذب محــض اســت.
ــاق همــدان  ــه گــزارش روابــط عمومــی ات ب
جلســه  در  رحیــق  طالبــی  خســرو  ؛ 
کمیســیون تجــارت اتــاق بازرگانــی اســتان 
ــن  ــرات وی ــو مذاک ــه تحریم های ــدان ب هم
ــتکبار  ــه اس ــان اینک ــا بی ــرد و ب ــاره ک اش
ــه  ــه درخواســت صهیونیســت ها ب ــی ب جهان
دنبــال افزایــش فشــار تحریــم اســت، اظهــار 
کــرد: موضوعــی کــه در رابطــه بــا برگشــت 
محصــوالت کشــاورزی صادراتــی بــه کشــور 
پیــش آمــد بخشــی از ایــن فشــارها اســت.

ــه  ــان اینک ــا بی ــق ب ــی رحی ــرو طالب خس
هــر روز خبرهایــی مبنــی بــر برگشــت 
ــود  ــل وج ــه دلی ــاورزی ب ــوالت کش محص
ســموم منتشــر می شــود، ادامــه داد: حتــی 
کلوچــه صادراتــی بــه آلمــان هــم بــه دلیــل 
ــه  ــی ک وجــود ســم برگشــت خــورد درحال
در تولیــد کلوچــه از هیــچ ســمی اســتفاده 

نمی شــود.
هیــچ گونــه آلودگــی در ســیب زمینــی 
ایرانــی وجــود نــدارد و صــادرات طبــق روال 

انجــام می شــود
وی از صدا و ســیما و ســازمان حفــظ نباتات 
برگــزاری  بــه  و  گالیــه  جهادکشــاورزی 
جلســاتی در وزارت امــور خارجــه و معاونــت 
بازرگانــی صمــت اشــاره کــرد و افــزود: 
ــتی از  ــی برگش ــیب زمین ــا س ــه ب در رابط

ترکمنســتان هیــچ مــوردی وجــود نداشــت 
ــه  ــچ گون ــرد هی ــالم ک ــز اع و ازبکســتان نی
ــود  ــی وج ــی ایران ــیب زمین ــی در س آلودگ
انجــام  روال  طبــق  صــادرات  و  نــدارد 

می شــود.

رئیــس کمیســیون تجــارت اتــاق بازرگانــی 
اســتان همــدان بــا اشــاره بــه اینکــه ســیب 
ــاک  ــر خ ــه زی ــت ک ــی اس ــی محصول زمین
ــرد: در  ــه ک ــد، اضاف ــدا می کن ــرورش پی پ
تولیــد ســیب زمینــی و در صــورت اســتفاده 
ــبزینگی زده  ــاه و س ــه گی ــاده ب ــم؛ م از س
ــوی و  ــا شستش ــم ب ــرات ه ــود و نیت می ش

ــی رود. ــن م ــی از بی پخــت ســیب زمین
ــت  ــورد برگش ــده در م ــش آم ــائل پی مس
محصــوالت کشــاورزی صادراتــی بــه دلیــل 
شــانتاژهای برخــی افــراد اســت چراکــه 
امســال نتوانســتند محصــوالت را خریــداری 
و انبــار کننــد و بــه قیمــت دلخواه بفروشــند

وی بــا اشــاره بــه اینکــه تمــام مســائل 
پیــش آمــده در مــورد برگشــت محصــوالت 
کشــاورزی صادراتــی بــه دلیــل شــانتاژهای 
ــان کــرد: برخــی از  ــراد اســت، بی برخــی اف
ــه امســال نتوانســتند  ــی ک ــدان باری های می
ــد و  ــار کنن ــداری و انب ــوالت را خری محص
بــه قیمــت دلخــواه بفروشــند، عامــل اصلــی 

ــانه ای هســتند. ــانتاژهای رس ــن ش ای
ــن  ــر اینکــه ای ــد ب ــا تاکی  طالبــی رحیــق ب
ــه بلنــد گــوی  ــا آگاهان ــا ن ــه ی ــراد آگاهان اف
و  شــده اند  امپریالیســم  و  صهیونســیت 
تنگ تــر  را  تحریــم  حلقــه  غیرمســتقیم 
می کننــد، ادامــه داد: بــه همــه مصــرف 
اطمینــان  زمینــی  ســیب  کننــدگان 

ــه  ــچ گون ــدی هی ــول تولی ــم محص می ده
ــدارد و وجــود پســماند ســموم و  آلودگــی ن

ــت. ــض اس ــذب مح ــزات ک فل
وی بــا اشــاره بــه اینکــه صــدا و ســیما بایــد 
ــه  ــذب بایســتد، اضاف ــای ک ــر خبره در براب
کــرد: مصــرف کننــدگان بــا اطمینــان 
ــد. ــرف کنن ــل را مص ــدات داخ ــر تولی خاط

روســیه اعالمیــه ای فرســتاده بــود کــه 
طبــق شــرایط آنهــا فلفــل دلمــه ای تولیــد 
شــود امــا ســازمان حفــظ نباتــات کوتاهــی 
بــه تولیدکننــدگان  کــرده و موضــوع را 

ــود ــرده ب ــالم نک اع
رئیــس کمیســیون تجــارت اتــاق بازرگانــی 
اســتان همــدان در رابطــه بــا محصــول فلفل 
دلمــه ای برگشــت خــورده از کشــور روســیه 
اعالمیــه ای  روســیه  کــرد:  عنــوان  نیــز 
ــا  ــرایط آنه ــق ش ــه طب ــود ک ــتاده ب فرس
ــازمان  ــا س ــود ام ــد ش ــه ای تولی ــل دلم فلف
حفــظ نباتــات کوتاهــی کــرده و موضــوع را 
ــود کــه  ــه تولیدکننــدگان اعــالم نکــرده ب ب
ــزاری  ــیه و برگ ــه روس ــح ب ــس از توضی پ
جلســات؛ مشــکالت پیگیــری شــده و قابــل 

حــل هســتند.
ــه از نظــر صــادرات  ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
محصــوالت کشــاورزی هیــچ گونــه مشــکلی 
وجــود نــدارد، افــزود: بــا پیگیری هــای انجام 
شــده از طریــق وزارت جهــاد کشــاورزی 
تولیــد کننــده محصــوالت کشــاورزی بایــد 
شناســنامه دار باشــد چراکــه در صــورت 
ــد محصــول  ــه تولی ــدن ب ــنامه دار ش شناس
ــا شناســنامه دار شــدن  ــد و ب توجــه می کن

ــود. ــل می ش ــکالت ح ــد مش ۹0 درص

در ششمین نشست اعضا کمیسیون تجارت اتاق همدان تاکید شد:
لزوم شناسنامه دار شدن تولید کنندگان محصوالت کشاورزی
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رئیس کمیسیون مالیاتی اتاق بازرگانی استان همدان:

بســتن حســاب بانکــی واحــد تولیــدی 
ــت ــی نیس ــی پذیرفتن ــل بده ــه دلی ب

ــه  ــچ وج ــه هی ــدان ب ــتان هم ــی اس ــاق بازرگان ــی ات ــیون مالیات ــس کمیس رئی
حســاب بانکــی هیــچ واحــدی تولیــدی بــه دلیــل داشــتن بدهــی نبایــد بســته 
شــود، گفــت: بــا بســتن حســاب بانکــی، واحــد تولیــدی بــه تعطیلــی کشــانده 

ــت. ــی نیس ــال پذیزفتن ــی کارگاه اص ــود و تعطیل می ش
بــه گــزارش خبرنــگار بــازار؛ فــالح پیــش از ظهــر امــروز در جلســه کمیســیون 
مالیاتــی اتــاق بازرگانــی اســتان همــدان بــا بیــان اینکــه در کل کشــور هشــت 
هــزار نماینــده دادرســی بنــد ســه وجــود دارد و تعــداد آنهــا بایــد بــه 1۲ هــزار 
نفــر برســد، اظهــار کــرد: در یــک مرحلــه بــه 10 هــزار نفــر و در یــک مرحلــه 

دیگــر بــه 1۲ هــزار نفــر خواهــد رســید.
ــق  ــاده 13۲ در مناط ــدی م ــای تولی ــت واحد ه ــه در معافی ــان اینک ــا بی وی ب
محــروم و غیــر محــروم ســنواتی اعــالم شــده کــه هــر منطقــه تــا چــه مدتــی 
ــه داد: در مناطــق محــروم داخــل شــعاع در شــهرک ها و  ــد، ادام معافیــت دارن
نواحــی اقتصــادی 7 ســال و در نقــاط توســعه نیافتــه 1۲ ســال معافیــت مالیاتــی 

در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــر  ــه وزی ــه نام ــدان ب ــتان هم ــی اس ــاق بازرگان ــی ات ــیون مالیات ــس کمیس رئی
ــود  ــون بهب ــد قان ــدگان بای ــد کنن ــه تولی ــا بیان اینک ــرد و ب ــاره ک ــاد اش اقتص
فضــای کســی و کار مطالعــه کننــد تــا بــه حقــوق خــود واقــف شــوند، افــزود: 
ــه طــرق مختلــف انجــام شــود و  آمــوزش درخصــوص مســائل مالیاتــی بایــد ب

ــت. ــده اس ــی داده ش ــح  مالیات ــیون توضی ــار کمیس ــال در چه امس
ــار  ــی اظه ــه وقت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــه مالیات ــه اظهارنام وی درخصــوص ارائ
نامــه مالیاتــی ارائــه می شــود ایــن اظهــار نامــه یــا مــورد قبــول واقــع می شــود 
ــول  ــورد قب ــه م ــار نام ــی کــه اظه ــه کــرد: در صورت ــول نمی شــود، اضاف ــا قب ی
واقــع نشــود پرونــده بــه دســت ممیــزی کل بــرای توافــق بــا موعــدی مــی رود.

فالح با اشاره به اینکه
تاکنــون یــک نفــر در ممیــزی کل تصمیمــی گیــری می کــرد امــا بــرای اینتــا 
کــد ســه تــا 5 نفــر بــا هــم بــه توافــق می رســند، بیــان کــرد: در صورتــی کــه 
توافقــی انجــام نشــود بــه هیــات تجدیــد نظــر مــی رود و موضــوع تــا زمــان حــل 

و فصــل شــدن جلــو مــی رود.
فــالح بــا اشــاره بــه اینکــه موضــوع مزایــای انگیزشــی و مصوبــه دیــوان عدالــت 
اداری از چهــار مــاه پیــش ابــالغ شــده اســت، ادامــه داد: پیگیــر ایــن موضــوع 

در تهــران هســتیم.

ــان  ــرای کارکن ــی ب ــائل انگیزش ــه مس ــان اینک ــا بی وی ب
دولــت و بخــش خصوصــی مهــم اســت، افــزود: تصمیــم بــر 
ایــن بــود بخــش خصوصــی را معــاف کننــو امــا مطــرح شــد 
کــه مســائل انگیزشــی بــرای همــه حقــوق بگیــران اســت.

رئیــس کمیســیون مالیاتــی اتــاق بازرگانــی اســتان همــدان 
ــص  ــدگان نق ــد کنن ــا تولی ــراد م ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــی  ــم اطالع ــا ک ــت و م ــون اس ــا از قان ــود م ــی خ اطالعات
ــود  ــون بهب ــان قان ــد کارفرمای ــرد: بای ــه ک ــتیم، اضاف هس
فضــای کســب و کار و رفــع موانــع تولیــد را مطالعــه کننــد 

ــف شــوند. ــوق خــود واق ــه حق و ب
وی در ادامــه بــه تامیــن اجتماعــی اشــاره کــرد و بــا بیــان 
اینکــه تامیــن اجتماعــی بــرای گرفتــن  مفاســا حســاب دفتر 
ــت  ــد چیس ــم فراین ــر بدانی ــرد؛ اگ ــرح ک ــد، تص می خواه
ــا قانــون عمــل می کنیــم. موضــوع را پیگیــری و منطبــق ب

فــالح بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه هیــچ وجــه حســاب بانکــی 
ــد  ــی نبای ــتن بده ــل داش ــه دلی ــدی ب ــدی تولی ــچ واح هی
ــا بســتن حســاب بانکــی واحــد  ــه داد: ب بســته شــود، ادام
ــه تعطیلــی کشــانده می شــود و تعطیلــی کارگاه  تولیــدی ب

اصــال پذیرفتنــی نیســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تمــام کســانی کــه بــرای دریافــت 
ــنجی  ــار س ــد اعتب ــد، بای ــه می کنن ــک مراجع ــه بان وام  ب
ــانی  ــامل کس ــم ش ــودگی جرای ــه بخش ــزود: هم ــوند، اف ش
ــا  ــم ب ــتند  و امیدواری ــی داش ــای باالی ــه بدهی ه ــده ک ش

ــود. ــر ش ــرایط بهت ــنجی ش ــار س اعتب
رئیــس کمیســیون مالیاتــی اتــاق بازرگانــی اســتان همــدان 
بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد بــرای محاســبه نــرخ صفــر مالیاتی 
دفتــر وجــود داشــته باشــد، اضافــه کــرد: در زمینــه معافیــت 
ــه  ــتناد ب ــا اس ــاورزی آی ــدی کش ــای تولی ــی واحد ه مالیات

نــرخ صفــر می،شــود یــا فقــط معافیــت انجــام می شــود.
ــدان در  ــتان هم ــی اس ــاق بازرگان ــی ات ــور مالیات ــاور ام مش
ــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه زیــر ســاخت برخــی  ادامــه ب
ــد،  ــاق می افت ــالع اتف ــدون اط ــدارد و ب ــود ن ــائل وج مس
اظهــار کــرد: همــه بایــد تــا 30 دی مــاه ســال جــاری کارت 

ــد. ــت کنن ــامانه ثب ــود را در س ــای خ خوان ه
ــه  ــی ک ــه در صورت ــا بیان اینک ــب ب ــری نس ــیرویه جعف ش
فــردی کارت خــوان خــود را در ســامانه ثبــت نکنــد، بانــک 
ــه داد:  ــد، ادام ــال می کن ــر فع ــوان را غی ــزی کارت خ مرک
ــه  ــی ارائ قســمت اعظمــی از کســانی کــه اظهارنامــه مالیات

ــد،  برگــه قبلــی مالیــات آنهــا قبــول شــده اســت. دادن
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در تبصــره ماده ۹۸ مشــخص شــده 
تــا ســه ســال ســازمان امــور مالیاتــی بایــد زیــر ســاخت ها 
را درســت کنــد و بعــد مالیــات الــراس حــذف شــود، افــزود: 

متاســفانه تاکنــون زیــر ســاخت ها آمــاده نشــده اســت.
وی اضافــه کــرد: حســاب اشــخاص حقیقــی مشــخص اســت 
و امــا  اشــخاص حقوقــی کــه چنــد حســاب دارنــد اگــر ثابت 
کننــد کــه برخــی از آنهــد جــزو حســاب های کاری نیســت، 

مشــمول مالیــات نمی شــود.
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اتــاق  نماینــدگان  هیئــت  اعضــا 
بازرگانــی صنایــع معــادن و کشــاورزی 
ــرفت  ــزان پیش ــن می ــدان از آخری هم
اتــاق همــدان و  پــروژه ســاختمان 
بازدیــد  گرفتــه  صــورت  اقدامــات 

بعمــل آوردنــد.
اعضــا هیئــت نماینــدگان اتــاق همــدان 
در ایــن برنامــه از مراحــل مختلــف 
نمــاکاری  از  اعــم  پــروژه  اجــرای  
ــای  ــتون ه ــرای س ــروژه، اج ــی پ کل
ورودی  ،نمــاکاری هــای داخلی،کاشــی 
ــا، ظرفیــت هــای  تاسیســاتی  کاری ه
ــزی و ...   ــاط مرک ــرای حی ــروژه ،اج پ
ــل آورده و در  ــد بعم ــات بازدی در طبق
ــزارش  ــتماع گ ــتای اس ــه در راس ادام
دقیــق از مراحــل مختلــف کار تشــکیل 

ــد ــه دادن جلس
ــا  ــد اعض ــن بازدی ــت در ای ــی اس گفتن
ــالش  ــدگان از ت ــت نماین ــرم هیئ محت
و  ریاســت  ناپذیــر  هــای خســتگی 
ــتای   ــدان در راس ــاق هم ــر کل ات دبی
پیشــرفت چشــمگیر پــروژه ســاختمان 
جدیــد اتــاق همــدان قدردانــی نمودند.

