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پیشگفتار
علی اصغر زبردست 

)رئیس اتاق همدان(

ــاز  ــرایطی آغ ــت در ش ــه گذش ــالی ک س
گردیــد کــه مــردم ایــران و جهــان شــکل 
متفاوتــی از زندگــی را تحــت تاثیــر همــه 
ــد و  ــه کردن ــا تجرب ــروس کرون ــری وی گی
ــی  ــای خارج ــه تحریم ه ــی  ک در  روزهای
ــران  ــاد ای ــان اقتص ــای ج ــی( ب و)داخل
ــید و  ــز از راه رس ــا نی ــود، کرون ــده ب ش
ســامت جامعــه و اقتصــاد را توأمــان 

ــرار داد. ــد ق ــورد تهدی م
ــی جدیــد، بیانگــر آن اســت کــه بخــش خصوصــی  ــه قرن مــرور کارنامــه فعــاالن اقتصــادی کشــور در آســتانه ورود ب
ــا و...  ــی، انجمن ه ــای بازرگان ــای اتاق ه ــب فعالیت ه ــی در قال ــکل گرایی و هم صدای ــا تش ــته ب ــول ادوار گذش در ط
ــان  ــه آن ــوق حق ــر  حق ــردم و مطالبه گ ــان م ــاری رس ــراه و ی ــادی هم ــع اقتص ــوارترین مقاط ــه در دش ــته همیش توانس
ــا   ــا تحریــم و کرون باشــد.آنچه مشــهود اســت باوجــود موانــع متعــدد ، فعــاالن اقتصــادی در صــف نخســت  مقابلــه ب

ــه ســهم خــود از افزایــش معضــات جلوگیــری کننــد. موفــق شــدند چــرخ تولیــد و صــادرات را بگرداننــد و ب
اتــاق بازرگانــی همــدان نیــز در ایــن میــان تمامــی عــزم و اراده و همــت خــود را بــه کار بســت تــا در ســال پیــش رو  
ــرداری از بنــای باشــکو ه ســاختمان جدیــد  پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان همــدان   عــاوه   ــا افتتــاح و بهــره ب ب
بــر فراهــم ســازی زیرســاخت هــای  توســعه و اعتــا جایــگاه بخــش خصوصــی  ، مامنــی امــن  بــرای فعالیــن محتــرم 
ــا همــه ایــن  ــد. ب ــرگ زریــن دیگــری  را در کارنامــه ادوار هشــتم و نهــم اتــاق همــدان رقــم زن ــوده و ب اقتصــادی   ب
احــوال بــه لطــف خداونــد منــان و آفریننــده همــه زیبایــی هــا ، بهــاری دیگــر از راه رســید تــا  بــرای همــه مــا نویــد 
ــا  ــا م ــت ت ــیده اس ــازه از راه رس ــاری ت ــان آورد، به ــه ارمغ ــی را ب ــف زندگ ــای مختل ــه ه ــد در عرص ــکوفایی و امی ش
آدمیــان را برانگیــزد کــه در مســیر تعالــی و بهــروزی، فکــر و جــان و دل  اندیشــمندان را  از  مــال هــای کهنــه زدوده  

و بِــه  شــویم از آنچــه تاکنــون بــوده ایــم.
 بــه یمــن تقــارن نــوروز باســتانی1401  بــا  مــاه شــعبان المعظــم و ایــام میــاد یگانــه منجــی عالــم بشــریت، حضــرت 
مهــدی موعــود )عــج( از درگاه خداونــد متعــال ســالی سرشــار از برکــت ،   ســامتی و ســعادتمندی، همدلــی و همراهــی 

بــرای هموطنــان عزیزمــان بویــژه فعــاالن محتــرم اقتصــادی و خانــواده هــای بزرگــوار ایــن عزیــزان  را خواســتارم.
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ــوری  از  اولویــت کاری اتــاق و تمامــی سیاســتهای اجرایــی هــر واحــد از حیــث موضوعــی  ــه مح برنام
، تقویــم زمانــی و هزینــه هــای اجرایــی و همچنیــن گــزارش یــک دوازدهــم هــر مــاه بــه هیئــت رییســه و 

هیئــت نماینــدگان ارائــه گردیــده اســت.

انضبــاط مالــی و اداری در رونــد اجرایــی بــر اســاس بودجــه مصــوب و کســب مصوبــات قانونــی بــرای اجــرا ، تامیــن هزینــه هــا، مدیریــت 
و نهایــت حسابرســی هــای قانونــی بــدون کمتریــن کــه حاصــل شــفاف ســازی و انضبــاط اداری در ایــن  اســت.

اســتفاده از ظرفیــت هــای کمیســیون تخصــص و تشــکل هــای اقتصــادی بــرای دریافــت نظــرات بخــش خصوصــی و ارائــه مســتمر 
بــه مراجــع ذیربــط قانونــی یــک اقــدام  و عمــل مشــخص بــود. 

برنامه ریزی در جهت خدمات آنالین به اعضا و کاهش حضور اعضا در اتاق به دلیل شرایط کرونا در دستور کار قرارگرفت.

توســعه نظــام اطــالع رســانی مســتمر بــه اعضــا در تمامــی حــوزه فعالیتــی، نمایشــگاه داخلــی و خارجــی، هیئــت هــای تجــاری ، نشســتها 
، قوانیــن و دســتورالعملها و در چارچــوب مشــخص اجــرا گردیــد.

پروژه اجرایی 
  اجرای سیستم مدیریت کیفیت )شامل چهار استاندارد(

  پیاده سازی استانداردها 
  نظام مندی و مستندسازی رویه ها و فعالیت های اتاق با اعمال دستور العملها

  تقویت پایگاه خبری و اطالع رسانی 
  استقرار نظام رضایت سنجی از ذینفعان

  ایجاد تشکل های اقتصادی
  اجرای طرح پایش ، سنجش و ارائه به اتاق ایران

  آموزش و توانمندسازی اعضا 
  توسعه و ارتقا جایگاه اتاق در شورای گفتگو کشور

  توسعه و ارتقا جایگاه تراز سنجی اتاق 
  برگزاری آنالین جلسات کمیسیونها و تشکل ها 

مدیریــت
راهـبـردی  
اتــــــاق 

برنامــه عملیاتــی اتــاق در 
ــداف  ــامل اه ــال 1400  ش س
و شــاخص هــای دســتیابی  و 
ــورد  ــه م ــی بودج ــش بین پی
ــتراتژی  ــاس اس ــر اس ــر ب نظ
هــای چهــار ســاله  در ابتدای 
ســال توســط واحدهــای اتاق  

ــد .  ــن گردی تدوی

1
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برنامه  اجرایی 1400 حوزه ریاست:2
 پیگیری و تکمیل طرح های ساختمان اداری اتاق بازرگانی در بلوار فرودگاه 

 تکمیل پروژه ساختمان آقاجانی بیگ  اتاق
 تجهیز و راه اندازی گلخانه 

 استمرار روند نظام مند و مستندسازی رویه های اتاق در قالب دستورالعمل ها ، 
آیین نامه ها و شیوه نامه ها

 تکمیل و پیاده سازی استانداردهای مدیریتی موجود و  افزودن استاندارد های  
جدید )مسئولیت های اجتماعی( 

 استقرار نظام شفاف سازی اتاق با توجه به بخشنامه سالمت اداری 
 تنظیم و تصویب بودجه ، اجرای حسابرسی و تصویب آن

ریاستحــوزه
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 تقویت پایگاه خبری و اطالع رسانی
 استفاده حداکثری در تقسیم کار فراگیر در غالب تشکل ها و اتاق های مشترک

 نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل ها و توانمندسازی تشکل ها 
 کمک در ایجاد توسعه و ارتباط با تشکل های باال دستی

 تقویت حوزه آموزش و پژوهش )ارائه طرح های پژوهشی و آینده پژوهی(
 استقرار نظام ارزیابی و رضایت سنجی

 پیگیری قوانین مخل کسب و کار در حوزه اقتصادی
 اجرای دقیق طرح پایش و استفاده حداکثری از نتایج در سطح استان و ملی

 استفاده حداکثری از ظرفیت های شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی
 سیاستهای افزایش جذب اعضا در حوزه کارت عضویت و بازرگانی

 تالش در جهت روان سازی سامانه جامع تجارت و قوانین مخل کسب و کار
 استفاده حداکثری از کمیسیونهای تخصصی برای بهبود فضای کسب و کار

 توسعه نرم افزار و ایجاد تمهیدات الزم جهت  حفظ داده های و اطالعات  الکترونیکی جهت  ارائه خدمات  به ذینفعان
 تقویت ارتباط اتاق در حوزه بین الملل با دفاتر سایر کشورها

 تکمیل و بروز رسانی بانک اطالعاتی توانمندی های اقتصادی اتاق
 بسترسازی برای مشارکت فعالین اقتصادی در برگزاری نمایشگاه های خارجی ، داخلی و اعزام و پذیرش

 استقرار نظام پیشنهادات مدیریت مشارکتی در بین کارکنان اتاق
 بروزرسانی چارت سازمانی و ارزیابی عملکرد پرسنل

 بسترسازی خدمات مشاوره ای برای حوزه های مختلف)تامین اجتماعی ، حل اختالف مالیاتی ، گمرکی ، بانکی و حقوقی (
 ارتقا کارشناسی دبیر خانه کمیسیونها
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عناوین : 
1-نشست با مسئولین پارک علم و فناوری استان همدان  وبازدید از نمایشگاه محصوالت و دستاوردهای فناورانه 

شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری همدان  
2-حضور ریاست اتاق در نشست های هیئت نمایندگان اتاق ایران 

3-حضور ریاست اتاق در محل پروژه ساختمان و نظارت بر روند اجرای پروژه 
4-نشست  با مهندسین  ومشاورین  ساختمان  ) دوشنبه هر هفته(

5-حضور ریاست اتاق در جلسه بررسی آیین نامه عضویت  اتاق ایران  
6-بازدید استاندار همدان از پروژه ساختمان جدید اتاق بازرگانی همدان وبرگزاری نشست مشترک با حضور اعضای هیئت نمایندگان 

7-نشست اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق همدان با حضور  ریاست اتاق 
8-نشست اعضای کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای وابسته اتاق همدان با حضور ریاست اتاق

9- برگزاری نشست شورای فنی پروژه ساختمان با حضور رئیس اتاق همدان
10-نشست اعضای کمیسیون مالیات،کار و تامین اجتماعی اتاق همدان

11-نشست اعضای کمیسیون آموزش ، پژوهش وفناوری اطالعات اتاق همدان با حضور  ریاست اتاق 
12- نشست اعضای کمیسیون فنی و مهندسی اتاق همدان با حضور  ریاست اتاق 

13-نشست رئیس  ونایب رئیس اتاق همدان با مدیرکل سازمان امور مالیاتی استان همدان
14-نشست اعضای کمیسیون صنایع ومعادن   اتاق همدان با حضور  ریاست اتاق 

15-برگزاری مراسم تجلیل از صادرکنندگان 
16- نشست اعضای کمیسیون تجارت  اتاق همدان با حضور  ریاست اتاق 

17-برگزاری نشست اتاق بازرگانی  تویسرکان-تودیع  ومعارفه  مسئول محترم نمایندگی 
18-برگزاری نشست با فعاالن اقتصادی  رزن   وبازدید از  واحدهای تولیدی  

19-برگزاری نشست با گلخانه داران در محل جهاد کشاورزی رزن  با موضوع  ایجاد تشکل    
و  صنایع  مالیات،  های  کمیسیون  روسای  و   اتاق  رئیس  نایب  20-نشست 
کشاورزی اتاق همدان با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی خدمات رسان 
21-برگزاری جلسه هیئت نظارت بر انتخابات نمایندگان دارایی و تامین اجتماعی 
22--نشست رئیس  ونایب رئیس اتاق همدان با مدیرکل تعاون ، کارو رفاه 

اجتماعی استان همدان
23-حضور در نشست های کمیته ملی اقدام ارزی

سازمان  بودجه  برنامه  هماهنگي  معاون  با  همدان  اتاق  رئیس  24-نشست 
مدیریت و برنامه ریزی استان همدان 

صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  انجمن  موسسین  مجمع  برگزاری   -25
کشمش استان همدان با حضور ریاست اتاق همدان 

اهم برخی 
نشست ها و مکاتبات 

ریاست اتاق  
تعداد جلسات

78
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26-حضور ریاست اتاق در  نشست مشترک هیات رئیسه اتاق ایران، روسای کمیسیون های تخصصی اتاق ایران و -روسای
 اتاق های سراسر کشور با مصطفی میرسلیم، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس رئیس اتاق همدان 

27-نشست رئیس  و نایب رئیس اتاق با مدیر کل تامین اجتماعی استان و معاونین  
28-نشست بررسی  مشکالت  واحدهای  اقتصادی در  خصوص قطعی برق و سایر خدمات-

29-برگزاری نشست شورای فنی ساختمان اداری بلوار فرودگاه 
30-نشست با مدیر بانک کشاورزی و بانک ملی –پیگیری مشکالت اعضای اتاق 

