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اهم موضوعات و مصوبات :
 تصویب بودجه  سال ۱۴۰۰ اتاق همدان

 تایید گزارش حسابرسی و صورتهای مالی سال ۱398 
 تشکیل کمیته معامالتی  و بررسی آیین نامه کمیته  وشیوه نامه معامالتی

 اخذ  کلیه مجوزهای مالی
 تمدید قرارداد  مشاورین  ساختمان  و گواهینامه های  سیستم مدیریت کیفیت  

 بررسی موضوعات وتصمیم گیری  در خصوص موارد اجرایی پروژه بلوار فرودگاه  و ساختمان بلوار مدنی
 جمع بندی نشست  مشارکت فعاالن اقتصادی و بانک  در  پروژه بلوار فرودگاه 

 ارائه گزارش مسائل حقوقی  و کارشناسی ساختمان بلوار مدنی
 تصمیم  گیری  در خصوص تهاتر  واحدهای  ساختمان بلوار مدنی باشریک ) شرکت عماد پیمان (

 تصمیم گیری درخصوص پرداخت عوارض  کمیسیون ماده ۱۰۰و اخذ پایان کار 
 تصمیم گیری  در خصوص مشارکت اتاق در  طرح پویش  هزار امید جامعه نیکوکار اتاق ایران 

 گزارش کمک های  اتاق در موضوع  کروناو سیستان وبلوچستان
 بررسی پروپوزال  طرح تحقیقاتی اثرات شیوع کرونا بر اقتصاد استان و کتاب اقتصادی استان 

 تصمیم گیری در خصوص طرح پیشنهادی جهت همکاری طرح ایجاد پایانه صادراتی در مالیر با همکاری  فنی وحرفه ای و با 
حفظ و توسعه اهداف آموزشی

 ارائه گزارش عملکرد واحدها  با حضور جناب آقای علیخانی ،معاون محترم امور استانهاو تشکلهای اتاق ایران 
ICC گزارش عضویت اتاق  در کمیته بین المللی 

 گزارش عضویت  اتاق و انتخاب ریاست اتاق  به عنوا ن نایب رئیس اتاق مشترک ایران  و سوریه
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عنوان:

 نشسـت اعضای هیئت نمایندگان اتاق با استاندار همدان 
 نشسـت اعضا هیئت رئیسـه اتاق بازرگانی،صنایع معادن وکشاورزی همدان با 

فرماندار همدان
 دیدار اعضا هیئت رئیسـه اتاق همدان با مدیرکل امور مالیاتی اسـتان همدان 
 دیدار اعضا هیئت رئیسـه اتاق همدان با مدیرکل امور اقتصاد ودارایی اسـتان 

همدان
 نشسـت رییس و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،همدان با معاون امور 

عمرانی استانداری همدان 
 دیدار رئیس اتاق همدان با بخشـی از پزشـکان،مدیران بیمارستان ها و کادر 

درمان استان  
 نشسـت ریاسـت اتاق همدان با نمایندگان اتاق بازرگانی در هیئت های بدوی 

اجتماعی تامین 
 نشسـت با هیئت رئیسـه کمیسیون های تخصصی اتاق همدان 

 نشسـت با مدیرعامل شرکت علیصدر
 نشسـت  با  ریاست اتاق تعاون و اتاق اصناف 

 جلسـه بررسـی مصوبات  شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی
 نشسـت رئیس اتاق همدان با حضور مدیران و کارشناسـان مرتبط دستگاه های 

اجرایی با هدف بررسـی و رفع مشـکل گازرسانی شرکت مرغ مادر تخم گذار 
سیمرغ بهار همدان  

 نشسـت نایب رئیس اتاق همدان با مدیر کل گمرک اسـتان همدان
 نشسـت ریاسـت اتاق همدان با نمایندگان اتاق بازرگانی در هیئت های 

بدوی امور مالیاتی
 اولین نشسـت هیئت مدیره  اتاق بازرگانی مشـترک ایران و سوریه 

 بازدید اعضای هیئت نمایندگان از پروژه سـاختمان جدید اتاق بازرگانی 
همدان

 نشسـت رئیس اتاق بازرگانی همدان با دادسـتان عمومی و انقالب مرکز 
استان همدان 

 نشسـت مشـترک با  جناب آقای علیخانی -معاونت اموراستانهای اتاق ایران
 نشسـت مشترک ریاست سـازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اتاق همدان 

 نشسـت تشریک مسـاعی هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با فعالین اقتصادی 
استان همدان 

 نشسـت بررسی مسـئله رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال 97 و تعلیق 
کارت بازرگانی در اتاق همدان 

 نشسـت تخصصی کمیته پایش ارز اتاق بازرگانی همدان 
 حضور ریاسـت اتاق در جلسـه کمیته  بازنگری نحوه فعالیت  هیئت نمایندگان  
 نشسـت رئیس اتاق و تشـکل های  بزرگ اقتصادی استان با معاون وزیر صمت

 نشسـت مشـورتی رئیس اتاق همدان با مدیران ارشد دانشگاه صنعتی استان 
 نشسـت رئیس اتاق همدان با نماینده مردم تویسـرکان در مجلس شورای 