بازدید اعضای هیئت 
نمایندگان اتاق 
همدان از آخرین 
میزان پیشرفت 
پروژه ساختمان 
جدید پارلمان بخش 
خصوصی استان 
همدان
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کروم بندی کف زیر زمین قسمت اداری جهت بتن ریزی  

بند کشی ضلع شمالی  

اجرای سنگ دور ستون ورودی طبقه زیر زمین 

کاشی کاری سرویس های بهداشتی  

نصب وال پست های طبقات 

 لب بندهای ورودی به کارگاه  

ادامه اجرای آهن کشی سازه آسانسور 

ادامه اجرای نمای داخل حیاط ضلع شمالی  

 اجرای نمای دیوار داخلی سنگ مصنوعی 

 اجرای ساب فریم های پنجره های ورودی اصلی  

اجرای تیفه کشی دو طرف درب ورودی اصلی 

نصب درب های فلزی موتور خانه  

لوله کشی آتش نشانی همکف 

لوله کشی لوله فوالدی زیر سقف طبقه اول  

لوله کشی برق لوله روی دیوار طبقه همکف   

قوطی گذاری کلید و پریز طبقه همکف  

اتمام زیر سازی دو ستون نمای ورودی ساختمان  

کفراژ بندی طبقه اول   

تیغه چینی زیر زمین  

لوله کشی گالوانیزه رایزر ها  

اجرای سینی برق طبقه همکف  

% 80

260 مترمربع 

25  مترمربع

120  متر مربع

24 عدد

% 100

50 درصد

70 درصد

75 متر مربع

80 درصد

110 متر مربع

% 90

292 متر طول

112 متر طول

852 متر طول

45 عدد

% 100

400 متر مربع

800 متر مربع

48 متر طول

230 متر طول

نگاهی  بر پیشرفت 
پروژه  سـاختمان
 اتـاق هـمـدان

تصویری از نماکاری دیواره های  داخلی طبقه 2

تصویری از نماکاری دیواره های  حیاط مرکزی

تصویری از کاشی کاری سرویس های بهداشتی

نمای کلی از اقدامات در حال انجام طبقه2

کاشی کاری دیواره های  طبقه زیر زمین

  کروم بندی کف زیر زمین جهت بتن ریزی

آماده سازی چاله آسانسور

حضور فعال تیم نظارت و مهندسی
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رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی همدان:

ــگاه  ــدازی آزمایش ــزوم راه ان ل
مشــترک کنتــرل ســامت 
ــور  ــوالت صادراتی در کش محص
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان؛ 
خســرو طالبــی رحیــق در هفتمیــن نشســت 
اعضــا  کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی 
ــائل  ــه مس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدان ب ــتان هم اس
ــادرات  ــاورزی و ص ــوالت کش ــه محص ــوط ب مرب
ــم،  ــری کردی ــارت پیگی ــیون تج آن را در کمیس
ــک  ــم را ی ــتفاده از س ــوع اس ــرد: موض ــار ک اظه
مــاه پیــش اوایــل برگشــت فلفــل دلمــه ای 
ــت  ــا معاون ــه ب ــور خارج ــی در وزارت ام صادرات

ــم. ــرح کردی ــادی مط اقتص
عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق همــدان  بــا 
اشــاره بــه اینکــه برگشــت محصــوالت کشــاورزی 
ــه داد:  ــت، ادام ــده داش ــل عم ــی دو دلی صادرات
ــم  ــد و ه ــا وارد می ش ــموم از اروپ ــته س در گذش
ــود  ــن وارد می ش ــد و چی ــموم از هن ــون س اکن
و ســموم تولیــدات داخلــی هــم وجــود دارد کــه 
ــورت  ــه در ص ــود چراک ــارت ش ــر آن نظ ــد ب بای
عــدم نظــارت مصــرف در آینــده مشــکالتی 

ــت. ــم داش ــتر خواهی بیش
   طالبــی رحیــق بــا اشــاره بــه اینکــه در رابطــه 
ــده  ــنهاداتی ش ــگاه پیش ــدازی آزمایش ــا راه ان ب
ــه  ــی ک ــار خارج ــان و تج ــزود: بازرگان ــت، اف اس
ــاز  ــد، نی ــران می خرن ــاورزی از ای ــول کش محص
بــه آزمایشــگاه دارنــد و بــر همیــن اســاس 
پیشــنهاد شــده تجــار خارجــی یــک آزمایشــگاه 
مشــترک بــا تجــار ایرانــی مشــخص و آزمایشــگاه 
مــورد اعتمــاد هــر نتیجــه ای داد، هــر دو طــرف 

ــد. بپذیرن
ــن آزمایشــگاه  ــا تعیی ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
صــادرات  از  بعــد  طــرف  دو  اعتمــاد  مــورد 
محصــول مشــکلی پیــش نخواهــد آمــد ، اضافــه 
ــن پیشــنهاد را  کــرد: وزارت جهــاد کشــاورزی ای
ــر  ــد پیگی ــات بای ــه و ســازمان حفــظ نبات پذیرفت

ــد. آن باش

مشــکات و  مســائل   بررســی 
کمیتــه در  معــدن   حــوزه 
گفتگــوی شــورای   کارشناســی 
خصوصــی بخــش  و  دولــت 

ــت و بخــش  ــوی دول ــه کارشناســی شــورای گفتگ نشســت کمیت
ــه  ــئول دبیرخان ــیدی مس ــادی خورش ــور ه ــا حض ــی ب خصوص
شــورای گفتگــو و مســئولین و کارشناســان اجرایــی از اســتانداری 
ــی  ــع طبیع ــارت و اداره کل مناب ــدن و تج ــت مع ــازمان صنع ،س
اســتان همــدان در ســالن جلســات اتــاق بازرگانــی صنایــع معــادن 

ــد ــزار گردی ــدان برگ ــاورزی هم و کش
در ایــن نشســت اعضــا جدیدتریــن چالــش هــا ،مســائل و موانــع 

جــاری در حــوزه معــدن را مــورد بحــث و بررســی قــرار دادنــد
ــنگ  ــی س ــهرک صنعت ــداث ش ــوع  اح ــرح موض ــری و ط پیگی
،ارســال ســنگ هــای اســتان بصــورت خــام و تســهیل موانــع ایــن 
ــن نشســت مــورد  ــود کــه در ای ــن مباحثــی ب حــوزه از مهــم تری

ــت. ــرار گرف بحــث و بررســی ق
ــای  ــت ه ــری از ظرفی ــره گی ــت به ــن نشس ــت در ای ــی اس گفتن
شــورای معــادن اســتان و جلوگیــری از خــام فروشــی ســنگ هــای 

معدنــی مــورد تاکیــد قــرار گرفــت 
ــتان  ــو اس ــورای گفتگ ــه ش ــئول دبیرخان ــیدی مس ــادی خورش ه
ــه مســائل و مشــکالت  ــا اشــاره ب همــدان نیــز در ایــن نشســت ب
معــدن داران اســتان خاطــر نشــان کــرد:در حــال حاضــر دو واحــد 
ــه از  ــت ک ــال اس ــتان فع ــت در اس ــم از دولومی ــتحصال منیزی اس
طریــق ایــن فــراوری ســودآوری خوبــی را نصیــب اســتان نمــوده 
ــای  ــن کارگاه ه ــش چینی ــیر افزای ــد در مس ــزود بای اســت وی اف
قــدم جــدی برداشــته شــود از از خــام فروشــی معــادن جلوگیــری 
ــتخراج و  ــرای اس ــاز ب ــورد نی ــش م ــزود دان ــیدی اف شود،خورش

فــراوری معــادن مــورد تاکیــد اســت.
بشــیری نایــب رئیــس خانــه معــدن اســتان نیــز در ایــن نشســت 
ــه  ــادن کشــور ب ــی مع ــار شــورای عال ــض اختی ــه موضــوع تفوی ب
شــورای اســتان هــا اشــاره و خواســتار اختیــارات بیشــتر بــه ایــن 
شــورا گردیــد،وی در ادامــه افــزود دوازده درصــد از حقــوق دولتــی 
ــون  ــق قان ــه میبایســت طب ــز میگــردد ک ــه واری ــه خزان ــادن ب مع
ــن حــوزه برگــردد کــه  ــه ای ــادن ب جهــت اصــالح و بازســازی مع

ایــن امــر محقــق نمیشــود .
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رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی 
نشســت  هفتمیــن  در  همــدان  اســتان 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش کمیســیون کشــاورزی  ب
ــده اســت،  ــی مان ــال باق ــی فع ارز 4۲00 تومان
اظهــار کــرد: جلســات ســنگین و فشــرده 
بــرای تــک  نرخــی شــدن ارز و حــذف ارز 
ــدام از  ــن اق ــه ای ــزار شــد چراک ترجیهــی برگ
و  تخلفــات جلوگیــری  رانت هــا، فســاد ها 

. می کنــد
ــاخت ها  ــر س ــه داد: زی ــودی ادام ــی محم عل
ــود  ــاده نب ــور آم ــای دام و طی ــرای نهاده ه ب
ــد  ــت و مجلــس انجــام دادن و محاســباتی دول
و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ارز ترجیهــی 

ــد. فعــال باقــی بمان
وی در رابطــه بــا مشــکالت گلخانــه داران 
شــرکت های  بــه  آنهــا  بدهــی  جملــه  از 
خدمــات رســان بــرق و گاز و بانــک کشــاورزی 
گاز  شــرکت های  از  داران  گلخانــه  افــزود: 
ــتمهال  ــط اس ــاورزی فق ــک کش ــرق و بان و ب

هنــد. می خوا
رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی 
برگشــت  بــا  رابطــه  در  همــدان  اســتان 
محصــوالت کشــاورزی صادراتــی بــا تاکیــد بــر 
ــاری  ــدی از مج ــا کشــت بع ــیه ت ــه روس اینک

ــزود:  ــرد اف ــد ک ــداری نخواه ــار خری ــران ب ای
ــه  ــران را ب در حــال حاضــر فلفــل دلمــه ای ای
ــول را  ــا محص ــد و آنه ــث می دهن ــور ثال کش

ــد. ــادر می کنن ــیه ص ــه روس ب
ــه اینکــه مشــکالت و مســائل  ــا اشــاره ب وی ب
گلخانه هــا  مشــکالت  و  صــادرات  و  فنــی 
ــتای  ــرد: در راس ــه ک ــود، اضاف ــم ش ــد گ نبای
ــریع تر  ــه س ــد هرچ ــردن، بای ــردی کار ک کارب
ــرح  ــوع مط ــتاندار موض ــا اس ــه ای ب در جلس
ــم  ــه مســئله صــادرات بســیار مه شــود چراک

ــت. اس
اســتان  بــرق  توزیــع  مدیرعامــل شــرکت 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــز در ادام ــدان نی هم
ــه ســال گذشــته  طــی ســال 1400 نســبت ب
ــرق 1۸ درصــد افزایــش  علــی رغــم قطعــی ب
مصــرف داشــتیم، اظهــار کــرد: در زمینــه 
بــرق چندانــی دریافــت  کشــاورزی پــول 

. نمی کنیــم
ــاورزی  ــرق در کش ــه ب ــد هزین ــت درص هش
ــام  ــرخ تم ــه ن ــی ک ــود درحال ــت می ش دریاف

ــت ــتر اس ــده بیش ش
ــرخ  ــه ن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــهرابی ب ــی س عل
ســایر مصــارف 3۸0 تومــان بــه ازای هــر 
ــرق خانگــی 1۲4  ــرخ ب ــو وات ســاعت و ن کیل

ــا  ــوع تعرفه ه ــه داد: مجم ــت، ادام ــان اس توم
ــش  ــان و در بخ ــدان 100 توم ــتان هم در اس
کشــاورزی 31 تومــان اســت و در واقــع هشــت 
ــت  ــاورزی دریاف ــرق در کش ــه ب ــد هزین درص
می شــود درحالــی کــه نــرخ تمــام شــده 

ــت. ــتر اس بیش
ــه اینکــه قیمــت تمــام شــده  ــا اشــاره ب وی ب
هــر کیلــو وات ســاعت ۸00 تومــان از نیــروگاه 
ــوزه  ــرد: در ح ــه ک ــود، اضاف ــداری می ش خری

کشــاورزی چیــز زیــادی عایــد مــا نمیشــود.
اســتان  بــرق  توزیــع  مدیرعامــل شــرکت 
همــدان بــا اشــاره بــه اینکــه در ســاعات 
خاصــی در زمینــه تولیــد از ظرفیــت خاصــی 
نمی توانیــم بــاال تــر برویــم، بیــان کــرد: بایــد 
در زمینــه پروانــه بهــره بــرداری تاریــخ انقضــا 
ــه  ــد چراک ــدگان باش ــتفاده کنن ــر اس ــد نظ م
وقتــی تاریــخ انقضــا می گــذرد و تمدیــد 
نمی کنــد ۲0 درصــد بــه هزینــه مصرفــی 

اضافــه می شــود.
ســهرابی افــزود ادامــه داد بــی تردیــد بــا 
ــز  ــرخ محاســبه نی ــزان مصــرف ن ــش می افزای
ــترک  ــرده و مش ــر ک ــدی تغیی ــورت تصاع بص

ــد ــد ش ــل خواه ــتری را متحم ــه بیش هزین

علی محمودی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق همدان مطرح کرد:

گلخانه داران از شرکت های گاز و برق و بانک کشاورزی فقط استمهال می خواهند
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رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی همدان در نشست رئیس اتاق همدان 
با روسای کمیسیون های تخصصی مطرح کرد:

پروتــکل هــای  اعامی اوراســیا خواســتار 
تاییــد ســامت محصــوالت صادراتی  اســت

ــس  ــت رئی ــدان در نشس ــی هم ــاق بازرگان ــارت ات ــیون تج ــس کمیس  رئی
ــه  ــان اینک ــا بی ــص  ب ــای تخص ــیون ه ــای کمیس ــا روس ــدان ب ــاق هم ات
ــی  ــالغ م ــه اب ــای ک ــه ه ــیوه نام ــا و ش ــش ه ــام بخ ــیون تم ــن کمیس ای
شــود را در اختیــار فعــاالن اقتصــادی قــرار می دهــد تــا در جریــان 
ــت . ــاورزی اس ــه کش ــوط ب ــث مرب ــترین مباح ــت: بیش ــد، گف ــرار گیرن ق

خســرو طالبــی رحیــق بــا بیــان اینکــه کمیســیون تجــارت امســال ۶ جلســه 
ــن کمیســیون 3۸  ــداد اعضــای ای ــزود: تع ــرده اســت ،اف ــزار ک رســمی برگ
ــت. ــته اس ــه داش ــدت 35 مصوب ــن م ــیون در ای ــن کمیس ــوده و ای ــر ب  نف

ــا  ــی ،توســعه صــادرات ب ــور گمرک ــرش، ام ــه ف ــان اینکــه کمیت ــا بی  وی ب
ــت واردات  ــاوری اطالعــات ،مدیری ــد ،فن رویکــرد شناســایی بازارهــای جدی
بازرگانــی داخلــی و کمیتــه حمــل و نقــل در ایــن کمیســیون گنجانده شــده 
اســت، گفــت: عمــده مشــکالت فعــاالن ایــن کمیســیون تعهــد ارزی اســت .

طالبــی بــا بیــان اینکــه تعهــد ارزی ســال ۹7  طــی یــک مــاه اخیر مقــرر بود 
حــل و فصــل شــود ،گفــت: بــا رئیــس ســازمان توســعه تجــارت در ارتبــاط 
ــود  . ــل ش ــل و فص ــئله ح ــن مس ــا ای ــده ت ــکیل ش ــه تش ــتیم و جلس هس

وی بــا بیــان اینکــه قضیــه تعهــد ارزی ســال ۹7 هــر چــه ســریعتر 
ــدف  ــای ه ــد بازاره ــن جدی ــا قوانی ــت: ب ــود ،گف ــف ش ــن تکلی ــد تعیی بای
ــت . ــده اس ــاد ش ــکالتی ایج ــاورزی مش ــوالت کش ــرای محص ــی ب صادرات

و  معــدن  صنعــت،  کشــاورزی،  جهــاد  :وزارت  کــرد  عنــوان   وی 
بایــد  نباتــات  حفــظ  ســازمان  و  دارو  و  غــذا  ســازمان  تجــارت، 
کننــد . اجــرا  را  مقابــل  طــرف  خواســته  کوتــاه  مســیری  در 

خواســتار  اوراســیا  اعالمــی  پروتــکل  اینکــه  بیــان   طالبــی  بــا 
اســتان ها  تمــام  گفــت:  اســت،  محصــوالت  ســالمت  تاییــد 
کنــد . فصــل  و  حــل  را  کارهــا  ســریعتر  و  شــوند  متحــد  بایــد 

 وی بــا بیــان اینکــه صــادر کننــده بــرای ارســال محمولــه خــود بــا توجــه 
بــه پروتــکل هــای اعالمــی دچــار مشــکالتی شــده اســت، گفــت: مشــکالت 
ــانی حــل شــدنی نیســت . ــه آس ــد ب ــد حــل شــود هرچن ایجــاد شــده بای

ــون  ــک کامی ــول در ی ــری محص ــرای بارگی ــی ب ــه حت ــان اینک ــا بی  وی ب
هــم پروتــکل تعریــف شــده در حالیکــه برخــی کاالهــای صادراتــی 
شــود . مشــخص  کارهــا  و  ســاز  بایــد  گفــت:  اســت،  فاسدشــدنی 

 طالبــی بــا یــادآوری اینکــه همــدان از لحــاظ بارانــداز و نگهــداری 
ــع و  ــی جام ــه صادرات ــر پایان ــت و اگ ــاخص اس ــاورزی ش ــوالت کش محص
ــت  ــاورزی موقعی ــوالت کش ــادرات محص ــرای ص ــد ب ــته باش ــل داش کام
بهتــری خواهــد داشــت، گفــت: دیگــر نمــی شــود محصــول را از ســرزمین 
ــرد . ــادر ک ــدف ص ــور ه ــه کش ــع و ب ــه جم ــورت فل ــه ص ــی و ب در گون

ــل،  ــل و نق ــه حم ــدن هزین ــه ش ــد اضاف ــا ۲5 درص ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
صــادرات بــا مشــکل مواجــه شــده اســت، گفــت: حتــی در توزیــح 
اســت . شــده  مشکل ســاز  قیمت هــا  افزایــش  ایــن  هــم  داخلــی 

طالبــی بــه فرســودگی نــاوگان حمــل و نقــل را مــورد اشــاره قــرار داد و بــا 
بیــان اینکــه ایــن موضــوع بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد گفــت: بازســازی 

نــاوگان حمــل و نقــل امــری اجتنــاب ناپذیــر اســت.