31-نشست مشترک رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی همدان طی دیداری با حضور حسین  سالح ورزی نایب رئیس اتاق ایران،سیدجواد 
زمانی معاون حقوقی و امورمجلس اتاق ایران و محمد قاسمی رئیس مرکزپژوهش های اتاق ایران با مجمع نمایندگان استان همدان 

32-نشست کمیته تخصصی ستاد تسهیل و رفع موانع
33-جلسه بررسی برنامه هفتم توسعه کشور  با حضور هیئت نمایندگان وروسای کمیسیونها 

34-نشست رئیس اتاق همدان با سفیر غنا در تهران 
35-جلسه بررسی وپیشنهادات در خصوص برنامه هفتم توسعه کشور با حضور روسای کمیسیون های اتاق همدان 

36-نشست ریاست ونایب رئیس اتاق با هیئت مدیره انجمن کارفرمایان  
37-جلسه بررسی  طرح اصالح قانون اتاق با حضور اعضای هیئت رئیسه و دبیر کل اتاق همدان 

38-بازدید اعضا هیئت رئیسه از آخرین میزان پیشرفت پروژه ساختمان جدید اتاق همدان 
39-نشست رئیس انجمن ملی سیب زمینی کشور با وزیر کشاورزی

40-بازدید رئیس ،نایب رئیس و دبیر کل اتاق از شرکت صنایع سیم و کابل همدان 
41-جلسه ریاست و نایب رئیس ودبیر اتاق با مدیر کل تامین اجتماعی در خصوص بررسی بخشنامه ها  

42-نشست با معاون سازمان صمت در خصوص مشکالت تعهدات ارزی فعاالن اقتصادی 
43-نشست مشترک رئیس اتاق بازرگانی همدان با سفیر جمهوری غنا در تهران

44-نشست ریاست ودبیر کل اتاق همدان با مدیر عامل شرکتهای نمایشگاهی تهران 
45-بازدید ریاست  و نایب رئیس و دبیر اتاق از کارخانه قطعات خودرو  شهرک صنعتی 

46-بازدید رئیس ،نایب رئیس و دبیر کل اتاق بازرگانی همدان از شرکت قطعه سازی طراحان استان همدان 
47-افتتاح دفتر بسیج تجار و فعاالن اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی همدان 

48-نشست ریاست اتاق همدان و سفیر محترم جمهوری غنا در ایران  با استاندار همدان 
49-نشست ریاست اتاق و سفیر جمهوری غنا با فعاالن اقتصادی 

50- نشست ریاست اتاق و  سفیر محترم جمهوری غنا در ایران با پزشکان مرکز جراحی افق 
51-نشست فعالین اقتصادی استان همدان با نمایندگان بخش خصوصی و دولتی حوزه کشاورزی جمهوری ازبکستان 
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52-نشست رئیس اتاق و  سفیر جمهوری کرواسی با استاندار همدان 
53-نشست سفیر جمهوری کرواسی در ایران با فعاالن اقتصادی 
54-نشست سفیر کرواسی با شهردار و فعاالن فرهنگی همدان 

55-حضور ریاست اتاق در یادواره هفتصد وپنجاه شهید اصناف و فعاالن اقتصادی همدان
56-حضور نماینده  اتاق در نشست تخصصی هیات های اندیشه ورز سازمان بسیج اصناف ، بازاریان و 

فعاالن اقتصادی سراسرکشور 
57-حضور ریاست اتاق دراجالس  تجلیل از شهدای گمنام  استان  با حضور وزیر صنعت ومعدن 

58-نشست با جناب آقای علیخانی در اتاق همدان و ارائه گزارش اتاق 
59-نشست با فرماندار شهرستان رزن

60-نشست با دادستان استان همدان
61- مالقات حضوری با فعاالن اقتصادی بصورت روزانه

62-نشست با معاون امور صنایع سازمان صنعت ، معدن و تجارت همدان
63-نشست های تخصصی با کمیته معامالتی اتاق

64-نشست های تخصصی و پیگیری مشکالت فعالین اقتصادی درخصوص تعهدات 
ارزی

های  بخش  در  تشکل  ایجاد  های  ظرفیت  بررسی  همفکری  65-نشست 
کشاورزی

66-نشست با فعالین اقتصادی در خصوص مشکالت مختلف
67-نشست هم اندیشی فعالین اقتصادی شهرستان تویسرکان 

68-نشست با فعالین اقتصادی در حوزه مبل و منبت در شهرستان مالیر
69- نشست با رایزن اقتصادی سفارت کرواسی 

70-حضور در جلسات آنالین  اتاق ایران و اتاق های مشترک
71-جلسه مشترک ریاست اتاق و روسای کمیسیو نها  ومدیر کل دارایی

72-جلسه  با اعضای  اتحادیه درودگران  
73-بازید از واحدهای تولیدی- یخچال سازی آروین دی-شهرک صنعتی

74-جلسه بررسی ظرفیت های حضور در بازارسوریه
75- سرپرستی تیم اعزامی به  سلیمانیه عراق  و حضور  در نشست های 

کنسلولگری و اتاق بازرگانی  سلیمانیه
76-بازدید از مرکز تجاری ایران در سلیمانیه

ICC 77 - حضور در مجمع عمومی
78 - نشست یا جناب آقای علیخانی معاون امور استان های اتاق ایران 

و ارائه اقدامات انجام شده در پروژه ساختمان اتاق همدان
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مکاتبات 
وزارتخانه و سازمان کشوری)امور خارجه -صنعت،معدن(

موضوعات :
 پیگیري حضور  روساي دفاتر امور خارجه در جلسات اقتصادي استان
 بررسي ماده 5 قانون بهبود کسب و کار در خصوص تشکل هاي موازي

 ارائه نظرات  در خصوص طرح آمایش سرزمین  صنعتي ،معدني و تجاري
 اعام نظرات در خصوص فرآیند صدور کارت بازرگاني در سامانه جامع تجارت

اتاق ایران
موضوعات :

 پیگیري اقدامات انجام شده  در راستاي ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبني بر استفاده از روابط 
خارجي و نمایندگي هاي سیاسي ایران در خارج از کشور در جهت فعالیتهاي اقتصادي

 ارائه نظرات در خصوص یادداشت تفاهم همکاري اتاق ایران و منطقه  غنا
 اعام نظر در خصوص  بخشنامه  بخشودگي جرائم  مؤدیان بدهکار

 ارائه نظرات در خصوص اعام آمار بنگاه هاي اقتصادي بهره مند شده از مزایاي اصاح تبصره  یک ماده 5 مکرر قانون 
صدور چک

 بررسي دستور العمل اجرایي کارگروه  
تسهیل سرمایه گذاري  و مقررات زدایي 

استان ها
 اعام نظر در خصوص موانع ،خاء ها 
و ابهامات زمینه ساز عدم اجراي قانون 

قاچاق کاال و ارز
 پیشنهادات دستور کار یازدهمین 

نشست شوراي عالي توسعه صادرات غیر 
نفتي کشور

مکاتبـــات اهـــم 
اتـــاق  ریاســـت 
ـــد با مسئولین ارشـ
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 ارائه نظرات در رابطه با چالش هاي زنجیره تولید محصول سیب زمینی صنایع تکمیلي
 ارائه نظرات در مورد  ماده 25 قانون بهبود مستمر 

محیط کسب و کار
 ارائه نقطه نظرات درخصوص دستورالعمل نحوه 

محاسبه عمق ساخت داخل محصول
 گزارش  اقدامات  انجام شده در راستاي طرح  

تغییر قانون اتاق ایران  در مجلس شوراي اسامي
 درخواست اقدامات  انجام شده  در رابطه با ماده 

17 قانون بهبود مستمر کسب و کار در رابطه با 
تشکیل سازمان نظام مشاوره و مدیریت

 پیشنهادهمکاري اتاقهاي بازرگاني با اتاق  تعاون 
و اصناف سراسر کشور  در خصوص طرح پایش  

محیط کسب و کار
 اعام نقطه نظرات در مورد دستورالعمل تشکیل 
ستاد هماهنگي نظارت بر بازار و رسیدگي به تخلفات

 ارائه پیشنهادات برنامه هفتم توسعه کشور
 پیگیري  اجراي ماده 25 قانون بهبود مستمر 

محیط کسب و کار  
  پیش بیني وجه التزام قطع برق ، گاز یا مخابرات 

و تمهید خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارات
 پیگیري اجراي ماده 29 قانون بهبود مستمر 

محیط کسب و کار  
  تنظیم آئین نامه دادرسي تجاري و تشکیل 

دادگاههاي تجاري
 گزارش اشکاالت موجود در بند ب ماده 1 محیط 

کسب و کار
 ارائه نظرات در خصوص  پیش نویس طرح اصاح 

قانون اتاق ایران
 اعام نظر درخصوص دفترچه واگذاري زمین در 

شهرک هاي صنعتي
 اعام مسائل و مشکات حمل و نقل استان

 پیگیري اقدامات انجام شده ماده 28 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار  
  تعیین نحوه رسیدگي به اعتراض مؤدیان مالیاتي و حق بیمه تأمین اجتماعي

 پیگیري نرخ عوارض جابجایي کاال از 4 درصد به 9 درصد
  استعام درخواست رسیدگی دفاتر تامین اجتماعی
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استانداری  همدان و ادارات 
موضوعات :

 ارائه پیشنهادات در حوزه تسهیل مراودات اقتصادي با کشورهاي همسایه
 اعام نظر در خصوص دریافت  مازاد مبلغ 0.5% حق الثبت موضوع تسهیل اجراي طرح کاداستر

 بررسي وارائه نظرات در خصوص مفاد اساسنامه پیشنهادي انجمن صنایع تخصصي همگن و خانه  هاي صنعت ومعدن
 و تجارت استاني

 پیگیري اقدامات  صورت گرفته در خصوص حمایت بیمه تامین خدمات
 پیگیري مشکات بانکي فعاالن اقتصادي

 پیگیري نحوه ارائه خدمات و اقدامات انجام شده به واحدهي اقتصادي استان
 پیگیري دریافت تسهیات بانکي جهت تکمیل واحد تولیدي

 پیگیري اقدامات صورت گرفته  در خصوص جبران خسارت شرکتهاي ارائه دهنده خدمات ناشي از تصمیم دولت
 اعام واحدهاي حساس نسبت به قطعي برق

 اعام مشکات صادرکنندگان
 پیگیري ممانعت از حذف مزایاي بیمه تا زمان صدور حکم بازنشستگي

 پیشنهادات درخصوص بسته پیشنهادي سیاست هاي تشویقي و رفع موانع تولید
 ارائه نظرات و پیشنهادات در خصوص بسته پیشنهادي  مرتبط با  شعار سال

 اعام اقدامات انجام شده اتاق در راستاي اباغ برنامه اجرایي 1400 کارگروه مبارزه با قاچاق کاال و ارز
 ارائه نظرات در خصوص تعیین حداقل  دستمزد بصورت منطقه اي

 پیگیري اقدامات انجام شده  در راستاي ماده 14 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
 پیگیري اقدامات انجام شده  در خصوص ماده 18 قانون بهبود مستمر کسب و کار مبني بر شکل گیري تشکل هاي صنفي بخش ساختمان

 نقطه نظرات اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان طا،جواهر ،نقره و سنگهاي قیمتي استان در خصوص تبصره 4 ماده 18
 اعام مشکات و موانع اساسي واحدهاي تولیدي اعم از صنعت- معدن و کشاورزي 

 اعام مشکات واحدهای تولیدی صادرکننده جهت انعکاس اطاعات به کمیته توسعه صادرات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور
 گزارش عملکرد  برنا مه های  اتاق در راستای  مبارزه  با قاچاق  کاال و  ارز

اعضای اتاق 
موضوعات :

 پیگیري مصوبات  شوراي گفتگو سال 
99 در بخش سیر

 رفع ابهام  ازمالیات  متعلقه  به مزایاي 
رفاهي  پرداختي  به حقوق بگیران

حساس  اقتصادي  واحدهاي   شناسایي 
در قطعي برق

بهبود   قانون   23 ماده  رساني  اطاع   
مستمر محیط کسب و کار 

 استفاده از فرمهاي یکسان در قرارداد ها 
با شرکتهای بخش خصوصي و تعاوني

 ارسال دستورالعمل نمایندگان حل اختاف مالیاتي و تشخیص مطالبات تأمین اجتماعي
 ارا ئه نظرات در خصوص تعیین حداقل  دستمزد بصورت منطقه اي

26%

21%

21%

14%

5%

6%

3% 4%

تعداد جلسات نمایندگان اتاق در جلسات خارج از اتاق 

نشست هاي ریاست اتاق 

تعداد مصوبات جلسات هیئت رئیسه

تعداد مکاتبات

بازدید

تعداد مصوبات جلسات هیئت نمایندگان

تعداد جلسات هیئت نمایندگان

تعداد جلسات هیئت رئیسه
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اهم موضوعات :
 بررسی بودجه  سال 1401