اسالمی
 بازدید و برگزاری نشسـت با فعاالن اقتصادی  در  تویسـرکان 

 نشسـت رئیس اتاق همدان با مدیرعامل شـرکت شهرک های صنعتی همدان
 تقدیر رئیس اتاق همدان از سـربازان جبهه سـالمت در بازدید از بیمارستان 

فاطمیه
 حضور  در نشسـت  تخصصی اعضای کمیسـیون کشاورزی مجلس  شورای 

اسـالمی با مدیران استانی در مالیر  

اهـــم برخـی 
نشــسـت هـا
و  مکــاتــبات

ریاسـت اتاق   3
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اهـــم برخـی 
نشــسـت هـا
و  مکــاتــبات

ریاسـت اتاق  

 حضور ریاسـت  اتاق در نشست سـتاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی با 
دادگستری حضوررئیس 

 نشسـت اعضای هیئت نمایندگان اتاق همدان با اعضای هیئت رئیسـه اتاق 
ایران )از طریق ویدیو کنفرانس(  

 حضور ریاسـت  اتاق در آیین تودیع و معارفه مسـئول نمایندگی اتاق 
بازرگانی،صنایع،معادن و کشـاورزی استان همدان در شهرستان مالیر 

 نشسـت ریاست اتاق همدان ، ریاسـت سازمان صمت اعضای هیئت نمایندگان 
اتـاق همدان با وزیـر صنعت ،معدن و تجارت  )از طریق ویدیو کنفرانس(  

 برگزاری نشسـت بررسـی طرح پایش محیط کسب و کار با حضور معاون امور 
اقتصادی استاندار همدان

 بازدید رئیس اتاق همدان از موسسـه خیریه بنیاد نبی در مشـهد مقدس 
 نشسـت رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی استان همدان با دبیر 

اجرایی اتاق مشهد مقدس

اهم موضوعات :
 بررســی پیامدهای ویروس  کرونا بر اقتصاد اســتان و کمک به خروج از بحران 

 نقش آفرینــی  اتاق بازرگانی در مقابله با ویروس کرونا
 شناســایی و بررسی مسائل واحد های تولیدی 

 انعکاس مشــکالت اقتصادی اســتان به ستاد ملی مبارزه با کرونا  
 بررســی  اقدامات اجتماعی اتاق در مقابله با ویروس کرونا 

 شناســایی نیاز واحدهای تولیدی استان
 بررســی راهکارهای جلوگیری از تعطیلی واحد های تولیدی

 لزوم اجرای سیاســت های تشــویقی برای فعالین اقتصادی  در حوزه مالیاتی
 پیشــنهاد شناســایی دقیق تر و کاهش قوانین مخل کسب و کار در راستای 

توســعه اقتصاد  و  وضع بخش نامه ها و تدابیری جهت کنترل و کاهش
 آســیب های اقتصادی استان ناشی از بیماری کرونا

 طرح مشــکالت شهرک های صنعتی
 طرح مشــکالت پیمانکاران با تامین اجتماعی 

 پیگیری مشــکالت گازرسانی کارگاه های تولیدی 
 درخواست  تسهیل امور صادرکنندگان استان و شناسایی و حل و فصل برخی 

قوانین مخل صادرات
 افزایش ســطح تعامالت با دادســتانی در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی 

 بررســی موانع و قوانین دســت و پاگیر سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور 
 پیگیری رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال 97 و تعلیق کارت های بازرگانی

 پیگیری مسائل و مشکالت حوزه های اقتصادی استان از جمله در حوزه ارزی
تامین اجتماعی ... پرداخت دیون دولت به بخش خصوصی و اعمال تعدیل در 
قرارداهای خرید دولت و لزوم تامین ارز برای واردات اقالم مورد نیاز واحدها و 

اهمیت آموزش های تخصصی برای آشنایی مدیران فعال حوزه اقتصاد  
 مباحث توســعه ای استان در موضوع توسعه دانشگاه

 بررســی نحوه تشکیل مجتمع ویژه دعاوی اقتصادی استان
 بررسی مشــکالت واحدهای تولیدی استان،بررسی مشکالت پیرامون 

موسســات داوری مطروحه از سوی مرکز داوری اتاق بازرگانی همدان
 پیگیری مشــکالت فعالین اقتصادی اســتان در حوزه های  تعهدات ارزی ،  

تعرفه های  گمرکی  و تناقصات بخشــنامه های بانک مرکزی  و  بانکها ،بیمه و 
ســازمان امور مالیاتی و  عدم تمکین بانکهای اســتان از دستورالعمل های شورای 

ملی پول واعتبار کشــور  و دریافت ســند های جنبی جهت اعطای تسهیالت 
بعنــوان نمونــه بــارز ایــن موانــع قابــل بحــث و  پیگیــری خواهــد بــود. 