دبیر کل اتاق همدان در نشست با درودگران و فعالین صنعت 
چوب استان مطرح کرد:

ــوب  ــت چ ــن صنع ــیر  فعالی ــت و مس حرک
ــی  ــکلی م ــرکات تش ــمت تح ــه س ــتان ب اس
توســعه  در  بســزایی  اثربخشــی  توانــد 
ــد. ــته باش ــتان داش ــم اس ــت مه ــن صنع ای

ــاق  ــرکل ات ــدان دبی ــاق هم ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاالن حــوزه چــوب و  ــه فع ــی اســتان همــدان خطــاب ب بازرگان
درود گــران تشــریح کــرد: اتفاقــات خوبــی در صنعــت چــوب در 
حــال وقــوع اســت و یکــی از ایــن اتفاقــات تثبیــت سفارشــات 
بــرای یکســال اســت و دیگــر اینگونــه نیســت کــه یــک هنرمنــد 
ــا  ــد ت ــه کن ــتری مراجع ــود و مش ــر ش ــوب منتظ ــت چ صنع
ــه کار شــود و اگــر مشــتری نباشــد، فعالیــت کارگاه  مشــغول ب

ــد. ــاز بمان ــت ب ــض و حرک ــدات چــوب از نب تولی
ــد  ــه نکن ــتری مراج ــر مش ــه  اگ ــان اینک ــزدی بابی ــره ای طاه
ــرد:  ــه ک ــرد، اضاف ــی گی ــورت نم ــی ص ــت خاص ــه و فعالی برنام
اگــر تعــداد مشــتری و ســفارش دهنــده بــا کاهــش روبــرو شــود 
دیگــر قــدرت فعالیــت رســته پاییــن مــی آیــد و واحــد تولیــدی 
بــا ضــرر و زیــان مالــی مواجــه مــی شــود کــه بــا ایجــاد تشــکل 
اقتصــادی مجــزا  و ارائــه راهکارهــای متعــدد مــی تــوان بــه ایــن 

شــرایط بهبــود بخشــید.
دبیــرکل  اتــاق همــدان بــا عنــوان اینکــه وظیفــه و فراینــد کاری 
تشــکل هــای اقتصــادی در ســطح کالن، چگونگــی کار و مشــاغل 
و فراینــد تولیــد و ارتقــاء و رشــد رســته اقتصــادی و چگونگــی 
باالبــردن کیفیــت کار ارائــه شــده اســت، گفــت: اینکــه چگونــه 
ــه  ــه عرض ــرد ک ــرار بگی ــطحی ق ــم و در س ــا تنظی ــت ه قیم
ــدام  ــو نباشــد روی ک ــی جوابگ ــازار داخل ــر ب بیشــتر شــود و اگ
ــز  ــی متمرک ــازار واردات ــدام ب ــازار خارجــی کار شــود و روی ک ب
ــر شــده  ــوارد ذک ــه م ــا هم ــم قرارداده ــی تنظی شــود و چگونگ
ــادل  ــی و تب ــث و بررس ــورد بح ــادی م ــای اقتص ــکل ه در تش

ــرار مــی گیــرد. نظرق
ــوان  ــا عن ــه ب ــدان در ادام ــتان هم ــی اس ــاق بازرگان ــر ات دبی
ــگاه  ــه ن ــن ک ــوب ،ای ــت چ ــادی صنع ــکل اقتص ــه در تش اینک
صنعــت چــوب در آینــده چگونــه در حــال تحــول اســت 
ــال  ــوان مث ــرد: بعن ــه ک ــرد؛ اضاف ــی گی ــرار م ــی ق ــورد بررس م
بررســی مــی شــود کــه آیــا در حــال حاضــر آنچــه در 
ــا  ــت ب ــاق اس ــال اتف ــا درح ــازی در دنی ــاختمان س ــت س صنع
ــر؟ ــا خی ــد دارد ی ــت رش ــت و قابلی ــراه اس ــوب هم ــت چ  صنع

ــن  ــیر  فعالی ــت و مس ــد حرک ــی تردی ــزود ب ــان اف وی در پای
صنعــت چــوب اســتان بــه ســمت تحــرکات تشــکلی مــی توانــد 
اثربخشــی بســزایی در توســعه ایــن صنعــت مهــم اســتان داشــته 

باشــد.
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اعضــا   رئیــس خانــه معــدن در هفتمیــن نشســت  نایــب 
داد:  خبــر  معــادن  و  صنایــع  کمیســیون 

تخصصــی  شــهرک  ایجــاد 
ــری  ــدان پیگی ــنگ در هم س

ــود ــی ش م
ــاق  ــع ات ــیون صنای ــس کمیس ــب ریی ــد نای ــیری زاه ــاس بش عب

ــاق  ــع ات ــیون صنای ــه کمیس ــن جلس ــدان در هفتمی ــی هم بازرگان
ــت  ــق وزارت صنع ــراً از طری ــرد: اخی ــوان ک ــدان عن ــی هم بازرگان
ــع در داخــل  ــک ســری موان ــع ی ــر رف ــه خاط ــدن و تجــارت ب مع
اســتان و در راســتای اعتــالی بخــش معــدن اختیاراتــی بــه شــورای 

ــتان داده شــده اســت. ــادن اس مع
ــه ریاســت  ــا بیــان اینکــه شــورای معــادن اســتان همــدان ب وی ب
ــس ســازمان صمــت،  ــی، رئی ــاون عمران ــا حضــور مع اســتاندار و ب
ــاق  ــس ات ــی ،رئی ــاق بازرگان ــس ات ــه ،رئی ــه و بودج ــس برنام رئی
ــاد  ــس جه ــت ،رئی ــط زیس ــس محی ــات، رئی ــی از قض ــاون، یک تع
کشــاورزی و دو نماینــده بخــش معــدن در اســتان همــدان فعــال 
اســت ،گفــت: مــوارد تفویــض شــده از ســوی شــورای عالــی معــادن 

ــه اســتان بســیار اســت. ب
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه موضــوع جلســه آینــده شــورای گفتگــوی 
دولــت و بخــش خصوصــی در اســتان همــدان بــه معــادن اختصاص 
دارد، گفت:تــالش می شــود در همــدان یــک شــهرک ســنگ ماننــد 
ــهد  ــا مش ــران ی ــا ته ــز ی ــا تبری ــان ی ــاد اصفه ــه در محمودآب آنچ
ــا  ــی فعالیت ه ــن پراکندگ ــا از ای ــم ت ــاد کنی ــده ایج ــیس ش تاس

جلوگیــری شــود.
بشــیری افــزود  وقتــی فعالیــت هــا متمرکــز باشــد کارهــا خــوب 
پیــش مــی رود، گفــت: متاســفانه ورودی بــر خــی شــهرهای اســتان 
ــا فــروش ســنگ الشــه تزییــن شــده کــه نمــود خوبــی  همــدان ب

بــرای ورودی شــهر نــدارد.
 وی بــا بیــان اینکــه ســرمایه گــذاری غیرمتمرکــز جــز زیــان بــرای 
ــراً اســتحصال معــدن دولومیــت  ــدارد، گفــت: اخی ــزی ن شــهر چی
بــرای بــه دســت آوردن منیزیــم کــه یــک فرصــت اقتصــادی بســیار 
مناســب و اشــتغال زا و ارزآور بــرای اســتان اســت مــد نظــر قــرار 
ــاخت :در  ــان س ــر نش ــد خاط ــیری زاه ــاس بش ــت .عب ــه اس گرفت
گذشــته دولومیــت را بــه شــکل ارزان بــه صاحبــان کارخانجــات می 
فروختیــم امــا بــا ایــن اقــدام میتوانیــم نهاونــد را پایلوت اســتحصال 
دولومیــت کنیــم و روی صــادرات و ارزآوری آن بــرای اســتان 

ــیم . ــته باش ــزی داش برنامه ری
وی بــا یــادآوری اینکــه بــرای تمدیــد برخــی پروانــه هــای معدنــی 

ــد در  ــن بای ــش از ای ــه دو پی ــی طبق ــواد معدن ــا و م ــنگ ه ــژه س ــه وی ب
شــورای عالــی معــادن تهــران مجــوز صــادر مــی شــد ،گفــت: درخواســت 
دیگــری کــه اعــالم خواهیــم کــرد این اســت کــه اســتانداری اقــدام الزم را 
انجــام دهــد تــا بــرای همــدان کــه قطــب ســنگ هــای تزئینــی و گرانیتــی 

معرفــی شــده مجوزهــای ایــن بخــش در اســتان همــدان صــادر شــود.
ــدن داران  ــرای مع ــدی ب ــه وام 4 درص ــاداوری اینک ــا ی ــن ب  وی همچنی
پیــش شــده کــه از محــل آن  بــرای بازســازی روســتاهایی کــه در 
ــات و  ــب باغ ــا تخری ــوند و ی ــی ش ــیب م ــار آس ــادن دچ ــتخراج مع اس
ــرد  ــاره ک ــت: اش ــتفاده کنند،گف ــت اس ــن دس ــواردی از ای ــا و م جاده ه
ــاالن  ــه فع ــن وام ب ــن ای ــق گرفت ــری تعل ــر پیگی ــت دیگ و گفت:درخواس
ــی  ــهیالت بانک ــات و تس ــتفاده از امکان ــا اس ــا ب ــت ت ــدان اس ــتان هم اس

ــم. ــا کنی ــده احی ــیب ش ــار آس ــه دچ ــواردی ک م
ــی  ــت م ــی را پرداخ ــوق دولت ــا حق ــه م ــان اینک ــن بابی ــیری همچنی بش
ــن  ــت :ای ــود، گف ــه ش ــدان هزین ــتان هم ــم در اس ــار داری ــم و انتظ کنی
موضــوع در شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی مطــرح خواهــد 

شــد.
ــی همــدان  ــاق بازرگان ــای تخصصــی ات ــه کمیســیون ه مســئول دبیرخان
ــون برنامــه ششــم توســعه  ــر اســاس مــاده 43 قان ــا بیــان اینکــه ب نیــز ب
تفویــض اختیــار شــورای عالــی معــادن بــه اســتان بــرای برنامــه ریــزی و 
سیاســتگذاری معــادن صــورت گرفتــه و فرصتــی اســت کــه فعــاالن ایــن 
ــرار  ــر ق ــدن را مدنظ ــکالت مع ــل مش ــد و ح ــتفاده کنن ــش از آن اس بخ
دهنــد، گفــت: پیگیــری درآمدهــای دولتــی در بخــش معــدن بایــد مــورد 
توجــه باشــد چــرا کــه تاکنــون در اســتان همــدان هیــچ اتفاقــی نیفتــاده 

اســت.
 ابراهیمــی بــا بیــان اینکــه درصــدی از  درآمــد را از معــادن مــی گیرنــد 
ــادن را در  ــران مع ــدام مدی ــن اق ــت: ای ــردد، گف ــتان برنمی گ ــه اس اماب

ــرار مــی دهــد. ــا مــردم ق تعــارض ب
وی بــه نامــه کنتــرل گاز اکباتــان خطــاب بــه مســئوالن پیرامــون موضــوع 
ــد ط  ــت: بن ــرد و گف ــاره ک ــرژی اش ــای ان ــل ه ــت حام ــش قیم افزای
برنامــه و قانــون بودجــه عنــوان کــرده 30 درصــد از هزینــه هایــی کــه از 
ــد  ــرژی بای ــای ان ــه ازای حامل ه ــت می شــود ب ــی دریاف ــای صنعت واحده
بــه واحــد برگــردد و صــرف بهینــه ســازی واحدهــای صنعتــی شــود امــا 
ایــن موضــوع تاکنــون رخ نــداده و اثــرات ســو بــرای واحدهــای صنعتــی را 
چنــد برابــر کــرده اســت. وی بــا بیــان اینکــه در رابطــه بــا مشــکالت گاز 
نیــز افزایــش بــی رویــه قیمــت گاز شــهرک هــای صنعتــی را بــا مشــکل 
ــد  ــای معــادن تعطیــل شــده بای ــوان کــرد: احی مواجــه کــرده اســت، عن

ــرار گیــرد چــرا کــه معــادن همــدان بی نظیــر هســتند. مدنظــر ق
ابراهیمــی بــا بیــان اینکــه گرانیــت ارزش افــزوده باالیــی دارد و بــه ایتالیــا 
ــی  صــادرات داریــم، گفت:ســنگ میــکا بی نظیــر اســت و صنایــع و معادن
داریــم کــه اگرچــه کوچــک هســتند امــا ارزش افــزوده باالیــی بــه همــراه 

دارنــد و بایــد خام فروشــی مــواد معدنــی را بــه پایــان رســاند
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دبیرکل  اتاق بازرگانی همدان:
ــذر و  ــاح ب ــا اص ــی کاران ب ــیب زمین س
ــدان را  ــود در هم ــای خ ــاری بق ــیوه آبی ش

ــد ــن کردن تضمی
ــی همــدان در گفتگــو  ــاق بازرگان ــر کل  ات دبی
بــا روابــط عمومــی اتــاق همــدان اظهــار 
کننــده ســیب  تولیــد  داشــت: کشــاورزان 
زمینــی بــا اصــالح بــذر و شــیوه آبیــاری و روش 
هــای دیگــر بقــای خــود در اســتان همــدان را 

ــد. ــن کردن تضمی
ــگاه  ــک ن ــه ی ــان اینک ــا بی ــزدی ب ــره ای طاه
دیــده بانــی و روبــه جلــو در هــر شــغلی بایــد 
بــه وقــوع بپیونــدد، گفــت: بایــد یــک گــروه یــا 
یــک مرکــز تحقیقــات مشــاغل مختلــف را بــه 

ــی و ترســیم کنــد. ــده بان نوعــی دی
ایــزدی در تشــریح وظایــف تشــکل هــای 
ــوص  ــف در خص ــاغل مختل ــادی در مش اقتص
بــه ذکــر مثالــی  صنعــت ســیب زمینــی 
پرداخــت و گفــت: ســیب زمینــی از نــگاه همــه 
ــج  ــی پن ــه ط ــوده ک ــر ب ــک کاالی آب ب ــا ی م
ــت  ــده اس ــارج ش ــتان خ ــته از اس ــال گذش س
چراکــه بــا کمبــود منابــع آبــی مواجــه هســتیم 
و محصــول ســیب زمینــی آب زیــادی را مــورد 
مصــرف قــرار مــی دهــد امــا کشــاورزان تولیــد 
کننــده ســیب زمینــی بــا اصــالح بــذر و شــیوه 
آبیــاری و روش هــای دیگــر بقــای خــود را در 

ــد. ــن کردن ــتان تضمی اس

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در واقــع 
کشــت ســیب زمینــی کشــت آب 
ــد  ــد فراین ــه نیازمن ــوده بلک ــری نب ب
اصــالح در کاشــت و تولیــد بــوده 
ــا اصــالح روش هــای  اســت، گفــت: ب
اســتان  در  زمینــی  ســیب  تولیــد 

همــدان ســاالنه یــک میلیــون و ۲00 تــن 
ســیب زمینــی در حــال تولیــد اســت کــه بــه 
ــیب  ــذر س ــن ب ــزار ت ــط 400 ه ــور متوس ط
زمینــی بــرای کل کشــور محســوب مــی شــود.

ایــزدی در تصدیــق مطلــب قبــل اضافــه کــرد: 
ــی  ــیب زمین ــی ، س ــکل مل ــیس  تش ــا تاس ب
کاران توانســتند از ظرفیــت هــای تشــکلی 
ــرده و  نقــش تولیــدی خــود را ارتقــاء  بهــره ب

ــند. ببخش
وی بابیــان اینکــه شــاید عنــوان شــود همیــن 
کار در کل کشــور بایــد چگونــه انجــام شــود تــا 
نتیجــه آن را ببینیــم، اضافــه کــرد: کشــاورزان 
در کل کشــور چنیــن ارزیابــی مــی کننــد کــه 
وقتــی حجــم تولیــد ســیب زمینــی در کشــور 
ــبت  ــان نس ــه هم ــود ب ــرو ش ــش روب ــا افزای ب
عرضــه بیشــتر مــی شــود و در همیــن راســتا 
جهــت تنظیــم کشــت، کشــاورزان 13 اســتان 

کــه ســیب زمینــی کار هســتند دورهــم جمــع 
ــی برســند  ــه یــک توافــق کل ــا ب مــی شــوند ت
کــه بعنــوان مثــال بــرای امســال چــه طرحــی 
ــان  ــه و زم ــی ارائ ــیب زمین ــد س ــرای تولی ب
برداشــت چگونــه تنظیــم شــود کــه کشــاورزان 
ــا هــم از نظــر  اســتان هــای مختلــف کشــور ب
زمانــی هماهنــگ باشــند تــا وقتــی بــار ســیب 
ــن  ــکان پایی ــود ام ــی ش ــازار م ــی وارد ب زمین
ــدور  ــرخ هماهنــگ مق ــک ن آوردن قیمــت از ی

نباشــد.
دبیــر اتــاق بازرگانــی اســتان همــدان بــا بیــان 
ــره ای  ــد زنجی ــر فراین ــال حاض ــه در ح اینک
ــاورزی در  ــوالت کش ــرف محص ــا مص ــد ت تولی
ــم  ــال تنظی ــور در ح ــف کش ــهرهای مختل ش
ــد در  ــه و فراین ــن روی ــرد: ای ــه ک ــت اضاف اس
صنعــت کشــاورزی بایــد در صنایــع دیگــر هــم 

ــود. ــال ش اعم

ــردو ،  ــن گ ــرم انجم ــای محت ــتقبال اعض ــی و اس ــرو هماهنگ پی
بازدیــد از زنجیــره تولیــد نهــال گواهــی شــده پیونــدی صــورت 

گرفــت. ایــن مجتمــع در مســاحت 41 هکتــار توســط اتحادیــه تعاونــی تولیــد اســتان همــدان در ســه فــاز ، شــامل ) خزانــه، بــاغ مــادری ، 
گلخانــه ( احــداث گردیــده اســت.مهندس اکبــری مدیــر اجرایــی مرکــز، ضمــن تشــکر و خوشــامد گویــی بــه تشــریح اطالعــات فنــی مرکــز 
پرداختنــد و اعــالم کردنــد ایــن مرکــز ســاالنه صدهــزار نهــال پیونــدی بــا باالتریــن لیبــل گواهــی شــده و پانصــد هــزار چشــمه پیونــدک تولیــد 

دارد کــه عــالوه بــر تامیــن نیــاز داخلــی قــادر بــه صــادرات نیــز مــی باشــد.
در ادامه از شرکت صنعتگران تویسرکان به مدیریت مهندس نصرالهی و گلخانه آقای عبدالمالکی بازدید بعمل آمد.