 تصویب گزارش حسابرسی سال 1399
 بررسی مصوبات یکصد ویازدهیمن جلسه ستاد تسهیل ورفع 
موانع  تولید در جلسه و ارائه گزارشی از سوی اتاق در خصوص 
تبعات   بر  مبنی  بازرگانی   کارت  حذف   برای  پیشنهادی   بند 

واثرات  برای ممانعت  از اجرایی شدن این پیشنهاد 
 بررسی آیین نامه کمیسیون های اتاق همدان در مورد بازنگری 

با تغییرات واصاحات 
نیازهای  و  ها  اولویت  اعام   بر  مبنی  ایران  اتاق  نامه  بررسی   

تحقیقاتی اتاق و نظر سنجی از اعضای هیئت نمایندگان  
وهماهنگی  نگهداری  نحوه  نامه  آیین  رسانی   اطاع  تصویب   

تجهیزات و ماشین آالت در مدیریت بحران 
 معرفی نماینده تام االختیار اتاق با مجمع  نمایندگان استان 

 تصویب ارسال  نامه ای به اتاق ایران در خصوص اصاح آیین 
قانون  اجرای  ضرورت  به  توجه  با  و  ایران   اتاق  معامات  نامه  

سامت اداری
 مساعده مالی در برگزاری هفته کتابخوانی درمناطق محروم  

 تصویب چاپ کتاب کنشگران اقتصادی
 تصویب چاپ کتابچه قوانین ومقررات مالیاتی 
 بررسی مسائل مالی وحقوقی پروژه بلوار مدنی

 مسائل فنی ومالی  پروژه بلوار فرودگاه 
  تصویب مصوبات کمیسیون معاماتی 
  تبادل آخرین بخشنامه ها و  قوانین 

  بررسی نامه های اتاق ایران
 تصمیم گیری  های حوزه مالی و اداری 

  بررسی  وتصویب گزارش حسابرسی 

3
مصوبات

82
تعداد جلسات

15 هیئت
رئیسه
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حضور هیأت رئیسه و نمایندگان اتاق 
در جلسات برون سازمانی ومجامع 

استانی و کارگروه ها

اهم جلسات :
 کارگــروه تســهیل -کارگــروه تنظیــم بــازار  -کارگــروه نظــارت بــر اصنــاف  -اتــاق فکــر گردشــگری  -ســتاد ســرمایه گــذاری -جلســه 
نخبــگان حــوزه تولیــد و صنعــت -اجــالس اتــاق  اصنــاف -همایــش ســاالنه مبــارزه بــا فســاد -کارگــروه پیمــان -کمیتــه فنــی معاونــت 
ســرمایه گــذاری میــراث -جلســه شــورای برنامــه ریــزی -ســتاد ســرمایه گــذاری ومقــررات زدایــی اســتان-کمیته پایــش کارتهــای 
بازرگانی-کارگــروه صــادرات غیــر نفتــی -کمیســیون مــاده 42 -افتتاحیــه پــروژه هــای  ســرمایه گــذاری اســتان -حضــور نایــب رئیــس 
ــا امضــای تفاهــم نامــه همــکاری هــای  اتــاق در آییــن  تجلیــل از برگزیــدگان پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه آزاد اســالمی همزمــان ب
علمــی ،پژوهشــی مــا بیــن اتــاق بازرگانــی و دانشــگاه آزاد اســالمی - بررســی مشــکالت باغــداران انگــور -کمیتــه طــرح وبرنامــه کنگــره 
ســرداران-کارگروه مقــررات زدایی-جلســه میــز توســعه مبلمان-شــورای فنــی -شــورای معــادن همایــش مجــازی  گیاهــان دارویــی 
-جلســه ســتاد ســرمایه گــذاری -کارگــروه توســعه صادرات-کمیتــه فــرش -کارگــروه پیشــگیری از قاچــاق  وعرضــه خــارج از شــبکه 

ســوخت -شــورای اداری 

اهم موضوعات:
  بررسی مشکات واحدهای تولیدی 

  رسیدگی به درخواست واحدهای تولیدی
  ارائه گزارش 

  بررسی یکسان سازی آمار واطاعات استان جهت برنامه ریزی و تدوین برنامه عملیاتی
  بررسی مشکات گازرسانی واحدهای بخش کشاورزی 

  بررسی میدانی واحدهای تولیدی

تعداد جلسات

101
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ــی  ــه تخصص کمیت
ستاد تســهیل و رفع
 موانــع کســب و کار

ــا  ــال 1400 ب ــذاری س ــه نامگ ــا توج ــد ب ــع تولی ــع موان ــهیل و رف ــتاد تس ــی س ــه تخصص کمیت
عنــوان تولیــد؛ پشــتیبانی هــا و مانــع زدائــی هــا بــا توجــه بــه جایــگاه قانونــی ســتاد تســهیل 
ــا اســتفاده از کلیــه  و رفــع موانــع تولیــد و کارگروه هــای اســتانی، خــود را مکلــف مــی دانــد ب
ــام  ــای نظ ــر و ارتق ــد رقابت پذی ــع تولی ــع موان ــون رف ــواد 61 و 62 قان ــی م ــای قانون ظرفیت ه
ــایر  ــدی از س ــری ج ــه گ ــتاد و مطالب ــو س ــتگاه های عض ــن دس ــی بی ــم افزای ــش ه ــی، افزای مال
دســتگاه هــای اجرایــی، نســبت بــه مانــع زدائــی و پشــتیبانی از بخــش تولیــد اقــدام کــرده، تــا 
زمینــه تحقــق اهــداف جهــش تولیــد و شــعار ســال را بــا همــکاری ســایر قــوا و ارکان حاکمیتــی 
فراهــم آورد. لــذا در ایــن راســتا مســائل قبــل از طــرح در نشســت ســتاد تســهیل  در نشســتی 
تحــت عنــوان کمیتــه تخصصــی ایــن ســتاد کــه در محــل اتــاق بازرگانــی همــدان و بــا حضــور و 
مدیریــت مســتمر نایــب رئیــس اتــاق همــدان  تشــکیل گردیــده مــورد بحــث و بررســی قــرار 
گرفتــه و در مــوارد متعــددی مــوارد در ایــن مرحلــه مانــع زدایــی شــده  و نیــازی بــه ارجــاع بــه 

کارگــروه ســتاد تســهیل اســتان نبــوده اســت.

طرح مورد بررسی

63
تعداد جلسات

18
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جلسات 4
هیئت نمایندگان

مصوبات

23
تعداد جلسات

10 اهم موضوعات :
 انتخاب  حسابرس 1399 اتاق همدان

 تصویب بودجه سال 1401 
  ارائه گزارش عملکرد  روسای کمیسیونهای تخصصی 

 ارائه گزارش عملکرد اتاق همدان 
 تشکیل جلسات با مجمع نمایندگان استان ورئیس کمیسیون تلفیق وبودجه مجلس به منظور  انعکاس  مشکالت فعاالن اقتصادی 

 ارائه  و جمع بندی مسائل و مشکالت  با بانک مکزی  وصرافی ها برای طرح در جلسه ریاست اتاق با رئیس کل بانک مرکزی 
 انعکاس  مشکالت تشکل ها ،انجمن  در حوزه  قوانین صادرات واردات

 موضوع تشکیل  کمیته سازش بر اساس آیین نامه کمیته انضباطی  اتاق ایران 
 بررسی  قانون  جدید اتاق ایران

  بازنگری آیین نامه چگونگی تشکیل و اداره کمیسیونهای تخصصی اتاق همدان  
 تصویب بررسی سند آمایش استان در  کمیسیونهای اتاق 
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 انتخاب  نماینده اتاق از بخش کشاورزی  در مجمع عمومی موسس اتاق مشترک 
ایران و ازبکستان 

 طرح موضوع نحوه انتخاب نمایندگان کارفرمایان  اداره کار وامور اجتماعی به اتاق ایران  
 تصویب برگزاری  جلسات با نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی 

 برگزاری جلسات با حضور مدیران کل استان و معاونت اقتصادی استانداری به منظور 
بررسی و انعکاس مشکالت فعاالن اقتصادی در حوزه آب ،برق و گاز 

 تصویب برگزاری  مراسم تجلیل از صادرکنندگان استان 
 تصویب اطالع رسانی آیین نامه نحوه نگهداری وهماهنگی تجهیزات و ماشین آالت 

در مدیریت بحران به اعضای اتاق 
  تصویب اطالع رسانی آیین نامه اتاق ایران
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دبیــر
فعالیت های دبیر در حوزه های 5اتــاق

هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان 
بر اساس اختیارات قانونی ، دبیر مسئولیت کلیه کارهای اجرایی مصوب از سوی ریاست اتاق و هیئت رئیسه

را عهده دار می باشد.
 ارائه گزارش و اخذ مصوبات در جلسات هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان

 تدوین سیاستهای اجرایی به پیشنهاد هیئت رئیسه
 پیشنهاد برنامه یک ساله اتاق به هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان

 پیشنهاد درآمدها و هزینه هر واحد بصورت برنامه بلند مدت و کوتاه مدت
 ارائه گزارش حسابرسی 1399 به هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان 

پروژه های عمرانی اتاق همدان  
 پیگیری و مدیریت  اجرای عملیات ساختمان اداری اتاق همدان 

 پیگیری و تکمیل عملیات اجرایی ساختمان قدیم اتاق )آقاجانی بیگ(
 پیگیری ، گلخانه ساختمان اداری اتاق 

 تنظیم قرارداد های ساختمان اداری اتاق 
 بازدید و نظارت بر اجرای ساختمان اداری جدید بصورت مستمر 

 برگزاری کمیته های فنی در خصوص پروژه ساختمان اداری جدید با مهندسین پروژه بصورت هفتگی
 تحویل و فروش ساختمان قدیم اتاق جهت سرمایه گذاری در ساختمان اداری جدید

 تهیه گزارش از عملیات ساختمان اداری بلوار فرودگاه و بلوار مدنی به هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان 
بصورت مستمر
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دبیــر
اتــاق

 بازدید استاندار همدان از روند پیگیری و میزان پیشرفت پروژه ساختمان اداری اتاق همدان
 نشست با شهردار منطقه 4 در خصوص انتقال سند ساختمان اداری جدید 

 بازدید جناب آقای عباسی از ساختمان اداری جدید 
 نشست  با رئیس اداره آب و فاضالب جهت پیگیری اقدامات انشعاب کنتور

دبیر در شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی
  حضور در جلسات شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی

 حضور در جلسات کمیته کارشناسی شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی  
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26%

16%

20%

13%

15%

10%

حضوردر جلسات آنالین اتاق ایران و اتاق مشترک  

نشست با فعالن اقتصادي شهرستان هاي مالیر،رزن،تویسرکان 

نشست با مدیران استانی 

نشست با هیئت مدیره تشکلها

نشست با هیئت مدیره کمیسیونها 

حضور در کمیته هاي تخصصی اتاق 

نشست های دبــیـــر
 نشست با دادستان استان همدان

 نشست با سرکار خانم حمزه لویی مدیرکل سازمان تامین اجتماعی همدان
 نشست با  جناب آقای محمودی مدیرکل دارایی استان همدان

 نشسست با معاون سازمان برنامه و بودجه استان همدان
 نشست با جناب آقای شاخصی رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت ، معدن 

و تجارت همدان
 نشست با مدیران جهاد کشاورزی استان همدان 
 نشست با مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی رزن

 نشست دبیر کل اتاق با رئیس اداره برق جناب آقای جمشیدی در خصو ص 
جانمایی پست پاساژ ساختمان اداری

 نشست های تخصصی با کمیته معامالتی اتاق
 نشست های تخصصی با کمیته بین الملل اتاق 

 نشست همفکری بررسی ظرفیت های ایجاد تشکل در بخش های کشاورزی
 نشست با جناب آقای بهزادی معاون امور صنایع سازمان صنعت ، معدن و تجارت همدان

 نشست های تخصصی و پیگیری مشکالت فعالین اقتصادی در خصوص تعهدات ارزی
 برگزاری مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتراستانی

 حضور در کمیته های  راهبردی آموزش دوگانه شغلی ایران و آلمان
 نشست های تخصصی با تشکل های اقتصادی اتاق

 نشست های تخصصی با روسای کمیسیون های اتاق
 نشست با فعالین اقتصادی در خصوص مشکالت مختلف

 نشست هم اندیشی فعالین اقتصادی شهرستان تویسرکان 
 نشست هم اندیشی فعالین اقتصادی شهرستان رزن

 نشست با  فعالین اقتصادی در حوزه مبل و منبت در شهرستان مالیر 
 نشست با واحد های اتاق بصورت روزانه هفتگی و ماهانه 
 حضور در جلسات آنالین  اتاق ایران و اتاق های مشترک

 حضور دبیر بعنوان نماینده اتاق ایران در مجامع تشکل های اتاق 
 مالقات حضوری با فعاالن اقتصادی بصورت روزانه
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برخی از بازدید های دبیر :
 بازدید از گلخانه های شهرستان رزن 

 بازدید از کارخانه صنایع  سیم و کابل همدان 
 بازدید از پارک علم و فناوری استان همدان 

 بازدید ازشرکت قطعه سازی طراحان استان همدان
 بازدید از نمایشگاه اکسپو دوبی با کانون زنان بازرگان استان همدان 

12%

38%
30%

20%

تنظیم قراردادهاي ساختمانی  بازدید و نظارت براجراي ساختمان  

برگزاري کمیته هاي فنی  نشست با مدیران استانی 
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شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی طبــق قانــون برنامــه پنجســاله پنجــم توســعه جمهــوري اســالمي 
ــن  ــای اقتصــادی ای ــی و تســهیل فعالیته ــت و بخشــهای خصوصــی و تعاون ــه منظــور تبادل نظــر دول ــران ب ای
بخشــها، بررســی و رفــع موانــع کســب و کار و اتخــاذ تصمیــم مؤثــر بــرای اقدامــات الزم در چهارچــوب قوانیــن و 
مقــررات موجــود و ارائــه پیشــنهادها و راهکارهــای اجرائــی مناســب بــه مراجــع ذی ربــط تشــکیل گردیــده اســت 

کــه یکــی از ابزارهــای مهــم و مؤثــر در بهبــود محیــط کســب و کار میباشــد . 