 بحث و بررســی آخرین نتایج طرح پایش ملی محیط کســب و کار 
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مکاتبات رئیس اتاق  همدان  با وزراء

 رفع مشکل تولید و صادرات محصوالت سیب زمینی استان )وزیر کشاورزی(
 پیگیری مصوبات ملی شورا گفتگو  )وزیر دارایی(

مکاتبات رئیس اتاق  همدان  با  اتاق  ایران
 اعالم نظر در خصوص الیحه مشارکت عمومی

 گزارش بازپرداخت تعهدات ارزی
 پیشنهادات و مواردی پیرامون تعهد ارزی

 نقطه نظرات اصالحی  و تکمیلی این اتاق در خصوص چک لیست خدمات پیشنهادی  
به اعضا و میزان جذابیت آنها

 اعالم نظرات  اتاق همدان در خصوص  سند آمایش
 اهم مسائل و مشکالت و موانع وراهکارهای پیشنهادی که جهت تحقق شعار سال 

"جهش تولید  "
 درخواست مدت زمان بررسی پرونده های شبه قضایی واحدهای تولیدی دارای مشکل   

 اعالم مشکالت  پایین بودن تعرفه واردات مواد اولیه  
 اعالم نظر در مورد بخشنامه معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر 

کارگر 
 درخواست اصالح  مصوبه کمیسیون مالیات در خصوص حق مسکن

 درخواست معافیت مالیاتی مستقیم و ارزش افزوده شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی  
 پیشنهادات  آیین نامه صدور و تمدید کارت 

 اعالم  نظر در خصوص بودجه 1400 
 اعالم نظر در خصوص طرح پیشنهادی اصالح قانون اتاق ایران
 درخواست اعالم وضعیت تراکنش های بانکی قبل از سال 9۵ 

 اعالم نظر  در خصوص الیحه عدم معافیت مالیاتی محصوالت کشاورزی

مکاتبات رئیس اتاق  همدان  با  رئیس سازمان  توسعه تجارت : 
طرح مشکالت ناشی از رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان  

پیگیری احداث و صدور مجوز پایانه صادراتی محصوالت کشاورزی

اهــــــم بـــرخـی از 
ت  تــــبـا مکـــــــــا
ریــاســـــت اتـــاق
با مسئــولین ارشد
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مکاتبات رئیس اتاق  همدان  با رئیس دادگستری و دادستان
 پیگیری مشکالت ایجاد شده  برای اعضا در مورد انتقال سند مالکیت در راستای اجرای قانون و رفع معضل فعاالن  اقتصادی

 پیگیری مشکالت شرکت درین تویسرکان

مکاتبات رئیس اتاق  همدان  با استاندار و معاونین  
 ارائه بسته پیشنهادی جهت کمک به راه اندازی و فعال نمودن واحدهای آسیب  دیده
 نامه در خصوص پرونده های حسابرسی تامین اجتماعی فعالین اقتصادی به استانداری

 پیگیری مسائل و مشکالت  شهرکهای صنعتی استان )حق شارژ (
 اقدامات  اتاق در اجرای برنامه های استانی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

 پیشنهادات  در خصوص حذف موازی کاری قوانین و مقررات 
 طرح مسائل  ومشکالت اعضا  در حوزه تامین اجتماعی 

 پیگیری تامین شکر شرکت های صنایع غذایی استان
 پیگیری مسائل و مشکالت  فعاالن اقتصادی ) خوردوسازی سینا – معادن سرمک (

مکاتبات رئیس اتاق  همدان  با  رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان همدان
 ارائه نظرات در خصوص شیوع کرونا و مشکالت   

 پیگیری  احداث  پایانه صدور مجوز پایانه صادراتی محصوالت کشاورزی
 شناسایی و  اعالم واحدهای متقاضی تهاتر

 طرح مشکالت مربوط به مبلغ تعهد ارزی و ارزش کاالی صادراتی در گمرک جهت اخذ فرصت برای معادن تعطیل
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 مکاتبات رئیس اتاق  همدان  با  مدیر کل امور مالیاتی :
 پیگیری عدم ارائه خدمات  مناسب بخشودگی  جرائم مالیاتی با توجه به کرونا ) سازمان مالیاتی کشور (

 پیگیری علت عدم استرداد مالیات بنگاههای بزرگ مقیاس اقتصادی

مکاتبات رئیس اتاق  همدان  با  بانک :
 استعالم تسهیالت و اعتبارات اختصاص یافته به بخش مسکن

 پیگیری موضوع  کنسرسیوم بانکها
مکاتبات رئیس اتاق  همدان  با  اتاق اصناف و اتاق تعاون :

 پیگیری  ایجاد مجتمع قضایی ویژه فعالین اقتصادی و به منظور رسیدگی به دعاوی فعاالن بخش خصوصی
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مکاتبات رئیس اتاق  همدان  با فعاالن 
اقتصادی :

 اعالم به فعاالن  اقتصادی در خصوص 
ممنوعیت تسهیالت و اعتبارهای بانکی  از 
محل تسهیالت یا سپرده  اولیه  مشتریان 

توسط بانکها  
 اعالم آمادگی پیگیری مشکالت اقتصاد 
مقاومتی و مشکالت و معضالت حقوقی و 

قضایی 

جدول آماری درصد مکاتبات