 بازدید از زنجـیره تولید 
نهال گواهی شده پیوندی
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رئیس اتاق همدان در نشست با روسای کمیسیون های 
 تخصصی مطرح کرد:

 فعاالن اقتصادی فرصت را مغتنم شمرده 
و از ظرفیت عمده صندوق ضمانت توسعه 

صادرات بهره مند گردند.
ــای  ــا روس ــی ب ــت تخصص ــت در نشس ــر زبردس ــی اصغ عل
ــور  ــا حض ــه ب ــدان ک ــی هم ــاق بازرگان ــای ات ــیون ه کمیس

مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان همــدان برگــزار شــد 
بــا بیــان اینکــه در اســتفاده از صنــدوق ضمانت توســعه صادرات 
تاکنــون قــدم قابــل توجهــی در اســتان همــدان برداشــته نشــده 
ــدوق  ــن صن ــت: ای ــم، گف ــم داری ــوز الزم را ه ــه مج در حالیک

ظرفیــت خوبــی اســت و نبایــد ماننــد بانــک عمــل کنــد.
   وی افــزود  صنــدوق ضمانــت توســعه صــادرات  عصــای 
دســت تجــار و فعــاالن اقتصــادی اســت و در کنــار انجمــن هــا 

ــی دارد ــر م ــدم ب ــرای توســعه صــادرات ق ب
ــا  ــی تاجــر ی ــت روی ارزیاب ــان اینکــه صنــدوق ضمان ــا بی وی ب
ــرار  ــه را مدنظــر ق ــه وثیق ــه اینک ــد ن ــد عمــل کن ــه بای کارخان
دهــد، گفــت: ایــن صنــدوق بایــد عصــای دســت تجــار و فعــاالن 
اقتصــادی باشــد و در کنــار انجمــن هــا بــرای توســعه صــادرات 

ــر دارد. قــدم ب
رئیــس اتــاق همــدان در ادامــه افــزود رویکــرد دولــت در بخــش 
ــد  صــادرات غیــر نفتــی فعــال کــردن ایــن بخــش اســت و بای
مشــکالت را بــرای حــل شــدن مشــخص و اعــالم کنیــم، گفــت: 
صــادرات غیرنفتــی و تجــارت خارجــی بــه شــرطی فعــال مــی 

ــه خواســته ها توجــه شــود. شــود کــه ب
زبردســت بــا یــادآوری اینکــه پایانــه صادراتــی همــدان از ســال 
ــدت  ــن م ــود در ای ــخص ش ــد مش ــه و بای ــوز گرفت ــش مج پی
ــخص  ــا مش ــزود: در بازدیده ــت، اف ــام داده اس ــه کاری انج چ
شــد ایــن مجموعــه قابلیــت پایانــه صادراتــی را نــدارد چــرا کــه 
بــرای اســتان همــدان کــه پتانســیل صــادرات محصــول دارد بــه 

پایانــه صادراتــی قویتــری نیــاز داریــم.
ــاز  ــن نی ــار زمی ــا 30 هکت ــل ۲0 ت ــه حداق ــان اینک ــا بی وی ب
ــارج و  ــود خ ــت خ ــی از وضعی ــی فعل ــه صادرات ــا پایان ــت ت اس
ــی  ــکان یاب ــد م ــت: بای ــود، گف ــت ش ــری مدیری ــو بهت ــه نح ب
جدیدیــی صــورت گیــرد چــرا کــه در چنــد ســال آینــده ایــن 

ــد. ــد ش ــه خواه ــکل مواج ــا مش ــدان ب ــی هم ــه صادرات پایان
رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان همــدان بــه موضــوع تعهــد ارزی 
اشــاره کــرد و بــا بیــان اینکــه چهــار ســال از تعهــد ارزی مــی 
ــت: در  ــرد، گف ــع ک ــر جم ــئله را زودت ــن مس ــد ای ــذرد و بای گ
هزینه هــای حمــل و نقــل کاالهــای صادراتــی قــرار بــود هزینــه 
کمیســیون از چهــار درصــد بــه پنــج درصــد افزایــش پیــدا کنــد 
ــه ۹  ــد و ب ــع کردن ــد جم ــج درص ــا پن ــد را ب ــار درص ــا چه ام
درصــد رســیده کــه ایــن وضعیــت باعــث افزایــش هزینــه هــای 

حمــل و نقــل شــده و مشکل ســاز شــده اســت.
وی بــه موضــوع اوراق تهاتــر نیــز اشــاره کــرد و بــا بیــان اینکــه 
ــردم را  ــا م ــر بانک ه ــورد اوراق تهات ــد در م ــر می رس ــه نظ ب
ــرار  ــوع ق ــان موض ــد و در جری ــی کنن ــه نم ــی توجی ــه خوب ب
ــن  ــه ای ــبت ب ــادی نس ــاالن اقتص ــد فع ــت: بای ــد، گف نمی دهن

ــوند. ــئله آگاه ش مس

ــا بیــان اینکــه بســیاری از مســایل تامیــن اجتماعــی مــوردی و  زبردســت در ادامــه ب
مصداقــی اســت و بحــث کلیــات کــه مربــوط بــه دســتگاه هــا اســت بایــد در دســتور 

کار باشــد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان همــدان بــا بیــان اینکــه مدیــران تأمیــن اجتماعــی بایــد 
اطــالع داشــته باشــند کــه بــا فشــار بــه مــردم نمی تــوان کســب درآمــد کــرد، گفــت: 
ــاالن  ــای کمــک حــال فع ــد ظرفیت ه ــی بای در بخــش ســرمایه گذاری و مســائل بانک

اقتصــادی را شناســایی کنیــم.
زبردســت بــا بیــان اینکــه ســازمان حفــظ نباتــات بایــد اطالعــات هــر کشــوری را در 
ــد روی موضــوع حســاس  ــز بای ــذا و دارو نی ــا بگــذارد و ســازمان غ ــار اســتان ه اختی
باشــد، گفــت: هرچنــد خوشــبختانه همــدان در کنتــرل تولیــدات وضعیــت خوبــی دارد 
امــا مســاله آنجاســت کــه محصــول تولیــدی همــدان از اســتان های دیگــر بارگیــری 

ــود. ــادر می ش و ص
لزوم رعایت تقویم جلسات توسط روسای  کمیسیون ها

ــا بیــان اینکــه کمیســیون مظهــر حضــور فعــاالن اقتصــادی  علــی اصغــر زبردســت  ب
مشــارکت جــو مــی باشــد افــزود  رعایــت تقویــم جلســات توســط روســای  کمیســیون 
ــد حداقــل  ــا بیــان اینکــه اعضــای کمیســیون هــا بای هــا  مــورد تاکیــد اســت  وی ب
ماهانــه یــک جلســه را برگــزار کننــد، گفــت: حــوزه فعالیــت در کمیســیون ها مشــخص 
شــده و اعضــای کمیســیون هــا بایــد نســبت بــه حــل و فصــا مســائل تخصصــی خــود 

اقــدام نماینــد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان همــدان بــا تاکیــد بــر اینکــه شــرح وظایــف هــا بایــد 
مطالعــه و حــل مشــکالت پیگیــری شــود، گفــت: کمیتــه هــا در کمیســیون ها فعــال 

شــوند ضمــن اینکــه عضــو محــوری مــی بایســت مــد نظــر قــرار گیــرد.
ــه  ــت و بخــش خصوصــی نتیج ــوی دول ــورای گفتگ ــب  ش ــه مطال ــان اینک ــا بی وی ب
ــائل و  ــن مس ــم تری ــد مه ــه داد: بای ــت، ادام ــا اس ــیون ها و کمیته ه ــات کمیس جلس
ــن شــورا  ــع در ای ــع موان ــاالن اقتصــادی  در راســتای تســهیل و رف ــای فع ــش ه چال

طــرح مســئله گــردد.
ــان بخــش نامــه هــا  ــا بیــان اینکــه اعضــای کمیســیون هــا بایــد در جری زبردســت ب
و مصوبــات شــورای گفتگــو قــرار گیرنــد، گفــت: برخــی مســائل کــه نیــاز بــه دنبــال 
ــا مســئوالن کشــوری مــورد بحــث و  کــردن در مرکــز دارد بایــد در جلســه آنالیــن ب

ــرای حــل آن چــاره اندیشــی شــود. ــا مســائل منتقــل و ب ــرار گیــرد ت بررســی ق
 وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه اتــاق بازرگانــی همــدان بــرای ایجــاد تشــکل هــا جــای 
ــر  ــرد: اگ ــوان ک ــت و عن ــاق صحب ــکل  در ات ــت  ۲1 تش ــیاری دارد از فعالی کار بس
ــرای تاســیس تشــکل وجــود  کمیســیونی توانایــی ایجــاد تشــکلی دارد ایــن امتیــاز ب

خواهــد داشــت.
رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان همــدان باتاکیــد بــر اینکــه در اســتان همــدان 
ــی همــدان در  ــرد: زمان ــوان ک ــذاری وجــود دارد، عن ــرای ســرمایه گ ظرفیت ســازی ب
زمینــه چــرم اســتان ســرآمد کشــور بــود امــا بــی توجهــی بــه ایــن بخــش کارخانــه 

ــاند. ــی کش ــه تعطیل ــدان را ب ــرم هم ــای چ ه
زبردســت در ادامــه افــزود  اعضــای کمیســیون ها بایــد قانــون بهبــود کســب و کار را 

مطالعــه و مطالبــات خــود را بــر اســاس قانــون بیــان کننــد.
وی در پایــان تاکیــد کــرد: در خــال و فشــار مســموم اقتصــاد کشــور تنهــا جایــی کــه 
ــی اســت و  ــاق بازرگان توانســته مشــکل فعــاالن اقتصــادی را شــنیده و رصــد کنــد ات
فعــاالن اقتصــادی بایــد ایــن موضــوع را مدنظــر قــرار دهنــد کــه بایــد دســتگاه ها را 

بــه دنبــال خــود بکشــیم چــرا کــه ایــن تــوان در اتــاق بازرگانــی وجــود دارد.
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از  آیینــی  در 
برتــر  کارفرمایــان 
کارآفرینــی  حــوزه 
اســتان همــدان تقدیــر 
گــزارش  بــه  شــد، 
ــاق  ــی ات ــط عموم رواب
ــا  ــدان  از ۶ کارفرم هم
در مراســمی بــا حضــور 
اقتصــادی  معــاون 
ــس  ــتاندار،نایب رئی اس
اتــاق بازرگانــی و دیگــر 
ســالن  در  مســئوالن 
اجتماعــی  تأمیــن 

ــرکت  ــی از ش ــدی درویش ــن مه ــن آیی ــد.در ای ــر ش ــتان تقدی اس
ــت  ــل و منب ــری از کارگاه مب ــر قنب ــازان ،، ناص ــکاری نماس پیمان
قنبــری ،عبدالمجیــد دینارونــد از نیــروگاه شــهید مفتح،حمیدرضــا 
ــرکت  ــح ا... از ش ــِن پورفت ــفید، امی ــد س ــرکت مرواری ــری از ش پی
ــوان   ــه عن ــفال  ب ــیرت از کارگاه س ــوش س ــر خ ــس و منوچه داتی

شــدند. انتخــاب  برتــر  کارفرمایــان 
مدیــرکل تأمیــن اجتماعــی اســتان در ایــن مراســم اظهــار داشــت: 
ســازمان بــه دوران پیــری خــود رســیده به طــوری کــه در همــدان 
ــت  ــام دریاف ــه تم ــر بیم ــک نف ــد و ی ــردازی می کن ــر بیمه پ 4 نف
ــک  ــا ی ــرداز تنه ــر بیمه پ ــر ۲0 نف ــا در گذشــته در براب ــد، ام می کن

ــرد. ــت می ک ــه دریاف ــر بیم نف
ــه  ــدادی بیم ــا تع ــالوه اینه ــه ع ــه داد: ب ــی ادام ــهناز حمزه لوئ ش
ــب آن در  ــه ضری ــود ک ــت می ش ــور پرداخ ــطح کش ــکاری در س بی

ــت. ــر اس ــتان ها باالت ــایر اس ــه س ــبت ب ــدان نس هم
وی بــا بیــان اینکــه هزینه هــای بیمــه  بیــکاری کــه تعهــدات 
ــت  ــه پرداخ ــتمری بگیران ک ــد و مس ــاب می آین ــدت به حس کوتاه م
بلندمــدت محســوب می شــوند جمعــاً رقــم بســیار باالیــی می شــود، 
بیــان کــرد: بــا رقــم بودجــه پیشــنهادی و وضعیــت مالــی ســازمان 
ــد  ــه بای ــد ک ــرار دارن ــی ق ــتان ها در وضعیت ــی، اس ــن اجتماع تأمی

ــرای درآمــد و هزینــه خــود پاســخگو باشــند. ب
حمزه لوئــی ادامــه داد: پیــش از ایــن مــا در اســتان ها کاری بــا منابــع 
نداشــتیم، امــا در شــرایط فعلــی کــه بــرای پرداخــت مســتمری ها ۶ 
ــار  ــتان ها فش ــه اس ــد ب ــت می کنن ــان وام دریاف ــارد توم ــزار میلی ه
ــم و از  ــان کنی ــا یکس ــا هزینه ه ــتانی را ب ــع اس ــا مناب ــد ت می آورن
ــه  ــت ب ــر اینکــه بدهــی دول ــا تأکیــد ب ــم. وی ب ــول نگیری تهــران پ
تأمیــن اجتماعــی 450 هــزار میلیــارد تومان اســت، گفــت: ای کاش 
ــد  ــا در ح ــد ت ــا می کردن ــود ره ــال خ ــه ح ــی را ب تأمین اجتماع

تعهــدات خــود کار 
کنــد و هزینه هــای 
ــده اش  ــه عه ــر ب دیگ
مدیــرکل  نباشــد. 
اجتماعــی  تأمیــن 
ــرار  ــزود: ق ــتان اف اس
هــزار   ۹1 اســت 
ــه اشــکال  ــارد ب میلی
مختلــف بــه ســازمان 
ــه  ــود ک ــت ش پرداخ
بــرای ســال 1401 
آن  بــه  امیدوارانــه 

می کنیــم. نــگاه 
ظاهــر پورمجاهــد معــاون اقتصادی اســتاندار همــدان نیز در مراســم 
تجلیــل از کارفرمایــان نمونــه کارآفریــن بــا قدردانــی از کارآفرینــان 
ــر هــم  ــه تــالش می کننــد، ب کــه در مســیر تعالــی تولیــد مجاهدان
افزایــی میــان مدیــران بــرای حفــظ اشــتغال موجــود و رفــع موانــع 

تولیــد تاکیــد کــرد.
ظاهــر پورمجاهــد تاکیــد کــرد مســوالن ســازمان در اســتان بداننــد 
اگــر می خواهنــد تولیــد در اســتان شــتاب بگیــرد بایــد تفکرهــا را 

تغییــر بدهنــد.
وی افــزود: واحدهــای تولیــدی گرفتاری هــای زیــادی دارنــد و 
ــه پرونده شــان بســته شــده کار  ــی ک ــرای آنهای ــا دردسرســازی ب ب

نمی رســد. به جایــی 
ــرای  ــاز دارد و ب ــت نی ــه مراقب ــد ب ــروز تولی ــت: ام ــد گف پورمجاه

ــم. ــد ببینی ــری بای ــور دیگ ــد ط ــه تولی ــک ب ــعه و کم توس
 علــی اکبــر فــالح نایــب رئیــس اتــاق همــدان نیــز در ایــن نشســت 
بــا بیــان اینکــه کارگــر و کارفرمــا صاحبــان اصلــی ســازمان تامیــن 
اجتماعــی هســتند و شــاید بتــوان گفــت از تمــام هزینه هــا و 
درآمدهــای تامیــن اجتماعــی 70 درصــد را کارفرمایــان و ۲0 درصد 
را کارگــران پرداخــت مــی کننــد، اظهــار داشــت: اگــر دولــت حــق 
خــود را پرداخــت کنــد کارگــر و کارفرمــا در تنگنــا قــرار نمیگیرنــد.

ــت  ــد جمعی ــش از 05 درص ــه بی ــان اینک ــا بی ــالح ب ــر ف ــی اکب عل
ــرای  ــرد: ب ــد ک ــی هســتند، تاکی ــن جتماع ــواده تامی کشــور از خان

ــرد. ــان کمــک ک ــه کارفرمای ــد ب ــود فضــای کســب و کار بای بهب
ــر  ــود کارگ ــدون وج ــی ب ــن اجتماع ــه تامی ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــی از  ــان یک ــت: کارفرمای ــد، گف ــا بمان ــر پ ــد س ــا نمی توان و کارفرم
ــا جــای ســوال  ــی محســوب می شــوند ام ــن اجتماع شــرکای تامی
دارد کــه چــرا بایــد در جایــگاه متهــم قــرار گیرنــد و چنیــن تصــور 
ــن چنیــن  ــی کــه ای ــد در حال ــی دارن ــرار مالیات شــود کــه قصــد ف

نیســت.
وی بــا بیــان اینکــه صنایــع اســتان و فعــاالن اقتصــادی بــه ســبب 

آیین تجلیل از کارفرمایان برتر حوزه کارآفرینی
استان همدان برگزار شد
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ــده  ــود ش ــار رک ــد دچ ــور دارن ــادی کش ــاع اقتص ــه از اوض ــری ک تاثی
ــت  ــب و کار اولوی ــای کس ــود فض ــد بهب ــاس بای ــن اس ــر همی ــد و ب ان
ــور اجتماعــی  ــاون، کار و ام ــه خصــوص وزارت تع ــا ب همــه وزارتخانه ه
و ســازمان تامیــن اجتماعــی باشــد، اظهــار داشــت: کمــک بــه حفــظ 

ــت باشــد. ــد اولوی ــی واحدهــای تولیــدی بای ــداوم فعالیــت فعل ت
 فــالح عنــوان کــرد: رکــود، تحریــم هــا اســتکبار، کمبــود منابــع بانکــی 
ــه دلیــل اجــرای  و واردات بــی رویــه کاالی قاچــاق کــه از ســال ۸۸ ب
قانــون هدفمنــدی یارانــه هــا شــدت گرفتــه باعــث وارد آمــدن ســختی 

و فشــار بــه کارفرمــا یــا ن شــده اســت.
وی عنــوان کــرد: ســال ۸۸ قصــد اجــرای قانــون هدفمنــدی یارانه هــا 

ــه در  مطــرح شــد ک
پــی آن شــاهد گــران 
حامل هــای  شــدن 
بودیــم  انــرژی 
ضمــن اینکــه تغییــر 
نبــود  و  ارز  نــرخ 
ماشــین آالت بــروز 
تولیــد  بــه  فشــار 
کننــده را مضاعــف 

کــرده اســت.
ــا بیــان اینکــه   وی ب
همــه  از  گذشــته 
اینهــا دولــت هــم 
را  خــود  بدهــی 
ــدی  ــد تولی ــه واح ب
نمی دهــد و همیــن 
پرداخــت  مــوارد 
اقســاط  و  هــا  وام 
بــه  را  کارفرکایــان 
انداختــه  تاخیــر 
گفــت:  اســت، 
بنــا  خوشــبختانه 
بــه اعتقــادی کــه 
بــه  کارفرمایــان 
کارگــران  زندگــی 
دارنــد حــق بیمــه 
پرداخــت  را  آنهــا 

کننــد. مــی 
فــالح عنــوان کــرد: اگــر امــروز ســه هــزار میلیــارد تومــان منابــع بــرای 
وصــول توســط تامیــن اجتماعــی همــدان تعییــن شــده بدیــن معنــی 

اســت کــه ایــن هزینــه هــا در حــال پرداخــت اســت.
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــه ه ــن س ــول ای ــار وص ــه فش ــان اینک ــا بی وی ب
یقینــاً بــه کارفرمایــان وارد مــی شــود، گفــت: حــق بیمــه از یــک طــرف 
ــرف  ــت از ط ــن دس ــواردی از ای ــا و م ــی و پیمانه ــائل حسابرس و مس
دیگــر باعــث ســختی کار شــده و فشــار بــه کارفرمــا بــاال رفتــه و تــوان 

ــر کــم اســت. ایســتادگی در ایــن جنــگ نابراب
وی بــا بیــان اینکــه امــروز خــط مقــدم جبهــه همــان جبهــه اقتصــادی 
و کارگــر و کارفرمــا خــط مقــدم ایــن جبهــه هســتند ضمــن اینکــه قرار 
ــا  ــن ب ــه ت ــن ب ــگ ت ــه جن ــه از حضــور در جبه ــن جبه ــن در ای گرفت

دشــمن ســخت تــر اســت، گفــت: ســالمت تامیــن اجتماعــی حکــم آب 
حیــات بــرای کارفرمــا دارد چــرا کــه بــه خدمــات آن نیــاز دارد.