در ســال 1400 در اســتان5 جلســه شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی برگــزار گردیــده کــه موضوعاتی 
ــه  ــرار گرفت ــع و کشــاورزی  در دســتور کار ق ــور بانکــی ، صنای ــی و مهندســی ،  ام ــه گردشــگری ، فن در زمین

اســت . 

در جلســات شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی ســال 1400 تعــداد دســتور جلســات مطــرح شــده 16 
مــورد ، تعــداد مصوبــات 50 مــورد کــه 44 مــورد اســتانی و 6 مــورد ملــی میباشــد و تعــداد جلســات کارگــروه 

کارشناســی برگــزار شــده جهــت جلســات 16 مــورد بــوده اســت .

شورای گفتـگوی
دولت و بخش 
خصوصی استان 
هــمــــــدان

6

تصمیم
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اهم دستاوردهای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 1400:
پرداخت 50% هزینه حاملهای انرژی تأسیسات گردشگری در سال  1399   و  تقسیط مابقی هزینه ها در سال 1400 

تنظیم و اعطای یک نمونه قرارداد در سه نسخه به امضا بانک و مشتریان اخذ و پس از یک هفته نسخه ای
 از قرار داد تنظیمی تحویل مشتری گردد.

بانکها از انواع قراردادهای مبادله ای و مشارکتی استفاده  و نرخ سود قرارداد بر اساس اعالم بانک مرکزی لحاظ گردید.
بــه بانکهــا تاکیــد گردیــد بــه هیــچ وجــه چــه بعنــوان اخــذ ســپرده جهــت وثیقــه نقــدی یــا مســدود نمــودن قســمتی از تســهیالت 

اعطایــی خــودداری نماینــد ایــن موضــوع باعــث خواهــد شــد هزینــه تمــام شــده کاال بیشــتر از حــد معمــول گــردد.

 :1044تگوی دولت و بخش خصوصی در سال اهم دستاوردهای شورای گف

 0011 سال هزينه ها در تقسیط مابقی  و   0311  سال در گردشگری تأسیسات انرژی حاملهای هزينه %01 پرداخت  
  يک نمونه قرارداد در سه نسخه به امضا بانک و مشتريان اخذ و پس از يک هفته نسخه ای از قرار داد تنظیم و اعطای

 تنظیمی تحويل مشتری گردد.
 

 د.يبانکها از انواع قراردادهای مبادله ای و مشارکتی استفاده  و نرخ سود قرارداد بر اساس اعالم بانک مرکزی لحاظ گرد 
  د به هیچ وجه چه بعنوان اخذ سپرده جهت وثیقه نقدی يا مسدود نمودن قسمتی از تسهیالت اعطايی يتاکید گردبه بانکها

 خودداری نمايند اين موضوع باعث خواهد شد هزينه تمام شده کاال بیشتر از حد معمول گردد.
 

 

 1044کلیه مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی سال 

 مصــوبات اســـتانی

 مجری دستگاه تصمیم/ تــــصمیمات عنــوان دستــور جلسه فردی

1 

 

 تصويب تقويم سالیانه شورای گفتگو

آئین نامه برگزاری جلسات استانی شورای گفتگو مقرر گرديد جلسات شورای  3ماده  0با عنايت به تبصره 
مرداد ماه ، 00تیرماه،  3در روزهای پنجشنبه هرماه در تاريخهای   0011گفتگوی دولت و بخش خصوصی سال

اسفندماه با توجه به اولويت بندی   0بهمن ماه،  7ديماه،  8آذرماه،  0آبان ماه ،  6مهرماه، 0شهريورماه،  0
 موضوعهای بررسی شده در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  برگزار گردد .

دبیرخانه شورای 
 استانداری -گفتگو

2 

 

مديران عامل  تصويب اسامی هشت نفر از
برتر بخش خصوصی جهت شرکت در 

 جلسات شورای گفتگوی سال

مقرر گرديد جناب آقايان علی گفتگو  یشورا یجلسات استان ینامه برگزار نیآئ 8ماده تبصره يک به تيبا عنا
یس رئ-رئیس انجمن انبوه سازان ، محمد ارغوان  -مدير عامل شرکت بلور الوند ، صادق پارسامهر  -اکبر فالح 

اوود رئیس اتحاديه درودگران ، د -مديرعامل شرکت زرين بتن، ايرج توکلی -اتحاديه قنادان ، علیرضا پورنجفی 
مديرعامل شرکت پايابسپار ، صادق میش مست -مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتی ، محمود رجبی  -شعبانلو
ی شورای گفتگو از سه اتاق تعاون ، مديرعامل شرکت سیمین نورد به مدت يکسال بعنوان عضو اصل -هراتی

 اصناف و بازرگانی انتخاب گرديدند و در اين جلسه احکام اعضاء شورا با امضاء استاندار محترم تقديم گرديد

دبیرخانه شورای 
 گفتگو

3 

 

بررسی مصوبات انجام نشده و در حال 
شورای گفتگوی  0311پیگیری سال 

 دولت و بخش خصوصی

که در سه حوزه امور اقتصادی، عمرانی  0311مقرر گرديد پیرو کلیه مصوبات انجام نشده و در حال پیگیری سال 
و سیاسی تقسیم گرديده جلسات کمیته کارشناسی بررسی مصوبات با حضور مسئول دبیرخانه شورای گفتگو، 

خردادماه به صورت تفکیک  7شنبه دستگاه مجری مصوبات ، معاونین مربوطه هر حوزه در استانداری از تاريخ 
تشکیل گردد و مصوبات بررسی و گزارش جلسات در چهارمین جلسه کمیته کارشناسی بررسی مصوبات که با 

 حضور استاندار محترم برگزار خواهد گرديد ارائه شود .   

حوزه  -استانداری 
امور  -دفتر استاندار

عمرانی ، امور 
اقتصادی و سیاسی 

 استانداری

4 
مقرر گرديد معاونت امور سیاسی استانداری کمیته ای را تشکیل و جهت ساماندهی و پلمپ خانه مسافرهای غیر  الیت خانه مسافرهای غیر مجاز استانفع

 مجاز در استان اقدام نمايد و با افراد کارتن به دست برخورد جدی در استان صورت پذيرد .  
امور سیاسی 

 استانداری

5 

 

انرژی تأسیسات هزينه حاملهای 
 گردشگری

پرداخت گردد و مابقی در سال   0311هزينه حاملهای انرژی تأسیسات گردشگری در سال   %01مقرر گرديد 
با توجه به شرايط تصمیم گیری شود و کمیته  کارشناسی در اين  0011تقسیط شود و برای سال  0011

انرژی دارند بررسی تا تصمیمی در خصوص تشکیل شده و لیست تأسیسات گردشگری که بدهی حاملهای 
 اتخاذ گردد .  0011خصوص بدهیهای سال 

شرکتهای خدمات 
امور اقتصادی  -رسان 

 استانداری

6 

 

 عوارض پسماند شهرداری

مقرر گرديد معاونت محترم امور عمرانی استانداری با شهرداريهای استان مکاتبه و درخواست نمايد که با توجه به 
ادی هتلها و مهمانپذيرها مساعدت الزم جهت معافیت عوارض پسماند بعمل آورند وضعیت و شرايط اقتص

 .همچنین اين موضوع در ستاد کرونای استان نیز مطرح و مصوبات الزم را دريافت نمايد . 

امور عمرانی 
ستاد  -استانداری

 کرونای استان
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7 
مقرر گرديد موضوع بخشودگی عوارض نوسازی شهرداری در ستاد کرونای استان مطرح گرديده و بخشودگی  بخشودگی عوارض نوسازی شهرداری 

 انجام گردد .  0311همانند سال  0011عوارض نوسازی سال 
امور اقتصادی 

 استانداری

8 
را به سازمان میراث فرهنگی  0011و  0311مقرر گرديد مديريت امور مالیاتی استان نرخ نامه ارزش افزوده سال  بحث معافیت مالیاتی تأسیسات گردشگری 

 ارسال نمايد تا از طريق ايشان نظارت گردد 
 امور مالیاتی

9 
جعه مقرر گرديد واحدهای گردشگری که در اين خصوص مشکل دارند به معاونت محترم امور اقتصادی مرا سهیالت بانکیت

نمايند و  معاونت محترم امور اقتصادی کمیته کارشناسی  با حضور مدير کل محترم سازمان میراث فرهنگی و 
 مدير کل امور اقتصادی استانداری در اين خصوص تشکیل و  مشکالت آنها از طريق بانکها حل نمايند .  

امور اقتصادی 
 استانداری

11 
پرداخت بدهی سهم کارفرمايی تأمین 

 اجتماعی 
رياست محترم کمیسیون مالیاتی و تأمین اجتماعی موضوع پرداخت بدهی سهم  -مقرر گرديد جناب آقای فالح 

کارفرمايی تأمین اجتماعی را  در جلسه کمیسیون مطرح نموده و راهکار عملیاتی در اين خصوص به جلسه 
 شورای آتی پیشنهاد نمايند . 

 تاق بازرگانیا

11 
تصويب تقويم  برگزاری جلسات شورا تا 

 پايان سالجاری
آذرماه ،  80گفتگو تا پايان سالجاری در روزهای پنجشنبه آخر هرماه در تاريخهای  شورایمقرر شد جلسات 

و همچنین جلسات فوق العاده نیز در استان برنامه ريزی و   0011اسفندماه  01بهمن ماه و  82ديماه ،  81
  برگزار گردد .

 -دبیرخانه شورای گفتگو
 استانداری

12 
تعیین سهم زيربخشهای اقتصادی در 

 بانکها از طرف بانک مرکزی
زيربخشهای اقتصادی باتوجه به نوع فعالیت و توانمندی هر استان تعريف شود تا بانکها بیشتر در  مقرر شد

 .مسائل اشتغال زا و اقتصادی سرمايه گذاری نمايند
 -شورايعالی بانکها

 استانداری

13 
بانک و مشتريان اخذ و پس از  برای اعطا هرگونه تسهیالت يک نمونه قرارداد در سه نسخه به امضامقرر گرديد  قراردادهای بانکی

 .يک هفته نسخه ای از قرار داد تنظیمی تحويل مشتری گردد
 شورايعالی بانکها

14 
را مد نظر قرارداده تا واحدهای تولیدی ارزيابی اولیه ملک مورد وثیقه بانکها در خصوص اقاله امالک مقرر گرديد  امالک تملیکی بانکها

 نموده دچار گرفتاری و مشکل نشوند. که از وثائق اشخاص ثالث استفاده
 شورايعالی بانکها

15 
اعمال نرخ سود تسهیالت بانکی خارج از 
مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و 

 اعتبار

بانکها از انواع قراردادهای مبادله ای و مشارکتی استفاده نمايند و نرخ سود قرارداد بر اساس اعالم مقرر گرديد 
 بانک مرکزی لحاظ گردد.

 شورايعالی بانکها 

16 

سیاستهای دولت جديد در ساخت سالیانه 
 يک میلیون واحد مسکونی

از آنجايیکه میزان منابع بانک مسکن به تنهايی پوشش سرمايه گذاری در بخش مسکن نمی نمايد مقرر گرديد 
سرانجام  موفقیت بهبانکهای تجاری فعالیت بیشتری را در اين زمینه معمول نمايد. تا طرح جهش مسکن ملی با 

 برسد.

 شورايعالی بانکها

17 
که به بانکها تاکید گردد به هیچ وجه چه بعنوان اخذ سپرده جهت وثیقه نقدی يا مسدود نمودن مقرر گرديد  مشتريان از اخذ وثیقه نقدی

ز حد اقسمتی از تسهیالت اعطايی خودداری نمايند اين موضوع باعث خواهد شد هزينه تمام شده کاال بیشتر 
 معمول گردد.

 شورايعالی بانکها

ر بانکی دتسهیالت فردی افزايش سقف  18
 کلیه بانکها

رح و را مط فردیمقرر گرديد استاندار محترم همدان در جلسه استانداران کشور موضوع افزايش سقف تسهیالت 
 پیگیری نمايند.

 استانداری

کمبود تخصیص اعتبار به انبوه سازان و  19
 پیمانکاران

 شورايعالی بانکها .ارتقاء يابد % 31به  % 81در استان از سهم مسکن و ساختمان با پیگیری شورای بانکهای استان مقرر شد 

21 
تسهیالت مورد نیاز پیمانکاران پروژه های 

 عمرانی
بانکها جهت برطرف نمودن نیازهای دائمی پیمانکاران سقف اعتباری سالیانه تعريف تا در هر زمان که  مقرر شد

 پیمانکار نیاز به تسهیالت دارد استفاده نمايد . 
 

 شورايعالی بانکها

21 

پذيرش اوراق خزانه اسالمی بعنوان وثیقه 
 تسهیالت توسط آنها

بانک مرکزی در خصوص پذيرش اوراق  08/01/17مورخ  03/368/17بانکها بر اساس نامه ی شماره مقرر گرديد 
امی لیست و اس رسد شود  واستی رعايت نمايند وخزانه به عنوان بخشی از وثايق و تضمینات تسهیالت درخ

استانداری اعالم شود . در جلسه شورای بانکها  به بازرسیبانکهايی که اين دستورالعمل را انجام نمی دهند 
حتما به استانداری گزارش داده د و در صورت برخورد با عدم همکاری ابالغ شومربوطه و شیوه نامه  دستورالعمل

 شود .

 

 شورايعالی بانکها

22 
پذيرش اعضا هیئت مديره شرکتهای معتبر 

 پیمانکاری به عنوان ضامن
بانکها اصالت اينگونه شرکتها را مد نظر قرار داده و در خصوص اخذ در جلسه شورای بانکها اعالم و مقرر گرديد 

 وثیقه و تضمین از مديران شرکتها به عنوان ضامن در پروژه ها استفاده نمايند . 
 

 

 شورايعالی بانکها

23 
مسائل اوراق خزانه اسالمی در رابط با 

 حفظ قدرت خريد و تنزيل آن
 درت خريد به نرخ تورم سالیانه محاسبه گردد . حفظ ق %00نرخ سود  "اوال-0 مقرر گرديد

 سال به يکسال کاهش پیدا نمايد . 3ساله تحويل اوراق از  3مدت زمان -8
 امور اقتصاد و دارايی 

24 
بررسی کارشناسی و ايجاد تنوع در 

روشهای واگذاری طرحها و پروژه های 
 نیمه تمام دولتی

بخش خصوصی معرفی و واگذار گردد و سازمان برنامه و بودجه پروژه های با ارزش افزوده بیشتر به مقرر گرديد 
 "مناضبرای ايجاد انگیزه در واگذاری ها امکان تغییر کاربری پروانه لحاظ گردد .تمهیداتی در جلسه شورای فنی 

 ازمان برنامه و بودجهس

 :1044تگوی دولت و بخش خصوصی در سال اهم دستاوردهای شورای گف

 0011 سال هزينه ها در تقسیط مابقی  و   0311  سال در گردشگری تأسیسات انرژی حاملهای هزينه %01 پرداخت  
  يک نمونه قرارداد در سه نسخه به امضا بانک و مشتريان اخذ و پس از يک هفته نسخه ای از قرار داد تنظیم و اعطای

 تنظیمی تحويل مشتری گردد.
 

 د.يبانکها از انواع قراردادهای مبادله ای و مشارکتی استفاده  و نرخ سود قرارداد بر اساس اعالم بانک مرکزی لحاظ گرد 
  د به هیچ وجه چه بعنوان اخذ سپرده جهت وثیقه نقدی يا مسدود نمودن قسمتی از تسهیالت اعطايی يتاکید گردبه بانکها

 خودداری نمايند اين موضوع باعث خواهد شد هزينه تمام شده کاال بیشتر از حد معمول گردد.
 

 

 1044کلیه مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی سال 

 مصــوبات اســـتانی

 مجری دستگاه تصمیم/ تــــصمیمات عنــوان دستــور جلسه فردی

1 

 

 تصويب تقويم سالیانه شورای گفتگو

آئین نامه برگزاری جلسات استانی شورای گفتگو مقرر گرديد جلسات شورای  3ماده  0با عنايت به تبصره 
مرداد ماه ، 00تیرماه،  3در روزهای پنجشنبه هرماه در تاريخهای   0011گفتگوی دولت و بخش خصوصی سال

اسفندماه با توجه به اولويت بندی   0بهمن ماه،  7ديماه،  8آذرماه،  0آبان ماه ،  6مهرماه، 0شهريورماه،  0
 موضوعهای بررسی شده در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  برگزار گردد .

دبیرخانه شورای 
 استانداری -گفتگو

2 

 

مديران عامل  تصويب اسامی هشت نفر از
برتر بخش خصوصی جهت شرکت در 

 جلسات شورای گفتگوی سال

مقرر گرديد جناب آقايان علی گفتگو  یشورا یجلسات استان ینامه برگزار نیآئ 8ماده تبصره يک به تيبا عنا
یس رئ-رئیس انجمن انبوه سازان ، محمد ارغوان  -مدير عامل شرکت بلور الوند ، صادق پارسامهر  -اکبر فالح 

اوود رئیس اتحاديه درودگران ، د -مديرعامل شرکت زرين بتن، ايرج توکلی -اتحاديه قنادان ، علیرضا پورنجفی 
مديرعامل شرکت پايابسپار ، صادق میش مست -مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتی ، محمود رجبی  -شعبانلو
ی شورای گفتگو از سه اتاق تعاون ، مديرعامل شرکت سیمین نورد به مدت يکسال بعنوان عضو اصل -هراتی

 اصناف و بازرگانی انتخاب گرديدند و در اين جلسه احکام اعضاء شورا با امضاء استاندار محترم تقديم گرديد

دبیرخانه شورای 
 گفتگو

3 

 

بررسی مصوبات انجام نشده و در حال 
شورای گفتگوی  0311پیگیری سال 

 دولت و بخش خصوصی

که در سه حوزه امور اقتصادی، عمرانی  0311مقرر گرديد پیرو کلیه مصوبات انجام نشده و در حال پیگیری سال 
و سیاسی تقسیم گرديده جلسات کمیته کارشناسی بررسی مصوبات با حضور مسئول دبیرخانه شورای گفتگو، 

خردادماه به صورت تفکیک  7شنبه دستگاه مجری مصوبات ، معاونین مربوطه هر حوزه در استانداری از تاريخ 
تشکیل گردد و مصوبات بررسی و گزارش جلسات در چهارمین جلسه کمیته کارشناسی بررسی مصوبات که با 

 حضور استاندار محترم برگزار خواهد گرديد ارائه شود .   

حوزه  -استانداری 
امور  -دفتر استاندار

عمرانی ، امور 
اقتصادی و سیاسی 

 استانداری

4 
مقرر گرديد معاونت امور سیاسی استانداری کمیته ای را تشکیل و جهت ساماندهی و پلمپ خانه مسافرهای غیر  الیت خانه مسافرهای غیر مجاز استانفع

 مجاز در استان اقدام نمايد و با افراد کارتن به دست برخورد جدی در استان صورت پذيرد .  
امور سیاسی 

 استانداری

5 

 

انرژی تأسیسات هزينه حاملهای 
 گردشگری

پرداخت گردد و مابقی در سال   0311هزينه حاملهای انرژی تأسیسات گردشگری در سال   %01مقرر گرديد 
با توجه به شرايط تصمیم گیری شود و کمیته  کارشناسی در اين  0011تقسیط شود و برای سال  0011

انرژی دارند بررسی تا تصمیمی در خصوص تشکیل شده و لیست تأسیسات گردشگری که بدهی حاملهای 
 اتخاذ گردد .  0011خصوص بدهیهای سال 

شرکتهای خدمات 
امور اقتصادی  -رسان 

 استانداری

6 

 

 عوارض پسماند شهرداری

مقرر گرديد معاونت محترم امور عمرانی استانداری با شهرداريهای استان مکاتبه و درخواست نمايد که با توجه به 
ادی هتلها و مهمانپذيرها مساعدت الزم جهت معافیت عوارض پسماند بعمل آورند وضعیت و شرايط اقتص

 .همچنین اين موضوع در ستاد کرونای استان نیز مطرح و مصوبات الزم را دريافت نمايد . 

امور عمرانی 
ستاد  -استانداری

 کرونای استان

فنی  مهندسی

% 36
امور بانکی

% 23
گردشگری

% 29

مـصـوبات 
بـر اسـاس 
موضـوعات
 مطرح شده

صنعت

% 12



27

ردسیر در اولويت برای تفاهم نامه به تهران پیشنهاد شود که واگذاری اسناد خزانه انجام شود و استانهای س
 پرداخت نقدی قرار بگیرند . 

25 
بررسی کارشناسی و ايجاد تنوع در 

روشهای واگذاری طرحها و پروژه های 
 نیمه تمام دولتی

 مالمقرر شد جلسه ويژه ای با حضور معاونت محترم امور اقتصادی و رؤسای بانکها برگزار شود و موضوع کا
 بررسی شود .

امور اقتصادی استانداری 
 شورابعالی بانکها –

بررسی آنالیز قیمت پیشنهاد دهندگان  26
 مناقصات توسط دستگاه مناقصه گذار

چنانچه دستگاهها بر خالف قوانین و مصوبات عمل نمود به شورای فنی جهت تعیین تکلیف و مقرر گرديد 
 رسیدگی به تخلف آن دستگاه اعالم گردد.

 سازمان برنامه و بودجه

27 
رئیس محترم کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و  –جلسه ای با حضور آقای مهندس درويشی مقرر گرديد  صالحیت ايمنی در پروژه های عمرانی

رئیس محترم اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار و  روش اجرای اين قانون در استانهای  –اقای توصیفیان 
 د بررسی قرار گیرد و در همدان نیز مالک اجرای يکسان قانون بوجود آيد ديگر مور

 اراده کار –اتاق بازرگانی 
 و رفاه اجتماعی

28 
غیر واقعی بودن شاخصهای تعديل ابالغی 

و  11سازمان برنامه و بودجه برای سالهای 
0011 

مقرر گرديد موضوع در شورای فنی استان و شورای برنامه ريزی و توسعه استان بررسی گردد و امور اقتصاد و 
 دارايی نیز به ذی حسابان اعالم نمايد و موضوع به عنوان مصوبه ملی به اتاق ايران ارسال گردد . 

سازمان برنامه و بودجه 
 اتاق بازرگانی –

 

 موضوعات مــلی و فـــراگیر
 پیشنهاد/ پیشنهادات عنــوان دستــور جلسه ردیف

1 

معاونت محترم امور اقتصادی استانداری طی نامه ای به ستاد ملی کرونای کشور مقرر گرديد  سهم بیمه کارفرما به تأمین اجتماعی %83پرداخت 
را اعالم نموده و تا اخذ نتیجه  سهم بیمه کارفرما به تأمین اجتماعی  %83موضوع پرداخت 

 مطلوب موضوع را پیگیری نمايد . 

2 
غیر واقعی بودن شاخصهای تعديل ابالغی سازمان برنامه و 

 0011و  11بودجه برای سالهای 
 نظر کارشناسی تشکلهای صنعتی و اعالم قیمت واقعی در شاخصهای ابالغیمقرر گرديد 

 لحاظ شود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوعات مطرح شدهمصوبات بر اساس 

7 
مقرر گرديد موضوع بخشودگی عوارض نوسازی شهرداری در ستاد کرونای استان مطرح گرديده و بخشودگی  بخشودگی عوارض نوسازی شهرداری 

 انجام گردد .  0311همانند سال  0011عوارض نوسازی سال 
امور اقتصادی 

 استانداری

8 
را به سازمان میراث فرهنگی  0011و  0311مقرر گرديد مديريت امور مالیاتی استان نرخ نامه ارزش افزوده سال  بحث معافیت مالیاتی تأسیسات گردشگری 

 ارسال نمايد تا از طريق ايشان نظارت گردد 
 امور مالیاتی

9 
جعه مقرر گرديد واحدهای گردشگری که در اين خصوص مشکل دارند به معاونت محترم امور اقتصادی مرا سهیالت بانکیت

نمايند و  معاونت محترم امور اقتصادی کمیته کارشناسی  با حضور مدير کل محترم سازمان میراث فرهنگی و 
 مدير کل امور اقتصادی استانداری در اين خصوص تشکیل و  مشکالت آنها از طريق بانکها حل نمايند .  

امور اقتصادی 
 استانداری

11 
پرداخت بدهی سهم کارفرمايی تأمین 

 اجتماعی 
رياست محترم کمیسیون مالیاتی و تأمین اجتماعی موضوع پرداخت بدهی سهم  -مقرر گرديد جناب آقای فالح 

کارفرمايی تأمین اجتماعی را  در جلسه کمیسیون مطرح نموده و راهکار عملیاتی در اين خصوص به جلسه 
 شورای آتی پیشنهاد نمايند . 