ــات  ــن آب حی ــه ای ــدر ب ــخ آنق ــول تاری ــه در ط ــان اینک ــا بی ــالح ب ف
ــه  ــی رود ب ــش م ــختی پی ــه س ــا ب ــه کاره ــده ک ــه ش ــی اضاف آلودگ
آیین نامه هــا، مصوبــات و انــواع و اقســام قانــون اضافــه شــده بــه 
ــی  ــوارد فراقانون ــت: م ــرد و گف ــاره ک ــی اش ــن اجتماع ــون اول تامی قان
ــود  ــع خ ــه نف ــون را ب ــس قان ــر ک ــرده و ه ــاد ک ــای ایج ــت ه مزاحم

تفســیر می کنــد.
وی بــه وجــود بســیاری از بیمه شــده هــای ســایر اســتان هــا در همــدان 
ــه  ــیاری از بیم ــر بس ــال  حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــرد و ب ــاره ک اش
شــده هــا مربــوط بــه 
دیگــر  اســتان های 
هســتند و حــاال کــه 
بازنشســته شــده انــد 
ــدان  ــتان هم ــه اس ب
شــده اند،  تحمیــل 
وصــول  گفــت: 
تامیــن  مطالبــات 
ــه  اجتماعــی نبایــد ب
ــتان  ــان اس کارفرمای
همــدان فشــار وارد 

ــد. کن
ــاده 34  ــه م ــالح ب ف
ــون هیئــت هــای  قان
ــرد  ــاره ک ــدوی اش ب
و بــا بیــان اینکــه 
ــار  ــت چه ــن هیئ ای
ــه  ــر عضــو دارد ک نف
تامیــن  از  نفــر  دو 
حضــور  اجتماعــی 
همیــن  و  دارنــد 
مســئله باعــث شــده 
نهایــی  رای  در 
ــش  ــا چال ــواره ب هم
باشــیم،  مواجــه 
بایــد  گفــت: چــرا 
در اســتان همــدان 
ــس از  ــه پ ــق بیم ــت ح ــی پرداخ ــای نجوم ــم ه ــاد و رق ــش ایج چال
ــی  ــه رای قطع ــا ب ــر کارفرم ــه اگ ــد در حالیک ــر برس ــه صف ــری ب پیگی

. االجراســت  الزم  رای  آن  نکنــد  اعتــراض 
ــا  ــد ام ــه تعهــدات خــود عمــل مــی کنن ــان ب ــه داد: کارفرمای وی ادام
نبایــد تحــت فشــار قــرار گیرنــد و شــالوده کار از هــم بپاشــد و تأمیــن 
اجتماعــی هــم بایــد بــه وصــول مطالبــات خــود از دســتگاه های 

ــردازد. ــی بپ اجرای
وی بــا بیــان اینکــه محیــط گفتمــان وجــود دارد و مــوارد و مشــکالت 
عنــوان می شــود، گفــت: بــا ایــن حــال بخشــنامه های فراقانونــی 
مشــکالت جــدی ایجــاد کــرده و بایــد بــرای آنهــا چــاره اندیشــی شــود.
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رئیس اتاق همدان در نشست با درودگران و 
 فعالین صنعت چوب استان مطرح کرد:

 

ــاب  ــدان خط ــتان هم ــی اس ــاق بازرگان ــس ات رئی
ــه فعــاالن صنعــت چــوب اســتان بابیــان اینکــه  ب
1۶ هــزار نفــر در حــوزه ســاخت و پــردازش مبــل 
ــت  ــغول فعالی ــدان مش ــتان هم ــت در اس و منب
ــزار کارگاه در شهرســتان های  ــت:۸ ه هســتند گف
ــتان های  ــرکان و شهرس ــر و تویس ــف، مالی مختل
ــل و  ــاالن در کار مب ــه فع ــت ک ــر اس ــر دای دیگ

ــه کار هســتند. ــت مشــغول ب منب
ــواده  ــه خان ــوان اینک ــا عن ــت ب ــر زبردس  علی اصغ
بــزرگ صنعــت چــوب همــدان در کل کشــور 
مطــرح هســتند، عنــوان کــرد: افســوس می خــورم 
ــل  ــر خــوب و قاب ــن هن ــا ای ــت ب ــن جمعی ــه ای ک
رشــد تــا امــروز نتوانســته جایــگاه خــود را پیــدا و 
یــک انســجام و اعتبــاری کــه زیبنــده آن هاســت را 

بــرای خــود ایجــاد کنــد.
 رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان همــدان در ادامــه 
ــر  ــال اخی ــد س ــی چن ــه ط ــه البت ــراز اینک ــا اب ب
ــی را در  ــگاه خوب ــته جای ــدان توانس ــتان هم اس
ــت:  ــت آورد، گف ــه دس ــت ب ــل و منب ــوزه مب ح
ــوب  ــت چ ــوزه صنع ــن ح ــوری فعالی ــش مح نق
به جایــی رســید کــه توانســتند در توســعه مبــل و 
ــب  ــی را کس ــات قابل توجه ــی توفیق ــت جهان منب
ــته  ــن داش ــرای گفت ــی ب ــع حرف ــد و درواق کنن

ــند. باش

 زبردســت بابیــان اینکــه، اعتقــاد مــا ایــن اســت 
کــه وقتــی ۶0 درصــد مبلمــان کشــور در اســتان 
ــا  ــت ب ــت رقاب ــود و قابلی ــد می ش ــدان تولی هم
ــت را  ــن قابلی ــد ای ــرا نبای ــان دارد چ تجــارت جه
ــه تجــارت جهانــی کنیــم، اضافــه کــرد:  تبدیــل ب
بــا مقایســه مبــل و منبــت ایــران بــا کشــور ترکیــه 
ــچ  ــران هی ــا ای ــایه ب ــی همس ــورهای عرب و کش
ــاس  ــه احس ــن زمین ــری در ای ــم و کس ــم و ک ک
نمی شــود و چه بســا کــه به مراتــب از وضعیــت 
ــر  ــر و مثبت ت ــر کشــورها بهت ــت دیگ ــل و منب مب

ارزیابــی می شــود.
 رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان همــدان بــا اشــاره 
ــی در  ــاهدیم برخ ــا ش ــفانه گاه ــه متاس ــه این ک ب
تولیــد و ســاخت مبــل و منبــت خامــوش حرکــت 
ایــن حرکــت  بــا  یــادآوری کــرد:  می کننــد، 
ــتان را  ــه مســئولین اس ــد توج ــوش نمی توانی خام
بــه کار خوبــی کــه ارائــه می دهیــد جلــب نماییــد 
ــا  ــد ب ــرو بای ــازار و نی ــذب ب ــی در ج ــه حت چراک
دیگــر اســتان ها رایزنــی و تعامالتــی انجــام گیــرد.

 زبردســت بــا عنــوان اینکــه درزمینــه تهیــه مــواد 
ــه در  ــت جســت و گریخت ــن صنع ــرای ای ــه ب اولی
ســنوات قبــل اقداماتــی بــه انجام رســیده، تشــریح 
کــرد: امــروز شــرایط مناســبی در کل کشــور بــرای 
تهیــه و تأمیــن مــواد اولیــه نداریــم چراکــه تمــام 
ــت  ــر در حال ــال حاض ــور در ح ــای کش جنگل ه
اســتراحت هســتند و از ایــن حیــث بــرای تأمیــن 
ــادر نیســتیم از جنگل هــای کشــور  مــواد اولیــه ق

برداشــت کنیــم.
 وی گفــت: در بررســی وضعیــت چــوب در داخــل 
ــور  ــاً به ط ــد تقریب ــخص ش ــدان مش ــتان هم اس
متوســط روزانــه بیــن 30 تــا 50  کامیــون چــوب 

ــود. ــارج می ش ــدان خ ــتان هم از اس
 رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان همدان در تشــریح 
ــراز اینکــه واقعــاً حیــف اســت  ــا اب مطلــب قبــل ب
ــت و  ــاز اس ــه موردنی ــی ازآنچ ــزان قابل توجه می
ــرای تأمیــن مــواد اولیــه صنعــت چــوب اســتان  ب
ضــروری اســت بــه خــارج از اســتان صــادر شــود؛ 
اضافــه کــرد: پیــرو همیــن امــر بایــد تــالش کنیــم 
ــن حــوزه در  ــاز ای ــه موردنی ــواد اولی ــل م کــه الاق

داخــل خــود اســتان تأمیــن شــود.
ــه  ــواد اولی ــه م ــزود: تهی ــه اف ــت در ادام  زبردس
ــاالن  ــه فع ــتان شــدنی اســت چراک در داخــل اس
صنعــت چــوب اســتان همــدان هــم توانایــی 
ــم به صــورت گروهــی  ــد و ه ــردی دارن ــت ف فعالی

کار و فعالیــت را پیــش می برنــد.
ــی اســتان همــدان در ادامــه  ــاق بازرگان رئیــس ات
ــاالن حــوزه چــوب  ــب کــه فع ــن مطل ــا ذکــر ای ب
در امــر جلب توجــه مســئولین اســتانی پیش قــدم 
ــرای  ــم ب ــری ه ــر فک ــن خاط ــه همی ــده اند ب نش
تأمیــن مــواد اولیــه انجــام کار از ســوی مســئولین 
صــورت نگرفتــه اســت خطــاب بــه فعالیــن صنعت 
چــوب اســتان همــدان عنــوان کــرد: درواقــع 
ــا صنــف حــوزه فعالیــت خــود در  شــما بیشــتر ب
تمــاس بودیــد و هســتید امــا بــه دلیــل ضــرورت 
کارمــی بایســت یــه عضویــت اتــاق بازرگانــی 
ــای  ــی فعالیت ه ــی تمام ــه  نوع ــه  ب ــده  ک درآم

ــد. ــش می ده ــتان را پوش ــادی اس اقتص
 رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان همــدان در ادامــه 
ــاالن  ــت فع ــا عضوی ــرد: ب ــح ک ــب تصری ــن مطل ای
ــم  ــی ه ــاق بازرگان ــتان در ات ــوب اس ــت چ صنع
زمینــه ارتباطــات خــارج از اســتانی تســهیل 
حــوزه  در  بازرگانــی  اتــاق  هــم  و  می شــود 

باشــد. کمک کننــده  می توانــد  صــادرات 
 زبردســت هــدف از برگزاری سلســله نشســت های 
فعالیــن صنعــت چــوب اســتان همــدان را در 
وهلــه نخســت شناســایی افــراد مســتعد برشــمرد 
ــا  ــتیم ت ــر آن هس ــن ب ــالوه برای ــه داد: ع و ادام
ــل و  ــرای مب ــتان ب ــه در اس ــی ک ــد انجمن همانن
ــن انجمــن  ــاد در کل کشــور ای ــه راه افت منبــت ب
تشــکیل شــود چراکــه مــا در ســطح کشــور 
ــتان های  ــوزه در اس ــن ح ــیاری در ای ــای بس رقب
ــده  ــه علی القاع ــم ک ــم داری ــان و ق ــیراز، اصفه ش
ــد  ــت نمی توانن ــل و منب ــاخت مب ــه و س در تعبی
ــند. ــدان برس ــتان هم ــت اس ــل و منب ــای مب به پ

ــجام را  ــن انس ــد ای ــه بای ــان اینک ــت بابی  زبردس
ایجــاد کــرد کــه انجمــن ملــی درودگــران کشــور 
ــائل و  ــری مس ــرد: پیگی ــه ک ــود؛ اضاف ــال ش فع
ــوب  ــوزه چ ــاالن ح ــر فع ــه دامن گی ــکالتی ک مش

تـشـکیل انجـمن 
درودگران راهگشا 
در توسـعه و ارتقا 
جایـگاه فعـالین
صنعـت چــوب
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در تأمیــن مــواد اولیــه شــده بــا راه انــدازی انجمــن 
به طوری کــه  اســت  حل شــدنی  چــوب  ملــی 
محوریــت کار را عهــده دار و بــه اتــاق بازرگانــی 

ــود. ــل ش ــکالت منتق مش
وی بابیــان اینکــه باید مشــخص شــود مــواد موردنیاز 
و اولیــه فعــاالن حــوزه چــوب چــه مــواردی و از چــه 
ــکالت  ــری مش ــد و پیگی ــت: رص ــت، گف ــی اس نوع
ــوری  ــی کالن کش ــتی و به نوع ــئولین باالدس از مس
ــر  ــدان راحت ت ــتان هم ــی اس ــاق بازرگان ــرای ات ب
انجــام می پذیــرد ضمــن اینکــه بایــد زمینــه را 
بــرای فعــاالن حــوزه صنعــت چــوب ایجــاد کــرد تــا 
ــر  ــی کشــورهای دیگ ــای بازرگان ــه اعضــای اتاق ه ب
وصــل شــوند و در حــوزه صــادرات فعالیــت بهتری را 
رقــم بزننــد ضمــن اینکــه فضــای تبادل نظــر و تهیــه 
و تــدارک مــواد اولیــه از طریــق انجمــن ملــی مبــل 

ــرد. ــام می پذی ــر انج ــت راحت ت و منب
 رئیــس اتــاق همــدان در ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکــه 
خانــواده بــزرگ صنعــت چــوب اســتان همــدان بایــد 

منســجم تر 
توســعه  درراه 
کنــد  حرکــت 
لــزوم  بــر 

تشــکیل 
نه هــا  خا ر کا
کارگاه هــای  و 
ــوب  ــت چ صنع
مینــه  ز ر د
ــف  ــای مختل ه
تأکیــد کــرد و 
ــاز  ــزود: در ف اف
ــی  ســوم عملیات
کــردن کارهــا و 
ــود  ــات خ اقدام
ی  درزمینــه 
توســعه صنعــت 
ســاخت مبــل 
بــه  منبــت  و 

دنبــال آن هســتیم کــه به صــورت گروهــی یــا 
ــل و  ــه مب ــره کارخان ــی تک نف ــا حت ــری ی چندنف
ــدازی  مبلمــان درجــای جــای اســتان همــدان راه ان

شــود.
 زبردســت در ادامــه بــا عنــوان اینکــه به انــدازه 
قابل توجهــی ظرفیــت و تنــوع هنــری درزمینــه 
ــدان  ــتان هم ــوب در اس ــت چ ــف صنع ــای مختل ه
وجــود دارد بــر لــزوم تشــکیل کارگاه هــای بــزرگ و 
کوچــک از قبیــل روکــش مبــل، صنعــت ام دی اف 

ــرد. ــد ک ــره تأکی و غی
ــن  ــدان ضم ــتان هم ــی اس ــاق بازرگان ــس ات  رئی
ــت  ــن صنع ــه ای ــواد اولی ــه م ــزوم تهی ــر ل ــد ب تأکی
در داخــل اســتان تصریــح کــرد: اگــر خــود فعــاالن 
صنعــت چــوب اســتان پــای کار تولیــد مــواد اولیــه 
در داخــل اســتان باشــند بخشــی از منابــع مالــی از 
ــی و ســتاد تســهیل و بانک هــا  ــاق بازرگان طریــق ات
ــود  ــع را خ ــر مناب ــش دیگ ــود و بخ ــم می ش فراه
ــه  ــن عرص ــدگان ای ــوب و تولیدکنن ــران چ صنعتگ

فراهــم می کننــد.
ــروز  ــه ام ــا ب ــر ت ــه اگ ــح اینک ــا تصری ــت ب  زبردس
ــه الزم در  ــواد اولی ــد م ــمت تولی ــه س ــتان ب دوس
صنعــت چــوب در داخــل اســتان حرکــت نکرده انــد 
شــاید امکانــات و منابــع کافــی وجــود نداشــته ولــی 
امــروز اتــاق بازرگانــی اســتان همــدان تمــام قامــت 
در کنــار تولیدکننــدگان صنعــت چــوب اســتان 
ــات  ــن اتفاق ــا ای ــای کار اســت ت ایســتاده اســت و پ
بــه وقــوع بپیونــدد، اضافــه کــرد: کارخانه هــای 
صنایــع چــوب در اســتان همــدان می توانــد در 
شــهرک های صنعتــی راه انــدازی شــود و قــول 
مســاعد می دهیــم کــه تــا پایــان کار در کنــار 

ــیم. ــه باش ــن عرص ــن ای فعالی
 زبردســت بابیــان اینکــه راه انــدازی کارخانه هــا 
ــدان  ــتان هم ــی در اس ــع چوب ــای صنای و کارگاه ه
ــادآوری  ــد ی ــاد کن ــادوام ایج ــک کار ب ــد ی می توان
فعــاالن  خانــه  درواقــع  بازرگانــی  اتــاق  کــرد: 
ــادی  ــف اقتص ــای مختل ــت و مقوله ه ــادی اس اقتص

ــدن،  ــت و مع ــم از گردشــگری، کشــاورزی، صنع اع
ــای  ــر از فعالیت ه ــیاری دیگ ــوب و بس ــت چ صنع
اقتصــادی را پوشــش می دهــد و بــر همیــن اســاس 
ــش  ــادی بیش ازپی ــاالن اقتص ــم فع ــد می کنی تأکی
ــا  ــا ب ــند ت ــته باش ــکاری داش ــاق هم ــن ات ــا ای ب

ــد. ــرانجام برس ــه س ــا ب ــتری کاره ــجام بیش انس
 ۸ راه انــدازی  از  ادامــه  در  دســت   زبردســت 
ــدان  ــی هم ــاق بازرگان ــادی در ات ــیون اقتص کمیس
خبــر داد و اضافــه کــرد: بســیاری از مشــکالت 
ــن هشــت کمیســیون  ــای اقتصــادی در ای فعالیت ه
جهــت  مدیــران  اغلــب  و  می شــود  بررســی 
پاســخگویی بــه مشــکالت بــه اتــاق بازرگانــی 
اســتان مراجعــه می کننــد و بخــش دیگــری از 
ــاق  ــتان از ات ــی اس ــاق بازرگان ــط ات ــکالت توس مش
ایــران پیگیــری می شــود ضمــن اینکــه بخــش 
اســتان  داخــل  در  کــه  مشــکالت  از  دیگــری 
ــت  ــوی دول ــورای گفتگ ــد در ش ــری باش قابل پیگی
و بخــش خصوصــی بــا حضــور مقــام ارشــد اســتان 

ــکالت  ــرد و مش ــرار می گی ــو ق ــور و گفتگ ــورد ش م
ــی در  ــرانجام نهای ــک س ــه ی ــا ب ــود ت ــرح می ش مط

ــیم. ــکالت برس ــائل و مش ــل مس ح
ــوان  ــا عن ــی اســتان همــدان ب ــاق بازرگان رئیــس ات
ــا  ــب وکار و بن ــت کس ــود وضعی ــت بهب ــه، جه اینک
ــد  ــه تأکی ــری ک ــم رهب ــام معظ ــات مق ــر منوی ب
داشــتند مشــکالت اقتصــادی حل وفصــل شــود 
ــکالت  ــل مش ــدد ح ــی درص ــای قانون ــا راهکاره ب
هســتیم، اضافــه کــرد: مباحــث مربــوط بــه آمــوزش، 
گردشــگری،  معــدن،  و  صنعــت  صنایع دســتی، 
تأمیــن  و  مالیــات  چــوب،  صنعــت  کشــاورزی، 
اجتماعــی و کار و بســیاری دیگــر از فعالیت هــا 
کــه اکثــر فعــاالن اقتصــادی بــا مشــکالتی در ایــن 
ــای  ــیون ه ــتند را در کمیس ــرو هس ــا روب بخش ه

ذکرشــده آنالیــز و بررســی می کنیــم.
ــا  ــا ب ــک از اعض ــه هری ــن مجموع ــت: در ای وی گف
ــه  ــد ک ــرح می کن ــکالت مط ــائل و مش ــرح مس ط
ــی  ــرای قانون ــن مج ــکل از کدامی ــل مش ــرای ح ب
وارد  می توانیــم 
بــا  کــه  شــویم 
انجمــن  تشــکیل 
و  مبــل  ملــی 
ــاالن این  ــت فع منب
به صــورت  عرصــه 
مســتقیم مشــکالت 
مطــرح  را 
مــا  و  می کننــد 
آن هــا  پــادررکاب 
دقیقــاً در جریــان 
می گیریــم  قــرار 
کــه مشــکالت بایــد 
ــئولین  از طریق مس
و  ملــی  کالن 
حــل  کشــوری 
شــود یــا در داخــل 
اســتان می توانیــم 
از  را  مشــکالت 
طریــق ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت یــا 
شــورای گفتگــو دولــت در اســتانداری مــورد ارزیابــی 

کنیــم. حــل  و  داده  قــرار 
 رئیــس اتــاق بازرگانــی همــدان عنــوان کــرد: 
اگــر فعــاالن اقتصــادی در بخش هــای مختلــف 
ــکل  ــش و مش ــار چال ــه دچ ــواد اولی ــه م ــرای تهی ب
باشــند اتــاق بازرگانــی ظرفیــت حــل مشــکل را دارد 
به طــور مثــال در بخــش تهیــه مــواد اولیــه و چــوب 
ــورت  ــر به ص ــوب، اگ ــت چ ــاالن صنع ــاز فع موردنی
ــرح  ــی مط ــاق بازرگان ــکل در ات ــن مش ــی ای جمع
ــد در بحــث تأمیــن چــوب  ــاق می توان شــود ایــن ات
ــی  ــث و رایزن ــور وارد بح ــداری کش ــور جنگل ــا ام ب
ــوب را  ــت چ ــش صنع ــاز بخ ــوب موردنی ــود و چ ش

ــد. ــن نمای ــداوم تأمی ــورت مت به ص
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ــدان  ــاق هم ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

کمیســیون  کمیته گلخانــه  مســئول 

بــا  همــدان  بازرگانــی  اتــاق  کشــاورزی 

اشــاره بــه موضــوع برگشــت محصــوالت 

ــد از  ــار داشــت بع ــی اظه کشــاورزی صادرات
گذشــت دو مــاه از برگشــت فلفــل دلمــه ای، 
محصــول گلخانه هــای ایــران بــه ارمنســتان، 
ــن  ــال و از ای ــتان ارس ــتان و گرجس ترکمنس
می شــود،  صــادر  روســیه  بــه  کشــور ها 
ــد  ــن موضــوع نشــان می ده ــرد: ای ــار ک اظه
مشــکلی در محصــوالت وجــود نداشــته و 

ــت. ــری اس ــز دیگ ــئله چی مس
فرهــاد ســلطانی منافــی بــا اشــاره بــه وجــود 
ــای  ــی در گلخانه ه ــرل کیف ــد کنت 3۲0 واح

داد:  ادامــه  کشــور، 
واحد هــای  ایــن 
کیفــی  کنتــرل 
ســازی  مســتند 
ســموم  و  کــود  از 
در  شــده  اســتفاده 
گلخانه هــا را انجــام 

. هنــد می د
بــه  اشــاره  بــا  وی 
 3۲0 از  اینکــه 
کنتــرل  واحــد 
واحــد   ۲0 کیفــی 
در اســتان همــدان 
آن  واحــد  پنــج  و 
رزن  شهرســتان  در 
افــزود:  دارد،  قــرار 
برگشــت محصــوالت 

ــه  ــان گلخان کشــاورزی صادراتــی موجــب زی
داران و زیــان افــرادی کــه عالقمنــد بــه ورود 

بــه ایــن عرصــه بودنــد، شــد.
کمیســیون  گلخانــه  کمیتــه  مســئول 
کشــاورزی اتــاق بازرگانــی همــدان بــا اشــاره 
بــه اینکــه گلخانه هــا جوابگــوی تولیــد خیــار 

ــرد: ــان ک ــتند، بی ــه نیس و گوج

30 میلیــون تــن ســبزی و صیفــی در 
کشــور تولیــد می شــود کــه تولیــد کمتــر 
از ســه میلیــون تــن در گلخانه هــا انجــام 

می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از سیاســت های 
افزایش گلخانه هــا  کشــاورزی  بخــش 
ــه داد:  ــت، ادام ــه ای اس ــت گلخان و کش
طبــق ایــن سیاســت ســبزی و صیفــی در 
فضــای بــاز تولیــد نخواهــد شــد و تولیــد 

آن در گلخانه هــا انجــام می شــود.
ــت  ــه برگش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب مناف

ــا  ــه ی ــی س ــاورزی صادرات ــوالت کش محص
ــور را  ــای کش ــعه گلخانه ه ــال توس ــار س چه
ــزود: یکــی دیگــر از  ــدازد، اف ــه عقــب می ان ب
ــه  ــرق و گاز هســتند ک ــرکت ب مشــکالت ش

ــد. ــی نمی کنن ــه دار همراه ــا گلخان ب

ــچ  ــه دار هی ــه گلخان ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
کمــک دولتــی نمی گیــرد، اضافــه کــرد: برای 
ســاخت یــک واحــد صنعتــی میلیارد هــا 
تومــان بایــد هزینــه کــرد امــا گلخانــه دار بــا 
ــد  ــد واح ــر می توان ــذاری مختص ــرمایه گ س
ــر خــود را  ــدازی کــرده و تاثی تولیــدی راه ان

ــذارد. ــاد بگ در اقتص

ــو گوجــه فرنگــی  ــک کیل ــد ی ــرای تولی     ب
اســتفاده  آب  لیتــر  بــاز 400  فضــای  در 
ــه 40 لیتــر  ــی کــه در گلخان می شــود درحال

آب مصــرف می شــود
فرهــاد منافــی  بــا بیــان اینکــه امــروز 
ــال 1400  ــه در س ــه ای ک ــه دار هزین گلخان

داشــته دو برابــر هزینــه او در ســال ۹۸ بــوده 
ــه بهــره وری  ــه ب اســت، عنــوان کــرد: گلخان
درســت از آب کمــک می کنــد ضمــن اینکــه 
بــرای تولیــد یــک کیلــو گوجــه فرنگــی 
اســتفاده  آب  لیتــر  بــاز 400  فضــای  در 
ــه 40 لیتــر  ــی کــه در گلخان می شــود درحال

آب مصــرف می شــود.

    مســئول کمیتــه گلخانــه کمیســیون کشــاورزی اتــاق همــدان مطــرح کــرد:

صادراتــی  محصــوالت  برگشــت 
ــور  ــای کش ــعه گلخانه ه ــاورزی توس کش
ــدازد ــب می ان ــه عق ــال ب ــار س را چه
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کمیســیون  اعضــای  نشســت  چهارمیــن 
آموزش،پژوهــش و فنــاوری اتــاق همــدان بــا 
ــیون  ــس کمیس ــی رئی ــد بهرام ــور حمی حض
ــی  ــای علم ــش ه ــئولین از بخ ــی مس و برخ
ــس  ــزار گردید،رئی ــتان برگ ــگاهی اس و دانش
در  همــدان   اتــاق  آمــوزش  کمیســیون 
ــر  ــدم و تقدی ــر مق ــن خی ــت ضم ــن نشس ای
ــث  ــن مباح ــم تری ــه مه ــا ب ــور اعض از حض
جــاری کمیســیون اشــاره و تاکیــد کــرد 
ــز رشــد  ــا مرک ــی ب ــط خوب ــون رواب هــم اکن
ــی  ــای اجرای ــم و کاره ــر داری ــگاه مالی دانش
ــان  ــزود زب ــی انجــام شــده اســت.وی اف خوب
ــع صــادرات و  ــی،دوره جام تخصصــی بازرگان
ــن دوره هــای آموزشــی  واردات  از مهــم تری
ــوده  ــا ب ــت اعض ــورد درخواس ــه م ــت ک اس
اســت،بهرامی در ایــن نشســت بــه لــزوم 
ــا  ــاوری ب ــم و فن ــارک عل ــتمر پ ــل مس تعام
کمیســیون آمــوزش اتــاق تاکیــد کــرد و 
ــد. خواســتار افزایــش ســطح تعامــالت گردی

حمیــد بهرامــی افــزود معرفــی فعالیــت 
دانشــگاه آنالیــن کســب و کار متــدی ،معرفی 
فعالیــت موسســه ماناتیــس ایرانیــان، تشــریح 
عملکــرد نــواب و روســای محتــرم کمیتــه هــا 
ضمــن ارائــه برنامــه هــای اجرایــی خــود در 
ــر کمیته،بررســی ایجــاد  ــداف ه پیشــبرد اه
ــت  ــدف تقوی ــا ه ــان ب ــش بنی ــه دان کمیت
حضــور کمیســیون در کمیســیون دانــش 
بنیــان اتــاق ایــران و همچنیــن بررســی 
ایجــاد کمیتــه بــازار ســرمایه از مــواردی 
ــث و  ــورد بح ــت م ــن نشس ــه در ای ــت ک اس

ــد. ــد ش ــع خواه ــی واق بررس
در ادامــه نایــب رئیــس کمیســیون آمــوزش 
چهارمیــن  در  همــدان  بازرگانــی  اتــاق 
ــان  ــر نش ــوزش خاط ــیون آم ــت کمیس نشس
ســاخت: ســاز و کار حضــور دانشــجو در 

صنعــت بایــد بازنگــری شــود چراکه بســیاری 
از دانشــجویان فقــط بــرای پــر کــردن ســاعت 
کار آمــوزی چنــد ســاعت بــه مراکــز صنعتــی 

مراجعــه می کننــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان ، 
مهــدی اعتصامــی نوین در جلســه کمیســیون 
آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری اطالعــات اتــاق 
بازرگانــی اســتان همــدان بــا اشــاره بــه اینکه 
ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه دغدغــه ای اســت 
ــال حــل  ــه دنب ــال ب ــج س ــا پن ــار ی ــه چه ک
ــم،  ــق نبودی ــبرد موف ــا در پیش ــم ام آن بودی
اظهــار کــرد: ســاز و کار حضــور دانشــجو در 
صنعــت بایــد بازنگــری شــود چراکه بســیاری 
از دانشــجویان فقــط بــرای پــر کــردن ســاعت 
کار آمــوزی چنــد ســاعت بــه مراکــز صنعتــی 

ــد. ــه می کنن مراجع
مهــدی اعتصامــی بــا بیــان اینکــه عــدم 
حضــور دانشــجو در صنعــت بــه ایــن خاطــر 
اســت کــه فضــای صنعــت بــه دانشــگاه 
نزدیــک نیســت، ادامــه داد: دانشــگاه، صنعــت 
ــجو  ــه دانش ــی ک ــد در حال ــول نمی کن را قب
ــع  ــد و موان ــکالت تولی ــک مش ــد از نزدی بای

ــد. ــد را ببین تولی
وی تاکیــد کــرد: بایــد ســاز و کاری طراحــی 
شــود کــه دانشــجویان یــک تــرم بــه صــورت 
ــن  ــه ای ــد ک ــپری کنن ــت س ــی در صنع علم
ــر اســت. ــی موث ــا خیل ــدام در نگــرش آنه اق

ــدان  ــگاه آزاد هم ــد دانش ــز رش ــس مرک رئی

نیــز در ادامــه بابیــان اینکــه ارتبــاط صنعــت 
و دانشــجو الزم و ضــروری اســت، اظهــار 
کــرد: الزامــات دنیــا مباحــث گذشــته را 
دیگــر قبــول نمی کند.مهــدی عســگری کیــا 
افــزود: مــا در مراکــز رشــد می خواهیــم 
ــجو  ــد و دانش ــوب کن ــاوری رس ــگ فن فرهن
بشــکند  را  ندانســتن  و  نتوانســتن  ســد 
ــن  ــا تری ــا توان ــده الزام ــد کنن ــه تولی چراک
نیســت و مالــک الزامــا مدیــر تریــن نیســت.

ــگاه آزاد  ــاوری دانش ــی و فن ــاون پژوهش مع
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب همــدان نیــز در ادامــه ب
دانشــگاه و صنعــت  ادبیــات  می خواهیــم 
ــا  ــه ب ــرد: در رابط ــار ک ــود، اظه ــک ش نزدی
ــی  ــای صنعت ــحویان در واحده ــور دانش حض
هیــچ تعهــد اســتخدامی در ابتــدا ایجــاد 
ــرد  ــم ف ــط می خواهی ــه فق ــم چراک نمی کنی
ــور در  ــماعیلی پ ــور اس ــوزش ببیند.منص آم
رابطــه بــا موضــوع فرصــت مطالعاتــی اســاتید 
ــن طــرح  ــه داد: ای ــه ادام در صنعــت و جامع
ــم  ــی داری ــه توانای ــت ک ــی اس ــه آن معن ب
100 درصــد حقــوق اســاتید را دانشــگاه 
آزاد بپــردازد و اســتادی کــه وارد صنعــت 
می شــود دغدغــه حقــوق نداشــته باشــد امــا 
ــا  ــرود ت ــه صنعــت ب محــل کار از دانشــگاه ب

ــد. ــل کن ــت را ح ــکالت صنع ــد مش بتوان
وی تاکیــد کــرد: نمــی خواهیــم یــک طرفــه 
ــل  ــه تعام ــاز ب ــود و نی ــری ش ــم گی تصمی

ــود دارد. ــه وج ــد گان چن

در چهارمین نشست اعضا کمیسیون آموزش،پژوهش
و فناوری اطـالعات اتاق بازرگانی همدان مطرح شد:

ضرورت تقـویت ارتبـاط 
صنعـت و دانـشگاه

ساز و کار حضور دانشجو در صنعت بازنگری شود
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اســتان  بانک هــا در  بررســی عملکــرد ۹ماهــه 
همــدان گویــای آن اســت کــه نســبت مصــارف بــه 
منابــع بــه ۶۹ درصــد رســیده ضمــن اینکــه نســبت 
مصــارف بــه منابــع در بخــش صنعــت و معــدن از 
ــیده  ــد رس ــه 11.۸ درص ــد ب ــم درص ــم دو ده رق

اســت.
از مهم تریــن  بــه عنــوان یکــی  بانکــی  نظــام 
بخشــهای اقتصــاد در قالــب بازارهــای مالــی نقــش 
برجســته ای در فعالیتهــای اقتصــادی ایفــا می کنــد 
ــد و  ــر رش ــر ب ــل مؤث ــی از عوام ــه یک ــا ک ــا آنج ت
توســعه اقتصــادی، ســاماندهی ایــن بازارهــا جهــت 
افزایــش تــوان رقابتــی بانکهــا و گســترش بازارهــای 
ــه  ــص آن ب ــی و تخصی ــذب نقدینگ ــرمایه و ج س
ــات  ــاد امکان ــی و ایج ــدی و صنعت ــای تولی فعالیته