 تاق بازرگانیا

11 
تصويب تقويم  برگزاری جلسات شورا تا 

 پايان سالجاری
آذرماه ،  80گفتگو تا پايان سالجاری در روزهای پنجشنبه آخر هرماه در تاريخهای  شورایمقرر شد جلسات 

و همچنین جلسات فوق العاده نیز در استان برنامه ريزی و   0011اسفندماه  01بهمن ماه و  82ديماه ،  81
  برگزار گردد .

 -دبیرخانه شورای گفتگو
 استانداری

12 
تعیین سهم زيربخشهای اقتصادی در 

 بانکها از طرف بانک مرکزی
زيربخشهای اقتصادی باتوجه به نوع فعالیت و توانمندی هر استان تعريف شود تا بانکها بیشتر در  مقرر شد

 .مسائل اشتغال زا و اقتصادی سرمايه گذاری نمايند
 -شورايعالی بانکها

 استانداری

13 
بانک و مشتريان اخذ و پس از  برای اعطا هرگونه تسهیالت يک نمونه قرارداد در سه نسخه به امضامقرر گرديد  قراردادهای بانکی

 .يک هفته نسخه ای از قرار داد تنظیمی تحويل مشتری گردد
 شورايعالی بانکها

14 
را مد نظر قرارداده تا واحدهای تولیدی ارزيابی اولیه ملک مورد وثیقه بانکها در خصوص اقاله امالک مقرر گرديد  امالک تملیکی بانکها

 نموده دچار گرفتاری و مشکل نشوند. که از وثائق اشخاص ثالث استفاده
 شورايعالی بانکها

15 
اعمال نرخ سود تسهیالت بانکی خارج از 
مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و 

 اعتبار

بانکها از انواع قراردادهای مبادله ای و مشارکتی استفاده نمايند و نرخ سود قرارداد بر اساس اعالم مقرر گرديد 
 بانک مرکزی لحاظ گردد.

 شورايعالی بانکها 

16 

سیاستهای دولت جديد در ساخت سالیانه 
 يک میلیون واحد مسکونی

از آنجايیکه میزان منابع بانک مسکن به تنهايی پوشش سرمايه گذاری در بخش مسکن نمی نمايد مقرر گرديد 
سرانجام  موفقیت بهبانکهای تجاری فعالیت بیشتری را در اين زمینه معمول نمايد. تا طرح جهش مسکن ملی با 

 برسد.

 شورايعالی بانکها

17 
که به بانکها تاکید گردد به هیچ وجه چه بعنوان اخذ سپرده جهت وثیقه نقدی يا مسدود نمودن مقرر گرديد  مشتريان از اخذ وثیقه نقدی

ز حد اقسمتی از تسهیالت اعطايی خودداری نمايند اين موضوع باعث خواهد شد هزينه تمام شده کاال بیشتر 
 معمول گردد.

 شورايعالی بانکها

ر بانکی دتسهیالت فردی افزايش سقف  18
 کلیه بانکها

رح و را مط فردیمقرر گرديد استاندار محترم همدان در جلسه استانداران کشور موضوع افزايش سقف تسهیالت 
 پیگیری نمايند.

 استانداری

کمبود تخصیص اعتبار به انبوه سازان و  19
 پیمانکاران

 شورايعالی بانکها .ارتقاء يابد % 31به  % 81در استان از سهم مسکن و ساختمان با پیگیری شورای بانکهای استان مقرر شد 

21 
تسهیالت مورد نیاز پیمانکاران پروژه های 

 عمرانی
بانکها جهت برطرف نمودن نیازهای دائمی پیمانکاران سقف اعتباری سالیانه تعريف تا در هر زمان که  مقرر شد

 پیمانکار نیاز به تسهیالت دارد استفاده نمايد . 
 

 شورايعالی بانکها

21 

پذيرش اوراق خزانه اسالمی بعنوان وثیقه 
 تسهیالت توسط آنها

بانک مرکزی در خصوص پذيرش اوراق  08/01/17مورخ  03/368/17بانکها بر اساس نامه ی شماره مقرر گرديد 
امی لیست و اس رسد شود  واستی رعايت نمايند وخزانه به عنوان بخشی از وثايق و تضمینات تسهیالت درخ

استانداری اعالم شود . در جلسه شورای بانکها  به بازرسیبانکهايی که اين دستورالعمل را انجام نمی دهند 
حتما به استانداری گزارش داده د و در صورت برخورد با عدم همکاری ابالغ شومربوطه و شیوه نامه  دستورالعمل

 شود .

 

 شورايعالی بانکها

22 
پذيرش اعضا هیئت مديره شرکتهای معتبر 

 پیمانکاری به عنوان ضامن
بانکها اصالت اينگونه شرکتها را مد نظر قرار داده و در خصوص اخذ در جلسه شورای بانکها اعالم و مقرر گرديد 

 وثیقه و تضمین از مديران شرکتها به عنوان ضامن در پروژه ها استفاده نمايند . 
 

 

 شورايعالی بانکها

23 
مسائل اوراق خزانه اسالمی در رابط با 

 حفظ قدرت خريد و تنزيل آن
 درت خريد به نرخ تورم سالیانه محاسبه گردد . حفظ ق %00نرخ سود  "اوال-0 مقرر گرديد

 سال به يکسال کاهش پیدا نمايد . 3ساله تحويل اوراق از  3مدت زمان -8
 امور اقتصاد و دارايی 

24 
بررسی کارشناسی و ايجاد تنوع در 

روشهای واگذاری طرحها و پروژه های 
 نیمه تمام دولتی

بخش خصوصی معرفی و واگذار گردد و سازمان برنامه و بودجه پروژه های با ارزش افزوده بیشتر به مقرر گرديد 
 "مناضبرای ايجاد انگیزه در واگذاری ها امکان تغییر کاربری پروانه لحاظ گردد .تمهیداتی در جلسه شورای فنی 

ردسیر در اولويت برای تفاهم نامه به تهران پیشنهاد شود که واگذاری اسناد خزانه انجام شود و استانهای س ازمان برنامه و بودجهس
 پرداخت نقدی قرار بگیرند . 

25 
بررسی کارشناسی و ايجاد تنوع در 

روشهای واگذاری طرحها و پروژه های 
 نیمه تمام دولتی

 مالمقرر شد جلسه ويژه ای با حضور معاونت محترم امور اقتصادی و رؤسای بانکها برگزار شود و موضوع کا
 بررسی شود .

امور اقتصادی استانداری 
 شورابعالی بانکها –

بررسی آنالیز قیمت پیشنهاد دهندگان  26
 مناقصات توسط دستگاه مناقصه گذار

چنانچه دستگاهها بر خالف قوانین و مصوبات عمل نمود به شورای فنی جهت تعیین تکلیف و مقرر گرديد 
 رسیدگی به تخلف آن دستگاه اعالم گردد.

 سازمان برنامه و بودجه

27 
رئیس محترم کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و  –جلسه ای با حضور آقای مهندس درويشی مقرر گرديد  صالحیت ايمنی در پروژه های عمرانی

رئیس محترم اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار و  روش اجرای اين قانون در استانهای  –اقای توصیفیان 
 د بررسی قرار گیرد و در همدان نیز مالک اجرای يکسان قانون بوجود آيد ديگر مور

 اراده کار –اتاق بازرگانی 
 و رفاه اجتماعی

28 
غیر واقعی بودن شاخصهای تعديل ابالغی 

و  11سازمان برنامه و بودجه برای سالهای 
0011 

مقرر گرديد موضوع در شورای فنی استان و شورای برنامه ريزی و توسعه استان بررسی گردد و امور اقتصاد و 
 دارايی نیز به ذی حسابان اعالم نمايد و موضوع به عنوان مصوبه ملی به اتاق ايران ارسال گردد . 

سازمان برنامه و بودجه 
 اتاق بازرگانی –

 

 موضوعات مــلی و فـــراگیر
 پیشنهاد/ پیشنهادات عنــوان دستــور جلسه ردیف

1 

معاونت محترم امور اقتصادی استانداری طی نامه ای به ستاد ملی کرونای کشور مقرر گرديد  سهم بیمه کارفرما به تأمین اجتماعی %83پرداخت 
را اعالم نموده و تا اخذ نتیجه  سهم بیمه کارفرما به تأمین اجتماعی  %83موضوع پرداخت 

 مطلوب موضوع را پیگیری نمايد . 

2 
غیر واقعی بودن شاخصهای تعديل ابالغی سازمان برنامه و 

 0011و  11بودجه برای سالهای 
 نظر کارشناسی تشکلهای صنعتی و اعالم قیمت واقعی در شاخصهای ابالغیمقرر گرديد 

 لحاظ شود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوعات مطرح شدهمصوبات بر اساس 
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 واحد صدور کارت و خدمات بازرگانی اتــاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و 
کشاورزی همدان  بر اساس وظایف ســازمانی خود اعم از ارائه خدمات 
بازرگانی و مشاوره در خصوص امور بازرگانی و همچنین در بحث  توسعه 
اعضــاء و صدور کارت بازرگانی و عضویت با همکاری کلیه واحدهای اتاق 
بازرگانی از جمله واحد تشــکل ها و کمیســیون ها  تاش خود را جهت 
دستیابی به چشم اندازهای تعیین شده توسط ریاست  و دبیر اتاق به کار 
بسته و در این راستا باتوجه به تاثیرات منفی فضای سیاسی کشور در سطح 

بین المللی  ، قوانین و مقررات ،بخشنامه ها و شیوه های اجرایی حوزه تجارت 
خارجــی ، تحریم ها ، بیماری کووید و. ....، بر حوزه صدور و تمدید کارت ،گواهی مبداء و 

مجموعه تجارت خارجی استان و کشور قابل تامل و بررسی می باشد .   در نه ماهه اول سال 
1400 صادرات اســتان در چهار بخش صنعت ،،معدن ،پتروشیمی ،صنایع دستی به شرح ذیل  

می باشــد  : صادرات بخش صنعت 11 میلیون و 636 هزار دالر و وزن 37 هزار و 732 تن بوده 
است که ســهمی برابر24/4 درصدی از صادرات استان را به خود اختصاص داده است صادرات در 

بخش معدن به میزان چهار میلیون و 314 هزار دالر بوده اســت که سهمی برابر 9 درصد از صادرات استان  را 
دارد،صادرات در بخش پتروشیمی و مواد شیمیایی 11 میلیون و 939 هزار دالر بوده است  که سهمی برابر 25 
درصد از صادرات استان را دارد،بخش کشاورزي استان با صادرات 19 میلیون و 644 هزار دالر  سهمي برابر 41 
درصدی را از صادرات استان را به خود اختصاص داده است  ،در بخش صنایع دستی نیز طی این مدت 175 هزار 
دالر کاال از گمرک استان صادر گردیده است که کمتر یک درصد از صادرات استان و منحصر به سفال می باشد 
در ادامه گزارشی از فعالیت های واحد خدمات بازرگانی و صدور کارت در قالب جدول و نمودار تقدیم می گردد :

خدمات
7بازرگانی
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جمع صدور حقوقیتمدید حقوقی ص حقیقی تمدید حقیقی
22105فروردین کارت 

53109 عضویت 
664117اردیبهشت کارت 

1350018 عضویت 
615113خرداد کارت 

750012 عضویت 
243211تیر کارت 
1280323عضویت 

13206مرداد کارت 
490114 عضویت 

944320شهریور کارت 
650213 عضویت 

362415مهر کارت 
450211 عضویت 

237416آبان کارت  
672621 عضویت 

60219آذر کارت  
6123021 عضویت 

109414دی کارت 
1100112 عضویت 

223310بهمن کارت 
652720عضویت 
1101055045310جمع کل 

126

154

280
# R E F !