ــت. ــی اس ــارکت عموم ــرای مش الزم ب
همیــن مســاله ســبب شــده نظــام بانکــی را یکــی از 
عوامــل تعیین کننــده رشــد اقتصــادی تلقــی کنیــم 
ــل بررســی اســت  ــز قاب کــه در اســتان همــدان نی
و مــواردی از آن در کمیســیون اتــاق بازرگانــی 

ــه بحــث گذاشــته شــد. همــدان ب
ــول و  ــازار پ ــرمایه گذاری،ب ــیون س ــس کمیس رئی
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــاق همــدان ب ــی  ات تامیــن مال
مجلــس در قانــون بودجــه بررســی ارز ترجیهــی را 
ــه  ــرار داده اســت چراک ــورد توجــه ق ــه شــدت م ب
حــذف و عــدم حــذف آن تبعاتــی دارد، اظهــار 
ــت و بخــش خصوصــی  ــی دول ــس حام ــرد: مجل ک
ــا متاســفانه  در بحــث بودجــه 1401 وارد شــده ام
بــا رای ضعیــف و 115 رای مثبــت در مقابــل 10۸ 
رای منفــی دریافــت جرایــم تاخیــر بــر روی اقســاط 

ــد. ســر رســید را تصویــب کردن
ــات  ــه تبع ــن مصوب ــت: ای ــیدی گف ــادی خورش ه
ــث  ــت و باع ــد داش ــا نخواه ــرای بانک ه ــی ب خوب
ــاب  ــد حس ــتریان ب ــده ای از مش ــتفاده ع ــو اس س
ــک هــا کاهــش  ــع بان ــک هــا می شــود و مناب از بان
پیــدا مــی کنــد ضمــن اینکــه از طرفــی پرداخــت 
ــر خواهــد شــد. ــرای مــردم مشــکل ت تســهیالت ب

ــش  ــع در بخ ــه مناب ــارف ب ــبت مص ــزود نس وی اف

کشــاورزی دو درصــد افزایــش پیــدا کــرده ولــی در 
ــده و  ــن آم ــم درصــد پایی بخــش مســکن 1.۸ ده
در بخــش خدمــات هــم 1.۶دهــم درصــد کاهــش 

داشــته کــه جــای خوشــحالی دارد
رئیــس کمیســیون ســرمایه گــذاری اتــاق بازرگانــی 
اســتان همــدان بــا اشــاره بــه اینکــه نســبت مصارف 
ــم  ــدن دو ده ــت و مع ــش صنع ــع در بخ ــه مناب ب
ــش  ــه 11.۸ درصــد افزای ــون ب ــوده و اکن درصــد ب
ــه  ــارف ب ــبت مص ــزود: نس ــت، اف ــرده اس ــدا ک پی
ــش  ــد افزای ــاورزی دو درص ــش کش ــع در بخ مناب
ــد  ــکن 1.۸ درص ــش مس ــی در بخ ــرده ول ــدا ک پی
ــد  ــات هم1.۶درص ــش خدم ــده و در بخ ــن آم پایی

ــحالی دارد. ــای خوش ــه ج ــته ک ــش داش کاه
وی بــا بیــان اینکــه بانک هــا بایــد در زمینــه 
ســرمایه گــذاری بیشــتر دقــت نظــر داشــته باشــند، 
اضافــه کــرد: معاونــت واگــذاری ســهام و بنگاه هــای 
ــور  ــاد ام ــازی وزارت اقتص ــی س ــازمان خصوص س
دارایــی در خصــوص عرضــه ســهام شــرکت صنایــع 
پتروشــیمی خلیــج فــارس مطــرح کــرده کــه ارزش 
ــزار و  ــه ۶05 ه ــان عرض ــهام در زم ــن س ــه ای پای
713 هــزار میلیــارد ریــال اســت کــه در گروه هــای 
ــی واگــذار می شــود  43 هــزار و پنــج میلیــون ریال
و 30 درصــد بــه صــورت نقــد و بقیــه بــه صــورت 
ــی  ــره نویس ــه پذی ــی ک ــا زمان ــت و ت ــاطی اس اقس
تبدیــل بــه ســهام شــود، هشــت درصــد ســود بــه 

ــرد. ــق می گی ــذاران تعل ــرمایه گ س

ــذاری  ــرمایه گ ــد س ــا رش ــه ب ــیدی در رابط خورش
ــه از ســوی  ــه اینک ــا اشــاره ب ــی و خارجــی ب داخل
ــد  ــه بای ــده ک ــرح ش ــی مط ــاد و دارای وزارت اقتص
ــای  ــاری بانک ه ــوط اعتب ــارد دالر از خط 30 میلی
خارجــی تامین برای ســرمایه گــذاری و 15 میلیارد 
دالر قــرار داد مشــارکت خارجــی و ۲0 میلیارد دالر 
هــم در طــول برنامــه پنــج ســاله تحقــق پیــدا کند، 
ــارد  ــم ۶5 میلی ــوع می خواهی ــرد: در مجم ــان ک بی
ــیم و  ــته باش ــی داش ــذاری خارج ــرمایه گ دالر س

ــد. ــاده باش ــد آم ــاخت ها بای ــر س زی
ســهم اســتان از اقتصــاد کشــور زیــر یــک درصــد 
و ۹ دهــم درصــد اســت درحالــی کــه نســبت 
جمعیــت اســتان همــدان ۲.4 دهــم درصــد و 
ــت ــور اس ــد کش ــم ۲.5 درص ــعت ه ــبت وس نس

ــر اینکــه ســهم اســتان از اقتصــاد  ــا تاکیــد ب وی ب
ــر یــک درصــد و ۹ دهــم درصــد اســت  کشــور زی
درحالــی کــه نســبت جمعیــت اســتان همــدان ۲.4 
ــد  ــم ۲.5 درص ــعت ه ــبت وس ــد و نس ــم درص ده
کشــور اســت، ادامــه داد: اســتان همــدان از برنامــه 

عقــب اســت.
رئیــس کمیســیون ســرمایه گــذاری اتــاق بازرگانــی 
اســتان همــدان بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر بخواهیــم 
عدالــت اجــرا شــود بایــد عدالــت در تمــام شــئون 
اجتماعــی اجرایــی شــود، افــزود: اگــر بخواهیــم بــه 
نســبت جمعیــت و وســعت اســتان در نظــر بگیریــم 
یــک میلیــارد و ۶00 میلیــون دالر از مبلــغ ۶5 
ــد  ــذاری خارجــی بای ــارد دالر ســرمایه گ میلی

در اســتان همــدان ســرمایه گــذاری شــود.
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب ــیدی در پای خورش
پنــج بانــک نظامــی کــه در بانــک ســپه ادغــام 
ــع  ــه مناب ــال ب ــارد ری ــزار میلی ــدند ۹0 ه ش
ــل 15  ــد و در مقاب ــه کردن ــپه اضاف ــک س بان
درصــد تســهیالت داده بودنــد، ادامــه داد: 
ــتند. ــزان هس ــی گری ــع تکلیف ــا از مناب بانک ه

هادی خورشیدی در ششمین نشست کمیسیون سرمایه گذاری خبر داد:

افزایش قابل توجه مصارف بانکی بخش صنعت در همدان
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ــر در  ــی مای ــاق بازرگان ات
ــعه  ــاد و توس ــوی ایج تکاپ
گلخانــه هــای هیدروپونیک 

ــک و آکوآپونی
مســئول اتــاق بازرگانــی ، صنایــع ، معــادن و 
داران  گلخانــه  نشســت  در  مالیــر  کشــاورزی 
مالیــری کــه بــا حضــور مســئول کمیته کشــاورزی 
ــزار  ــر برگ ــؤالن مالی ــر و مس ــی مالی ــاق بازرگان ات
ــه داران و  شــد گفــت : در راســتای ترغیــب گلخان
حرکــت بــه ســمت ایجــاد و توســعه گلخانــه هــای 
هیدروپونیــک و آکوآپونیــک ، آمــوزش هــای الزم 

ــه مــی شــود . ارائ
ــن  ــا اجــرای ای ــان اینکــه ب ــا بی ــی ب ــد بهرام حمی
ــر و  ــنتی مالی ــاورزی س ــی در کش ــرح ، انقالب ط
اســتان ایجــاد مــی شــود ، افــزود : ایــن آمــوزش 
هــا از ســوی جهــاد کشــاورزی و کمیســیون 
آمــوزش اتــاق بازرگانــی اســتان ارائــه مــی شــود .

وی بــا اشــاره بــه تــالش اتــاق بازرگانــی مالیــر در 
ــه داران  راســتای ســاماندهی هــر چــه بهتــر گلخان
ــتان  ــی اس ــاق بازرگان ــی ات ــداف عال و پیشــبرد اه
همــدان  گفــت : ایــن نشســت بــا محوریــت ایجــاد 
انســجام بیــن اعضــای اتــاق بازرگانــی مالیــر بــرای 
ــه داران اســتان  ــات انجمــن گلخان ــزاری انتخاب برگ

برگــزار شــده اســت .
بهرامــی بــا بیــان اینکــه گلخانــه هــای آکوآپونیــک 
ــه ای از  ــان گلخان ــان کشــت گیاه ــق همزم ، تلفی
آب پــرورش آبزیــان اســت ، افــزود : از جملــه ایــن 

ــام  ــه را ن ــو و غورباق ــوان زال ــی ت ــان ارز آور م آبزی
بــرد کــه در ایــران فاقــد ارزش غذایــی و اقتصــادی 

بشــمار مــی آیــد.
ــزود  ــه اف ــر در ادام ــی مالی ــاق بازرگان ــئول ات مس
: ایــن در حالــی اســت کــه ایــن آبزیــان در 
آمریکایی،ژاپن،آســیای   ، اروپایــی  کشــورهای 
ــی  ــاری باالی ــق تج ــرقی،اندونزی رون ــوب ش جن
ــم مشــابه  ــه گوشــت آن از نظــر طع دارد، چــرا ک
گوشــت گوســاله اســت و در کشــورهای اروپایــی و 

آمریکایــی طرفــداران زیــادی دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پوســت غورباقــه از 
ــت :  ــت ، گف ــا اس ــرم ه ــواع چ ــن ان ــوب تری مرغ
ــه  ــت قورباغ ــرم گوش ــر کیلوگ ــی ه ــت جهان قیم
ــادرات آن  ــد و ص ــه تولی ــت ک ــا ۲0 دالر اس 14 ت
مــی توانــد ارزش اقتصــادی باالیــی بــرای اســتان 

ــد. ــته باش داش
بهرامــی اضافــه کــرد : پوســت قورباغــه و کمپوســت 
ایــن حیــوان باعــث شــده تــا قورباغــه و پــرورش آن 
ــه تجارتــی جــذاب و پــر ســود تبدیــل  در جهــان ب
شــود و کشــورهایی کــه شــرایط آب و هوایــی 
ــرای  ــد ب ــرای پــرورش ایــن حیــوان دارن مناســبی ب
ــه کار  ــت ب ــادرات آن دس ــروش و ص ــرورش و ف پ

شــوند.
وی بــا بیــان اینکــه ایــران درگذشــته یکــی از 
ــود  ــه ب ــت قورباغ ــده گوش ــادر کنن ــورهای ص کش
ــه  ــه ب ــه باتوج ــرورش قورباغ ــت پ ــت : ممنوعی گف
ــوان و  ــن حی ــرورش ای ــرای پ ــور ب ــیل کش پتانس
ــیار از  ــای بس ــری ه ــد از پیگی ــی بع ــتغال زای اش

ــد. ــرف ش ــال ۸۶ برط ــدود س ح
ــه  ــا توج ــرد : ب ــد ک ــی تأکی ــاق بازرگان ــئول ات مس

ــا و  ــاخت ه ــت زیرس ــت در تقوی ــت دول ــه سیاس ب
توســعه گلخانــه هــا بــا هــدف مدیریــت مصــرف آب 
در بخــش کشــاورزی و افزایــش میــزان برداشــت در 
هکتــار ، اتــاق بازرگانــی مالیــر توجــه بــه ایــن حــوزه 
ــود  ــاورزی خ ــه کش ــتور کار کمیت ــر را در دس خطی

ــرار داده اســت . ق
وی گفت : در راســتای سیاســت کشــت فراسرزمینی 
ــای  ــی از تقاض ــل توجه ــوج قاب ــا م ــق آن ب و تلفی
ــه  ــایه از جمل ــورهای همس ــه در کش ــداث گلخان اح
عــراق الزم اســت ضمــن توجــه بــه حفــظ بذرهــای 
اصیــل ایرانــی در داخل کشــور ، نســبت بــه مدیریت 
ایــن تقاضــا و ایجــاد اشــتغال برای مهندســین رشــته 
ــای  ــه ه ــداث گلخان ــن اح ــاورزی و متخصصی کش
ــرد .  ــش ک ــای نق ــک ، ایف ــک و آکوآپونی هیدروپونی
عــدم توجــه بــه اســتانداردهای جهانــی محصــوالت 

صادراتــی را تهدیــد مــی کنــد
رئیــس جهــاد کشــاورزی مالیــر نیــز در این نشســت 
ــت : در  ــه داران گف ــکالت گلخان ــه مش ــاره ب ــا اش ب
راســتای رفــع موانــع و مشــکالت تولیــد باید تشــکل 
ــت  ــی حرک ــم افزای ــت ه ــاورزی در جه ــای کش ه

کننــد.
ــره وری را  ــش به ــری توســعه و افزای ــدی میرباق مه
ــرد :  ــان ک ــی دانســت و بی ــم افزای ــن ه مســتلزم ای
ــوان  ــی ت ــی م ــاق بازرگان ــت ات ــاط و محوری ــا ارتب ب

ــام داد . ــی انج ــاختی خوب ــات زیرس اقدام
ــد  ــش صــادرات بای ــرای افزای ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
بسترســازی الزم صــورت بگیــرد گفــت : بــرای 
محصــول صادراتــی اقدامــات و شــرایط را بایــد 
ــاز و  ــق نی ــه مطاب ــرد ک ــم ک ــی فراه ــه ای ــه گون ب

اســتانداردهای کشــور هــدف باشــد .
ــر   ــی مالی ــاق بازرگان ــه کشــاورزی ات مســئول کمیت
نیــز در ایــن نشســت تصریــح کــرد: عــدم توجــه بــه 
اســتانداردهای جهانــی و مقــررات کشــورهای هــدف 
مــی توانــد محصــوالت کشــاورزی صادراتــی از جمله 
ــه  ــد مواج ــا تهدی ــران را ب ــته و زعف ــمش، پس کش
کنــد. مجیــد رســتمی بــر لــزوم بیــان دالیــل عــدم 
پذیــرش محصــوالت صادراتــی  کــه اخیــرا برگشــت 
ــق و علمــی  ــه صــورت شــفاف ، دقی ــد ب خــورده ان
ــرای جلوگیــری از اتفاقاتــی  تأکیــد و بیــان کــرد : ب
ــه  ــی ک ــش های ــت ک ــموم و آف ــت ، س ــن دس از ای
ــا در کشــورهای مقصــد مجــاز نیســت  مصــرف آنه

بایــد معرفــی شــود .
ــموم  ــی س ــرف و معرف ــوه مص ــر نح ــارت ب وی، نظ
ــد  ــای تولی ــخصات واحده ــت مش ــن و ثب جایگزی
ــر افزایــش صــادرات  ــر در ب کننــده را از عوامــل مؤث
آنالیــز   ، گیــری  نمونــه   : گفــت  و  برشــمرد 
آزمایشــگاهی و صــدور تائیدیــه ســالمت محصــوالت 
توســط آزمایشــگاه هایی کــه توســط طــرف خارجــی 
ــت . ــروری اس ــد ض ــده ان ــی ش ــا معرف ــیس ی تأس
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امضای تفاهم نامه مشترک فی مابین اتاق بازرگانی شهرستان مایر و دانشگاه 
آزاد اسامی واحد مایر 

ایــن تفاهــم نامــه کــه بــا حضــور مهنــدس حمیــد بهرامــی رییــس کمیســیون فنــاوری اطالعــات اتــاق اســتان 
و دکتــر محمــد عظیــم خدایــاری رییــس دانشــگاه آزاد اســالمی مالیــر ، دکتــر محمــد میرزایــی رئیــس محتــرم 
ــا محوریــت بهــره گیــری از حداکثــر ظرفیــت کمیســیون  مرکــز رشــد دانشــگاه ، در پنــج مــاده و دو تبصــره ب

آمــوزش ، پژوهــش و فنــاوری اطالعــات اتــاق بازرگانــی اســتان همــدان صــورت پذیرفــت .

ــور  ــا حض ــرکان ب ــی تویس ــاق بازرگان ــاورزی ات ــه کش ــت کمیت نشس
اکثریــت اعضــاء و مهنــدس اکبــری رئیــس محتــرم جهــاد کشــاورزی 

ــد. ــزار گردی تویســرکان برگ
در ایــن نشســت ابتــدا قمــری مســئول کمیته کشــاورزی ضمن تشــکر 
از حضــور مهنــدس اکبــری بــه تشــریح فعالیــت هــا و اقدامــات کمیتــه 
کشــاورزی پرداختنــد و بــا بیــان مصوبــات جلســات کمیتــه کشــاورزی 

در مــورد بخــش کشــاورزی بــه بیــان موضوعــات زیــر پرداختند:
ــورد  ــوص در م ــاورزی بخص ــش کش ــوزش بخ ــه آم ــژه ب ــه وی 1-توج

ــردو  گ
۲-بیان مشکالت بخش سیر تویسرکان 

در ادامه حاضرین در جلسه به بیان نکته نظرات خود پرداختند.
ــه ســواالت و  ــری ضمــن تشــکر، در پاســخ ب ــدس اکب ــان مهن در پای
نظــرات مطــرح شــده و اســتقبال از بحــث آمــوزش ، آمادگــی جهــاد 
ــوزش  ــورد آم ــی در م ــاق بازرگان ــا ات ــکاری ب ــت هم ــاورزی راجه کش

ــد. بخــش کشــاورزی اعــالم نمودن
در پایان مصوبات ذیل به تصویب اعضاء جلسه رسید:

ــاد  ــی و جه ــاق بازرگان ــارکت ات ــا مش ــوزش ب ــث آم ــری بح 1-پیگی
ــاورزی  کش

ــز  ــتاورد مرک ــج و دس ــورد نتای ــاورزی در م ــاد کش ــری جه ۲-پیگی
ــرزان ــردو ک ــات گ تحقیق

3-پیگیــری جهــاد کشــاورزی در مــورد امــکان احــداث ســردخانه های 
کوچــک شــخصی جهــت نگهداری ســیر کشــاورزان

4-پیگیری طرح شناسنامه دار کردن باغات گردوی شهرستان
5-مشــارکت جهــاد کششــاورزی و اتــاق بازرگانــی در تبییــن و فوایــد 

سرشــاخه کاری گــردو و تشــویق و ترغیــب باغــداران 
در پایــان مقــرر گردیــد جلســات مشــترک ماهیانــه برگــزار و نســبت به 

بررســی پیشــرفت مصوبــات اقدامــات الزم صــورت پذیرد.

نشست کمیته کشاورزی اتاق بازرگانی تویسرکان با حضور اکثریت اعضاء و رئیس محترم 
جهاد کشاورزی تویسرکان برگزار گردید.
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ــا ــدان ب ــاق هم ــئولین ات ــت مس نشس
ــازمان  ــرکل س ــوری مدی ــه ذک ــه ال وجی

ــدان ــتان هم ــی اس ــور مالیات ام
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان علــی اصغــر زبرســت رئیــس 
اتــاق همــدان، علــی اکبــر فــالح نایــب رئیــس اتــاق همــدان و  رئیــس 
ــاق همــدان  ــر کل ات ــزدی دبی ــره ای ــی و طاه ــور مالیات کمیســیون ام
ــه ذکــوری ضمــن تبریــک  انتصــاب وی  ــه ال ــا وجی طــی نشســتی ب
ــن  ــم تری ــرح مه ــه ط ــازمان ب ــن س ــد ای ــر کل جدی ــوان مدی ــه عن ب

مشــکالت فعالیــن اقتصــادی در مباحــث مالیاتــی اشــاره و در راســتای 
رفــع و تســهیل موانــع موجــود مالیاتــی راهکارهایــی را ارائــه نمونــد.

رئیــس اتــاق همــدان در ایــن نشســت ضمن تحســین انتخــاب مدیران 
از بدنــه دســتگاه هــای مرتبــط اظهــار داشــت ســازمان امــور مالیاتــی 
در ســالهای اخیــر تعامالتــی مثبتــی را بــا پارلمــان بخــش خصوصــی 
اســتان داشــته و اغلــب مشــکالت مالیاتــی  فعالیــن اقتصــادی اســتان  
جنبــه کشــوری داشــته و در مــواردی کــه رفــع موانــع در اختیــار مدیر 

اســتان بــوده مســاعدت هــای شــایانی بعمــل آمــده اســت .

ــدگان  ــد کنن ــن تولی ــس انجم رئی
و صادرکننــدگان مبــل و منبــت 

ــدان   ــتان هم اس

ــدان  ــتان هم اس
از نظــر صنعــت 
مبــل  و  چــوب 
بایــد  منبــت  
در  را  اول  حــرف 

کشــور بزنــد
ناصــر قنبــری  رئیــس انجمــن تولیــد 
کننــدگان و صادرکننــدگان مبــل و 
منبــت اســتان همــدان  در گفتگــو بــا 
روابــط عمومــی اتــاق همــدان بــا بیــان 
اینکــه از ۶ ســال قبــل بــه ایــن نتیجــه 
ــرای  ــردی ب ــالش ف ــه ت ــیدیم ک رس
حــل مشــکالت صنعــت چــوب در 

شهرســتان مالیــر جــواب نمــی دهــد، 
ــای  ــی ه ــی رایزن ــت : ط ــار داش اظه
صــورت گرفتــه دو انجمــن راه انــدازی 
ــاد  ــد ایج ــی از فراین ــه بخش ــد ک ش
انجمــن مبــل و منبــت شهرســتان 
مالیــر توســط اتــاق بازرگانــی اســتان 

ــه ســرانجام رســید همــدان ب
ــن ۶ ســال  ــان اینکــه طــی ای وی بابی
گذشــته 7۲ هــزار ثانیــه تبلیغــات 
ــدون  ــم ب ــی سراســری گرفتی تلویزیون
ــت  ــغ پرداخ ــق تبلی ــی ح ــه ریال اینک
ــه صــورت  ــه ب ــزود: کاری ک ــم، اف کنی
جمعــی صــورت پذیــرد نتیجــه بخــش 
خواهــد بــود هــر چنــد شــاید در ابتــدا 
کمــی مشــکل باشــد کــه آن هــم بــه 
ــالف  ــاس اخت ــر اس ــاد ب ــال زی احتم
ســلیقه ای کــه بیــن اعضاء وجــود دارد 
شــکل مــی گیــرد امــا از ایــن مطلــب 
ــا و  ــن ه ــکیل انجم ــم تش ــه بگذری ک
ــرعت  ــا را س ــام کاره ــا انج ــکل ه تش

مــی بخشــد
ــن فعــال عرصــه مبــل و منبــت در  ای
ــی  ــازار مبل ــه ب ــار اینک ــا اظه ــر ب مالی
وجــود  مالیــر  در شهرســتان  کــه 
دارد در کشــور بــی نظیــر اســت؛ 
یــادآوری کــرد: تعــداد مشــتریانی 
ــد  ــرای خری ــر ب ــه از شــهرهای دیگ ک
ــر مراجعــه مــی کننــد  ــه مالی مبــل ب
شــاید بتــوان گفــت از تعــداد مراجعــه 

ــت  ــردن و یاف ــازار ج ــه ب ــدگان ب کنن
ــت ــتر اس ــم بیش ــران ه ــاد ته آب

قنبــری در ادامــه بــا اظهــار اینکه حتی 
معــاون وزیــر هــم بــرای خریــد مبــل 
ــی  ــه م ــر مراجع ــتان مالی ــه شهرس ب
ــر  ــال حاض ــرد: در ح ــه ک ــد، اضاف کن
بــه دنبــال شناســایی بــازار خارجــی و 
صــادرات هســتیم و امیدواریــم کــه در 
زمینــه صــادرات بــه رکوردهــای خوبی 
برســیم ولــو اینکــه دو ســه ســال هــم 
بــه طــول بیانجامــد ولــی در هــر 
صــورت نتیجــه خوبــی از ایــن فراینــد 

اســتحصال مــی شــود
ایــن فعــال مبــل و منبــت شهرســتان 
ــام  ــا انج ــه ب ــوان اینک ــا عن ــر ب مالی
کارهــا بــه صــورت جمعــی بــه نتایــج 
خوبــی مــی رســیم، گفــت: با تشــکیل 
ــه  ــد توقــع داشــت کــه ب انجمــن نبای
ســرعت کارهــا و اقدامــات جمعــی بــه 
ثمــر بنشــیند و اصــال نبایــد بــرای آن 
ــرات  ــه ثم ــرد چراک ــن ک ــان تعیی زم
ایــن امــر در آینــده خــود را نشــان مــی 

دهــد
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــا در مبــل و 
منبــت شهرســتان مالیــر برنــد جهانی 
ــی را  ــد مل ــن برن ــت را و همچنی منب
هــم بدســت گرفتــه ایــم؛ اضافــه کــرد: 
ــای   ــب کارگاه ه ــدات اغل ــروش تولی ف
ــا شــب عیــد  ــر ت مبــل و منبــت مالی

تکمیــل اســت کــه ایــن اتفــاق نتیجــه 
کار جمعــی اســت و بــه همیــن خاطــر 
و  صنعتگــران  انجمــن  اســت  الزم 
فعالیــن حــوزه  چوب اســتان تشــکیل 

شــود.
ســی هــزار واحــد صنفــی، کاری، 
توزیعــی و صنعتــی چــوب در اســتان 
همــدان فعــال اســت و در ایــن راســتا 
001 هــزار نفــر بــه صــورت مســتقیم 
و غیــر مســتقیم بــا صنعــت چــوب در 

تمــاس هســتند
ــت در  ــل و منب ــوزه مب ــال ح ــن فع ای
ــه  ــوان اینک ــا عن ــر ب ــتان مالی شهرس
صنعــت  نظــر  از  همــدان  اســتان 
ــرف اول را  ــور ح ــد در کش ــوب بای چ
ــار 03  ــق آم ــرد: طب ــوان ک ــد، عن بزن
ــی  ــی، کاری، توزیع ــد صنف ــزار واح ه
ــدان  ــی چــوب در اســتان هم و صنعت
فعــال اســت و در ایــن راســتا 001 
هــزار نفــر بــه صــورت مســتقیم و غیــر 
مســتقیم بــا صنعــت چــوب در تمــاس 

ــتند هس
وی بابیــان اینکــه در حــال حاضــر در 
شهرســتان مالیــر یــک راســته بــازاری 
در اختیــار مبــل و صنایــع چوبــی قــرار 
گرفتــه، عنــوان کــرد: در شــهر همدان 
فــروش  بــرای  ای  راســته  چنیــن 
صنایــع چوبــی وجــود نــدارد کــه 

ــود. ــی ش ــاس م ــاد آن احس ایج
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ــگاه  ــداز نمایش ــور و بازدی ــت  حض ــتان جه ــازرگان اس ــان ب ــی از زن جمع
اکســپو2021 بــه سرپرســتی دبیــرکل اتــاق همــدان  بــه دبــی ســفر کردنــد

جمعــی از زنــان بــازرگان اســتان جهــت  حضــور و بازدیــداز نمایشــگاه 
ــه دبــی ســفر کردنــد. اکســپو۲0۲1 بــه سرپرســتی دبیــرکل اتــاق همــدان  ب

ــگاه و  ــن نمایش ــت ای ــت و اهمی ــه از واژه  Exposition اس Expo برگرفت
پیامدهــا و برآیندهــای آن بــرای کشــورهای جهان آن چنان ارزشــمند اســت که 
امــروزه اکســپوها ســومین رویــداد مهــم دنیــا پــس از مســابقات جــام جهانــی 
فوتبــال و بازیهــای المپیــک بــوده و نــام "المپیــک فرهنــگ ملــل" را بــرای آن 

برگزیــده انــد.
ــده  ــون و آین ــته، اکن ــش گذش ــرای نمای ــت ب ــگاهی اس ــگاه پیش ــن نمایش ای
ــینه  ــی و پیش ــادی، علم ــی، اقتص ــتاوردهای اجتماع ــه در آن دس ــورها ک کش
فرهنگــی و دورنمــای توســعه کشــورها بــه نمایــش گذاشــته می شــود. میزبانــی 
نمایشــگاه اکســپو بــرای توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و زیرســاختی شــهرهای 
ــاز اســت. از  ــی بســیار کارس ــای بین الملل ــان و داد و ســتدها و همکاری ه میزب
 )BIE( »ــی ــگاه های بین الملل ــر نمایش ــو »دفت ــورهای عض ــه کش ــن رو، هم ای
مایلنــد میزبانــی ایــن نمایشــگاه را بــه عهــده بگیــرد. تا کنــون حدود ۶0 اکســپو 

ــت. ــزار شده اس ــهر برگ در ۲4 ش
جمعــی از اعضــای کانــون زنــان بــازرگان اســتان همــدان بــه سرپرســتی طاهــره 
ایــزدی دبیــر کل اتــاق همــدان بــه منظــور آشــنایی بــا خالقیت هــا و ایــده های 
نویــن در زمینــه ی خلــق آینــده ای روشــن تــر بــا حضــور در نمایشــگاه اکســپو 
از پاویــون چنــد کشــور پیشــرو در زمینــه تکنولــوژی های نویــن بازدیــد نمودند 

کــه گــزارش مختصــری از آن را در ادامــه مــی خوانیــد:
طاهــره ایــزدی دبیــر کل اتــاق همــدان در رابطــه بــا ایــن ســفر توضیــح داد ؛ 
بازدیــد از ایــن نمایشــگاه تجربــه ی بســیار ارزشــمندی بــود کــه پنجــره ای از 
امیــد و روشــنی را بــه آینــده مــی گشــاید و صحنــه رویایــی از تلفیــق دانــش، 
خالقیــت، هنــر و تکنولــوژی را در ذهــن هــر بازدیــد کننــده  مــی آفرینــد. وی 
افــزود متاســفانه حضــور کمرنــگ دانشــگاه هــا و مراکــز تحقیقاتــی وایــده هــای 
نــو و خالقانــه محققــان ایرانــی در خلــق آینــده از نقــاط ضعــف پاویــون ایــران 

در اکســپو دوبــی بــود.
ــک بخــش اســت  ــن نمایشــگاه هــر کشــور دارای ی ــه کــرد ،درای ــزدی اضاف ای
ــر  ــوژی و ه ــنت، تکنول ــگ، س ــش فرهن ــا در آن بخ ــن را دارد ت ــت ای و فرص
ــه نوعــی معــرف آن کشــور اســت را نمایــش دهــد. ماننــد  چیــز دیگــر کــه ب
ــون اســت  ــک پاوی ــران در اکســپو ۲0۲0 هــم دارای ی اکســپوهای گذشــته، ای
کــه در بخــش Mobility قــرار دارد. ایــران در ایــن پاویــون، تمدنــی باســتانی 
و پایــدار بــا ملتــی مهمــان نــواز تعریــف شــده اســت. پاویــون ایــران در اکســپو 
۲0۲1 دبــی در همســایگی غرفــه فرانســه و شــیلی، پاویونــی به مســاحت ۲014 
متــر واقــع شــده اســت. کشــورمان بــا شــعار »ایــران تمدنــی کهــن و اســتوار، 
تنــوع اقــوام، میزبــان ملت هــا« در ایــن دوره شــرکت کــرده اســت. در طراحــی 
ــه ای مشــهور  ــک شــب، مجموع ــا الهــام از قصه هــای هــزار و ی ــون ب ــن پاوی ای

ــن  ــاب ای ــل انتخ ــت. دلی ــده اس ــی ش ــه طراح ــه خاورمیان ــای عامیان از قصه ه
ــه در دوران  ــن مجموع ــای ای ــام قصه ه ــه تم ــن اســت ک کانســپت طراحــی ای
صــدر اســالم جمــع آوری شــده اســت و اثــری مهــم از ادبیــات و فرهنــگ ایرانــی 
را بــه تصویــر می کشــد. ایــن طراحــی اســتعاره ای از تقابــل آســمان و زمیــن را 
روایــت می کنــد کــه بــه جــای یــک ســاختار صلــب و مســتحکم، یــک شــبکه 
ریزوماتیــک اســت کــه هــر بخــش آن روایتــی متفــاوت از تاریــخ معاصــر ایــران 
را ارائــه می دهــد. یکــی از نــکات جالبــی کــه طراحــی ایــن بنــا بــه آن توجــه 

شــده، تهویــه هــوا مطبــوع بــه شــیوه کهــن در ایــران اســت.
وی در پایــان تاکیــد کــرد بازدید نمایشــگاه اکســپوی ۲0۲1 دبی  را  در راســتای 
افزایــش وســعت دیــد اقتصــادی و آینــده نگــری در کســب و کار و تولیــد  بــه 
همــه فعــاالن اقتصــادی اســتان توصیــه میکنم.گفتنــی اســت نمایشــگاه اکســپو 
در ســال ۲0۲1 از 1 اکتبــر مقــارن بــا ۹ مهرمــاه در دوبــی آغــاز و تــا 31 مــارچ 

۲0۲۲ )11 فروردیــن 1401( ادامــه دارد
خاطــره خانلــر زاده رئیــس کانــون زنــان بــازرگان اســتان همــدان نیــز در رابطــه 
بــا ایــن ســفر توضیــح داد؛در اکســپو ۲0۲0 دبــی ســه بخــش یــا منطقــه وجــود 

داشــت کــه عبارتنــد از:
Sustainability بــه معنــای پایــداری اســت کــه در آن می توانیــد 
ــورها  ــه کش ــا آنچ ــد و ب ــاهده نمایی ــان را مش ــای جه ــرفته ترین فناوری ه پیش
بــرای حمایــت از پایــداری منابــع دنیــا انجــام می دهنــد، آشــنا شــوید. در ایــن 
بخــش شــاهد ایــن هســتید کــه بشــر چگونــه می توانــد از زندگــی هماهنــگ 

طبیعــت بــا تکنولــوژی بــاال لــذت ببــرد.
ــاد  ــاهد ایج ــه در آن ش ــت ک ــی اس ــای پویای ــه معن ــزود Mobility ب وی اف
ــب از  ــات موج ــن ارتباط ــود. ای ــد ب ــان خواهی ــبرد جه ــرای پیش ــی ب ارتباطات
بیــن رفتــن شــکاف میــان دنیــای فیزیکــی و دیجیتــال می شــوند و جامعــه ای 
هماهنــگ و جهانــی را ایجــاد می کننــد کــه در آن اطالعــات ، ایده هــا و کاالهــا 

ــوند. ــه می ش ــری مبادل ــان دیگ ــر زم ــریعتر از ه س
خانلــر زاده افــزود موضــوع ایــن نمایشــگاه نیــز" اتصــال ذهنهــا ، خلــق آینــده" 
ــت  ــای زیس ــیب ه ــرای آس ــدار ب ــای پای ــاد راه حله ــت ایج ــر اهمی ــت و ب اس
محیطــی فعلــی جهــان تاکیــد دارد وهمــکاری فرهنگــی را بــه عنــوان ابــزاری 
بــرای مقابلــه بــا مشــکالت جهــان و حرکــت بــه مرحلــه بعــدی پیشــنهاد مــی 
دهــد کــه در آن فنــاوری ، پایــداری ، صنایــع دســتی و میــراث فرهنگــی دســت 
در دســت هــم دارنــد. یکــی از مهــم تریــن اهدافــی کــه مــی تــوان بــرای اکســپو 
۲0۲1 دبــی عنــوان کــرد آشــنایی بــا دســتاوردها و نــوآوری هایــی اســت کــه در 
عرصــه هــای متفــاوت اعــم از تجــارت، فنــاوری، گردشــگری و غیــره بــه دســت 

ایــده ســازان خــالق، آفریــده شــده اســت.