242

30

34

20

33

26

37

30

جمع کل کارتهای دارای اعتبار بازرگانی 

جمع کل کارتهای دارای اعتبار عضویت 

1400 و کل کارتهای دارای اعتبار تا بهمن 1400جدول  آمار مربوط به کارتهای بازرگانی و عضویت صادر و تمدید شده دریازده ماهه اول سال 

مقدمه  
      واحد صدور کارت و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی همدان  بر اساس وظایف سازمانی خود اعم از ارائه خدمات بازرگانی و مشاوره در 

خصوص امور بازرگانی و همچنین در بحث  توسعه اعضاء و صدور کارت بازرگانی و عضویت با همکاری کلیه واحدهای اتاق بازرگانی از جمله واحد تشکلها و 
کمیسیون ها  تالش خود را جهت دستیابی به چشم اندازهای تعیین شده توسط ریاست  و دبیر اتاق به کار بسته و در این راستا باتوجه به تاثیرات منفی فضای 

، بر حوزه صدور و . ....سیاسی کشور در سطح بین المللی  ، قوانین و مقررات ،بخشنامه ها و شیوه های اجرایی حوزه تجارت خارجی ، تحریم ها ، بیماری کووید و
 صادرات استان در چهار بخش صنعت 1400در نه ماهه اول سال .   تمدید کارت ،گواهی مبداء و مجموعه تجارت خارجی استان و کشور قابل تامل و بررسی می باشد 

 تن بوده است که سهمی 732 هزار و 37 هزار دالر و وزن 636 میلیون و 11صادرات بخش صنعت : ،،معدن ،پتروشیمی ،صنایع دستی به شرح ذیل  می باشد  
 9 هزار دالر بوده است که سهمی برابر 314 درصدی از صادرات استان را به خود اختصاص داده است صادرات در بخش معدن به میزان چهار میلیون و 24/4برابر

 درصد از صادرات استان را 25 هزار دالر بوده است  که سهمی برابر 939 میلیون و 11درصد از صادرات استان  را دارد،صادرات در بخش پتروشیمی و مواد شیمیایی 
 درصدی را از صادرات استان را به خود اختصاص داده است  ،در بخش صنایع 41 هزار دالر  سهمی برابر 644 میلیون و 19دارد،بخش کشاورزی استان با صادرات 

 هزار دالر کاال از گمرک استان صادر گردیده است که کمتر یک درصد از صادرات استان و منحصر به سفال می باشد در ادامه گزارشی 175دستی نیز طی این مدت 
1400آمار صدور و تمدید کارتهای بازرگانی دریازده  ماهه اول سال 
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کارت 

شهریور عضویت مرداد کارت عضویت تیر کارت عضویت خرداد کارت عضویت 
کارت 

عضویت دی کارت عضویت آذر کارت  عضویت آبان کارت  عضویت مهر کارت عضویت 

1400نمودارتعداد کارتهای بازرگانی و عضویت صادره و تمدید شده در یازده ماهه اول سال 

تمدید حقیقی ص حقیقی  تمدید حقوقی  صدور حقوقی جمع 

جمع صدور حقوقیتمدید حقوقی ص حقیقی تمدید حقیقی
22105فروردین کارت 

53109 عضویت 
664117اردیبهشت کارت 

1350018 عضویت 
615113خرداد کارت 

750012 عضویت 
243211تیر کارت 
1280323عضویت 

13206مرداد کارت 
490114 عضویت 

944320شهریور کارت 
650213 عضویت 

362415مهر کارت 
450211 عضویت 

237416آبان کارت  
672621 عضویت 

60219آذر کارت  
6123021 عضویت 

109414دی کارت 
1100112 عضویت 

223310بهمن کارت 
652720عضویت 
1101055045310جمع کل 
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جمع کل کارتهای دارای اعتبار بازرگانی 

جمع کل کارتهای دارای اعتبار عضویت 

1400 و کل کارتهای دارای اعتبار تا بهمن 1400جدول  آمار مربوط به کارتهای بازرگانی و عضویت صادر و تمدید شده دریازده ماهه اول سال 

مقدمه  
      واحد صدور کارت و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی همدان  بر اساس وظایف سازمانی خود اعم از ارائه خدمات بازرگانی و مشاوره در 

خصوص امور بازرگانی و همچنین در بحث  توسعه اعضاء و صدور کارت بازرگانی و عضویت با همکاری کلیه واحدهای اتاق بازرگانی از جمله واحد تشکلها و 
کمیسیون ها  تالش خود را جهت دستیابی به چشم اندازهای تعیین شده توسط ریاست  و دبیر اتاق به کار بسته و در این راستا باتوجه به تاثیرات منفی فضای 

، بر حوزه صدور و . ....سیاسی کشور در سطح بین المللی  ، قوانین و مقررات ،بخشنامه ها و شیوه های اجرایی حوزه تجارت خارجی ، تحریم ها ، بیماری کووید و
 صادرات استان در چهار بخش صنعت 1400در نه ماهه اول سال .   تمدید کارت ،گواهی مبداء و مجموعه تجارت خارجی استان و کشور قابل تامل و بررسی می باشد 

 تن بوده است که سهمی 732 هزار و 37 هزار دالر و وزن 636 میلیون و 11صادرات بخش صنعت : ،،معدن ،پتروشیمی ،صنایع دستی به شرح ذیل  می باشد  
 9 هزار دالر بوده است که سهمی برابر 314 درصدی از صادرات استان را به خود اختصاص داده است صادرات در بخش معدن به میزان چهار میلیون و 24/4برابر

 درصد از صادرات استان را 25 هزار دالر بوده است  که سهمی برابر 939 میلیون و 11درصد از صادرات استان  را دارد،صادرات در بخش پتروشیمی و مواد شیمیایی 
 درصدی را از صادرات استان را به خود اختصاص داده است  ،در بخش صنایع 41 هزار دالر  سهمی برابر 644 میلیون و 19دارد،بخش کشاورزی استان با صادرات 
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نمودارتعداد کارتهاي بازرگانی و عضویت صادره و تمدید شده در یازده ماهه اول 
1400سال 

تمدید حقیقی ص حقیقی  تمدید حقوقی  صدور حقوقی جمع 
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136

154

310

297

248

545

مرد زن جنسیت 
1288درصد

معدنکشاورزیصنعتبازرگانی گروه فعالیت
47.934.114.13.9درصد

ساله30-20ساله40-30ساله50-40ساله60-50سال به باال60سن 
8.522.428.835.63.4درصد

جمع کل کارتهای دارای اعتبار بازرگانی 

جمع کل کارتهای دارای اعتبار  

:جنسیت و گروه فعالیت -سن-بررسی اعضاء اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی همدان از نظر مدرک تحصیلی 

 صادر و تمدید شده1400ماهه اول  سال 11جمع  کل کارت بازرگانی  که در 
 صادر و تمدید شده1399ماهه اول  سال 10جمع  کل کارت عضویت  که در 

1400ماهه 11جمع کل کارتهای بازرگانی و عضویت  

جمع کل کارتهای دارای اعتبار عضویت 

جمع کل کارتهای دارای اعتبار بازرگانی 

جمع کل کارتهای دارای اعتبار عضویت 

جمع کل کارتهای دارای اعتبار  

8

297

248

545

1400ماهه اول 11جمع کل کارتهای فعال اعم از بازرگانی و عضویت 

زن 
12%

مرد 
88%

نموداردرصد اعضاء اتاق بازرگانی استان همدان از نظر جنسیت 

زن  مرد 
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جمع کل کارتهای دارای اعتبار بازرگانی 

جمع کل کارتهای دارای اعتبار  

:جنسیت و گروه فعالیت -سن-بررسی اعضاء اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی همدان از نظر مدرک تحصیلی 

 صادر و تمدید شده1400ماهه اول  سال 11جمع  کل کارت بازرگانی  که در 
 صادر و تمدید شده1399ماهه اول  سال 10جمع  کل کارت عضویت  که در 

1400ماهه 11جمع کل کارتهای بازرگانی و عضویت  
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1400ماهه اول 11جمع کل کارتهای فعال اعم از بازرگانی و عضویت 

زن 
12%

مرد 
88%

نموداردرصد اعضاء اتاق بازرگانی استان همدان از نظر جنسیت 

زن  مرد 

174

زن 
12%

مرد 
88%

نموداردرصد اعضاء اتاق بازرگانی استان همدان از نظر جنسیت 

زن  مرد 

جمع کل کارتهاي داراي اعتبار بازرگانی 

جمع کل کارتهاي داراي اعتبار عضویت 

جمع کل کارتهاي داراي اعتبار  

8

297

248

545

1400ماهه اول  11جمع کل کارتهاي فعال اعم از بازرگانی و عضویت 
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لیسانسفوق دیپلم دیپلم زیر دیپلمتحصیالت 

4.641.36.633.9درصد

فوق لیسانس و باالتر
جدول سطح تحصیالت دارندگان کارت بازرگانی و عضویت

13.6

بازرگانی 
48%

صنعت
34%

کشاورزی
14%

معدن
4%

انی نمودارمربوط به رسته فعالیت دارندگان کارت های بازرگانی و عضویت اتاق بازرگ
صنایع معادن و کشاورزی استان همدان 

بازرگانی  صنعت کشاورزی معدن

دیپلم 
43%

فوق دیپلم 
7%

لیسانس
36%

فوق لیسانس و باالتر
14%

نمودار مربوط به درصد میزان تحصیالت اعضاء اتاق بازرگانی استان همدان 
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جمع کل کارتهای دارای اعتبار بازرگانی 

جمع کل کارتهای دارای اعتبار  

:جنسیت و گروه فعالیت -سن-بررسی اعضاء اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی همدان از نظر مدرک تحصیلی 

 صادر و تمدید شده1400ماهه اول  سال 11جمع  کل کارت بازرگانی  که در 
 صادر و تمدید شده1399ماهه اول  سال 10جمع  کل کارت عضویت  که در 
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بازرگانی صنایع معادن و کشاورزي استان همدان 

بازرگانی  صنعت کشاورزي معدن

سال به باال60
9%

ساله50-60
23%

ساله40-50
29%

ساله30-40
36%

ساله20-30
3%

درصد اعضاء اتاق بازرگانی همدان از نظر سن

سال به باال60 ساله50-60 ساله40-50 ساله30-40 ساله20-30

دیپلم 
43%

فوق دیپلم 
7%

لیسانس
36%

فوق لیسانس و باالتر
14%
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در بحث صدور گواهی مبداء   با توجه به اینکه از  صادر کنندگان   تعهدات ارزی اخذ می گردد 
، تمایلی جهت صادرات با کارت بازرگانی خود وجود ندارد .

854887 1405648015بهمن 

در بحث صدور گواهی مبداء با توجه به اخذ تعهدات ارزی از صادر کنندگان و اینکه تعداد زیادی از صادر کنندگان 

استان همدان در ازاء محصول خود ریال اخذ می نمایند ، لذا تعداد  زیادی از اعضاء دارنده کارت بازرگانی تمایلی 

.به صادرات نداشته و تعدادی از اعضاء هم محصول خود با کارت غیر صادر می نمایند 
  اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان1400جدول آمار گواهی مبداءهای صادر شده دریازده  ماهه اول 

تعداد دالر (کیلو گرم )وزن گواهی مبداء

346825928686969خرداد
1656301694268                           تیر 

37491535183815فروردین
356735797670957اردیبهشت

41639350237620مهر
37724032869510آبان 

14639112882مرداد
406285928187211شهریور

1514079477287215127جمع 

16288910173127212آذر 
45293720141825818دی

جدول آمار گواهی مبداءهای صادر شده دریازده  ماهه اول 1400  اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان
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جمع بهمن ديآذر آبان مهرشهریورمردادتیر                            خرداداردیبهشتفروردین

  1400ماهه اول سال  11نمودار مربوط به تعداد گواهی مبداء صادر شده در 



33

فروردین 
اردیبهشت 

خرداد 
تیر 

مرداد 
شهریور 

مهر 
آبان 
آذر 
دی 

جمع کل شهرستان 

کشورهای عمده صادراتی

روسیه-امارات -ترکیه -افغانستان -پاکستان -عراق 

-سفال -فروسیلیس -پودر آب پنیر - کشمش 1400عمده کاالهای صادراتی استان همدان درده ماهه اول سال 
میکرو -چرم -چینی بهداشتی -سمپاش -رنگ -شیر االت -کربنات -سیمان -فرش-سالمبور -رب وسس 

...سیلیس  
-مالزی-کویت-کانادا-روسیه -ایتالیا -امارات -ترکیه -پاکستان -رومانی -گرجستان -لهستان -اکراین 

ارمنستان-قزاقستان -عمان -امارات -چین -نروژ-سوریه -هند-عراق 

کشورهای عمده صادراتی

کابینت - سیمان-وازلیل-فروسیلیس-کشمش-پودر آب پنیر-شانه تخم مرغ-کنسرو و سس -انواع لبنیات 

الکترو موتور-روشوئی

7,538,490
7,341,427
8,769,256
99,145,886

(کیلو گرم )وزن 

18,986,763
10,344,785

ماه 

:صادره گردیده 1400عمده اقالم صادراتی که از گمرک همدان درده ماهه ماه اول سال 

6,975,652
55,616,950

1400جدول وزن و دالر کاالهای صادراتی از گمرک همدان در ده ماهه اول سال 

6,637,068
7,499,985
4,779,827
4,237,848
3,942,948
3,989,611
4,775,781
6,308,191
5,538,380

5,883,858
5,683,271
6,463,864
5,733,951

ارزش دالری

21,819,045

21,819,045
18,986,763

10,344,785
5,883,8585,683,2716,463,8645,733,9517,538,4907,341,4278,769,256

99,145,886

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

جمع کل شهرستاندی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 

نمودار مربوط به ارزش دالری و وزن کاالهای صادر شده از گمرک استان همدان در ده 
1400ماهه اول سال 

(کیلو گرم )وزن  ارزش دالری

عمده کاالهای صادراتی
 استان همدان

در ده ماهه اول سال 1400 
کشورهای عمده صادراتی

-رومانی  -گرجســتان  -لهستان  اکراین 
-پاکستان -ترکیه -امارات -ایتالیا -روسیه 
-هند-سوریه  -کانادا-کویت-مالزی-عراق 
-نروژ-چین -امارات -عمان -قزاقســتان 

-ارمنستان

عمده اقالم صادراتی از گمرک 
فروسیلیس - کشــمش - چینی بهداشتی 
- چرم -میکرو ســیلیس  -  انواع لبنیات 
-کنسرو و سس -شانه تخم مرغ-پودر آب 
پنیر- وازلیل-ســیمان- کابینت روشوئی-
الکترو موتور - سفال -رب وسس -سالمبور 
-فرش-کربنات -شیر االت -رنگ -سمپاش 

-

عضویت حقیقیعضویت حقوقیبازرگانی حقیقیبازرگانی حقوقی

19010744204

جمع کل

545

 به تفکیک حقیقی و حقوقی1400تعداد کارتهای عضویت و بازرگانی فعال اتاق همدان در یازده  ماهه اول سال 
نوع کارت

بازرگانی حقوقی
35%

بازرگانی حقیقی
20%

عضویت حقوقی
8%

عضویت حقیقی
37%

درصد کارت بازرگانی و عضویت حقیقی و حقوقی

21,819,045
18,986,763

10,344,785
5,883,8585,683,2716,463,8645,733,951

7,538,4907,341,4278,769,256

99,145,886

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

جمع کل دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 
شهرستان 

نمودار مربوط به ارزش دالري و وزن کاالهاي صادر شده از گمرک استان 
1400همدان در ده ماهه اول سال 

(کیلو گرم )وزن  ارزش دالري

بازرگانی حقوقی
35%

بازرگانی حقیقی
20%

عضویت حقوقی
8%

عضویت حقیقی
37%

درصد کارت بازرگانی و عضویت حقیقی و حقوقی
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ردیف 

نام استان 

شاخص 

استانی بهار 

99

شاخص 

استانی 

99تابستان 

شاخص 

استانی پاییز 

1399

شاخص 

استانی بهار 

1400

شاخص استانی 

1400تابستان 

شاخص استانی 

1400پاییز 
5.385.65.54.965.135.26مرکزی 1
5.225.675.155.715.525.5زنجان 2

5.866.045.665.95.85.73ایالم 3
6.056.065.695.915.835.8همدان 4
6.026.065.865.95.856.01لرستان 5
5.925.965.855.945.916.04قزوین 6
6.126.196.126.516.296.05کرمانشاه 7
6.256.476.136.36.096.49کردستان 8

تغییر نسبت به دوره قبل نام استان ردیف 

1.13مرکزی 1
0.69-زنجان 2
0.13ایالم 3
0.26همدان 4
0.18لرستان 5
0.16-قزوین 6
0.42-کرمانشاه 7
0.03-کردستان 8

 از فعاالن اقتصادی درخواست شد تا در آستانه بررسی و تصویب الیحه بودجه ۱۴۰۰در نظرسنجی پایش ملی محیط کسب و کار در فصل پاییز 
 میتواند برای کسب و ۱۴۰۱ مانع یا خطر مهمی که مفاد بودجه سال 3 کل کشور توسط مجلس شورای اسالمی، نظر خود را در خصوص ۱۴۰۱سال 

 به ترتیب عبارتند از۱۴۰۱های فعاالن اقتصادی در مورد بودجه سال   مهمترین دغدغه. کارشان ایجاد کند، بیان کنند
 نوسانات نرخ ارز- 1

 افزایش میزان مالیات- 2

کسری بودجه و افزایش قیمتها-3

 دوره متوالی  طرح پایش ملی محیط  کسب و کار همکاری مستمر داشته است 21 واحد پایش محیط کسب و کار  اتاق بازرگانی استان همدان در 
محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت  ( است۱۰نمره بدترین ارزیابی )5/94، رقم شاخص ملی،  (1400پاییز  )، در آخرین دوره

، فعاالن اقتصادی مشارکت  کننده در این پایش، به ترتیب 1400در پاییز .بدتر شده  است (5/91 با میانگین 1400تابستان )به ارزیابی فصل گذشته 
سه مؤلفه 

 بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت غیرقابل پیش- 1
 های اجرایی ناظر بر کسب وکار  ها، قوانین و مقررات و رویه  ثباتی سیاست بی-2
دشواری تأمین مالی از بانک ها- 3

.  را نامناسب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی نموده اند
، استان های کردستان، کرمان و سیستان وبلوچستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب 1400بر اساس یافته های این طرح در زمستان  •
وکار نسبت به سایر استان ها ارزیابی  وکار و استان های مرکزی، آذربایجان غربی و فارس به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب  

 9 استان وضعیت محیط کسب وئ کار بهتری داشته و از 21دربیست ویکمین دوره  طرح پایش ملی محیط کسب و کار  استان همدان از .شده اند
.استان وضعیت بدتری داشته است  

و در کارگاه های کمتر ( 6.00) سال، بدترین وضعیت۱۰ تا6وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب سال تاسیس بنگاه اقتصادی در کارگاه های •
.ارزیابی شده اند( 5.55) سال، دارای بهترین وضعیت 2از 

 7.50)،خراسان جنوبی( 7.51) ،میزان آسیب وارده بر کسب وکارها از شیوع ویروس کرونا در استانهای چهارمحال وبختیاری ۱۴۰۰در فصل پاییز 

. اصالح نرخ تعرفه گاز حوزه پایین دست صنایع فلزی و فوالدی با ابالغ کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسالمی 

17.94

1400جمع سه دوره اول سال  1399جمع سه دوره اول سال 
16.48
16.04
17.56
17.8

( 1400 و1399مقدارتغییر سه دوره اول  سالهای )جدول شاخص استانی پایش ملی محیط کسب و کار 

1400 و 1399جدول شاخص استانی پایش ملی محیط کسب و کار یه سه دوره اول  سالهای 

17.73
18.43
18.85

15.35
16.73
17.43
17.54
17.76
17.89
18.85
18.88
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مرکزی  زنجان  ایالم  همدان  لرستان  قزوین  کرمانشاه  کردستان 

جدول مقایسه وضعیت محیط کسب و کار استانهای غربی 

مرکزی  زنجان  ایالم  همدان  لرستان  قزوین  کرمانشاه  کردستان 

نام استان 

مرکزی 

زنجان 

ایالم 

همدان 

لرستان 

قزوین 
کرمانشاه 

تغییر نسبت به دوره قبل 

نام استان  مرکزی  زنجان  ایالم  همدان  لرستان  قزوین  کرمانشاه 

بازرگانی استان همدان در 21 دوره متوالی  طرح پایش  اتاق   واحد پایش محیط کسب و کار  
رقم   ،  )1400 پاییز  دوره)  آخرین  در   ، است  داشته  مستمر  همکاری  کار  و  کسب  محیط   ملی 
وضعیت  از  حدودی  تا  که  شده  محاسبه  است(   10 ارزیابی  بدترین  94/5)نمره  ملی،  شاخص 
شده   بدتر   )91/5 میانگین  با   1400 )تابستان  گذشته  فصل  ارزیابی  به  نسبت  شاخص  این 
مؤلفه  سه  به ترتیب  پایش،  این  در  کننده  مشارکت   اقتصادی  فعاالن   ،1400 پاییز   است.در 
محصوالت و  اولیه  مواد  قیمت  تغییرات  و  بودن  بیني  پیش   غیرقابل   -1 
کسب وکار بر  ناظر  اجرایی  های  رویه   و  مقررات  و  قوانین  ها،  سیاست   ثباتی   2-بی  
3- دشواری تأمین مالی از بانک ها  را نامناسب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به 

سایر مؤلفه ها ارزیابی نموده اند. 

و  کرمان  کردستان،  استان های   ،1400 زمستان  در  طرح  این  یافته های  اساس  بر    
مرکزی،  استان هاي  و  کسب  وکار  محیط  وضعیت  بدترین  دارای  به ترتیب  سیستان وبلوچستان 
آذربایجان غربی و فارس به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب  وکار نسبت به سایر استان ها 
ارزیابی شده اند.دربیست ویکمین دوره  طرح پایش ملی محیط کسب و کار  استان همدان از 21 
 استان وضعیت محیط کسب وئ کار بهتری داشته و از 9 استان وضعیت بدتری داشته است  .
• وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب سال تاسیس بنگاه اقتصادی در کارگاه های6 تا10 سال، 
 بدترین وضعیت)6.00 (و در کارگاه های کمتر از 2 سال، دارای بهترین وضعیت )5.55 (ارزیابی شده اند.
استانهای  از شیوع ویروس کرونا در  بر کسب وکارها  وارده  ،میزان آسیب  پاییز 1400  در فصل 
چهارمحال وبختیاری )7.51 (،خراسان جنوبی)7.50 (اردبیل )7.43(بیشترین مقدار و در استان 
های آذربایجان شرقی)4.13( زنجان )5.27 (و فارس )5.47 (کمترین مقدار نسبت به سایر استان 

ها توسط فعاالن اقتصادی ارزیابی شده اند. 
در نظرسنجی پایش ملی محیط کسب و کار در فصل پاییز 1400 از فعاالن اقتصادی درخواست 
شورای  مجلس  توسط  کشور  کل   1401 سال  بودجه  الیحه  تصویب  و  بررسی  آستانه  در  تا  شد 
اسامی، نظر خود را در خصوص 3 مانع یا خطر مهمی که مفاد بودجه سال 1401 میتواند برای 
کسب و کارشان ایجاد کند، بیان کنند. مهمترین دغدغه  های فعاالن اقتصادی در مورد بودجه 

سال 1401 به ترتیب عبارتند از:
1- افزایش میزان مالیات         

2-کسری بودجه و افزایش قیمتها        
3- اصاح نرخ تعرفه گاز حوزه پایین دست صنایع فلزی و فوالدی با اباغ کمیسیون ویژه جهش 

تولید مجلس شورای اسامی .        
 
 

پایـــــش 
محیــــط

کسب و کار 

8
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ردیف 

نام استان 

شاخص 

استانی بهار 

99

شاخص 

استانی 

99تابستان 

شاخص 

استانی پاییز 

1399

شاخص 

استانی بهار 

1400

شاخص استانی 

1400تابستان 

شاخص استانی 

1400پاییز 
5.385.65.54.965.135.26مرکزی 1
5.225.675.155.715.525.5زنجان 2

5.866.045.665.95.85.73ایالم 3
6.056.065.695.915.835.8همدان 4
6.026.065.865.95.856.01لرستان 5
5.925.965.855.945.916.04قزوین 6
6.126.196.126.516.296.05کرمانشاه 7
6.256.476.136.36.096.49کردستان 8

تغییر نسبت به دوره قبل نام استان ردیف 

1.13مرکزی 1
0.69-زنجان 2
0.13ایالم 3
0.26همدان 4
0.18لرستان 5
0.16-قزوین 6
0.42-کرمانشاه 7
0.03-کردستان 8

 از فعاالن اقتصادی درخواست شد تا در آستانه بررسی و تصویب الیحه بودجه ۱۴۰۰در نظرسنجی پایش ملی محیط کسب و کار در فصل پاییز 
 میتواند برای کسب و ۱۴۰۱ مانع یا خطر مهمی که مفاد بودجه سال 3 کل کشور توسط مجلس شورای اسالمی، نظر خود را در خصوص ۱۴۰۱سال 

 به ترتیب عبارتند از۱۴۰۱های فعاالن اقتصادی در مورد بودجه سال   مهمترین دغدغه. کارشان ایجاد کند، بیان کنند
 نوسانات نرخ ارز- 1

 افزایش میزان مالیات- 2

کسری بودجه و افزایش قیمتها-3

 دوره متوالی  طرح پایش ملی محیط  کسب و کار همکاری مستمر داشته است 21 واحد پایش محیط کسب و کار  اتاق بازرگانی استان همدان در 
محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت  ( است۱۰نمره بدترین ارزیابی )5/94، رقم شاخص ملی،  (1400پاییز  )، در آخرین دوره

، فعاالن اقتصادی مشارکت  کننده در این پایش، به ترتیب 1400در پاییز .بدتر شده  است (5/91 با میانگین 1400تابستان )به ارزیابی فصل گذشته 
سه مؤلفه 

 بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت غیرقابل پیش- 1
 های اجرایی ناظر بر کسب وکار  ها، قوانین و مقررات و رویه  ثباتی سیاست بی-2
دشواری تأمین مالی از بانک ها- 3

.  را نامناسب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی نموده اند
، استان های کردستان، کرمان و سیستان وبلوچستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب 1400بر اساس یافته های این طرح در زمستان  •
وکار نسبت به سایر استان ها ارزیابی  وکار و استان های مرکزی، آذربایجان غربی و فارس به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب  

 9 استان وضعیت محیط کسب وئ کار بهتری داشته و از 21دربیست ویکمین دوره  طرح پایش ملی محیط کسب و کار  استان همدان از .شده اند
.استان وضعیت بدتری داشته است  

و در کارگاه های کمتر ( 6.00) سال، بدترین وضعیت۱۰ تا6وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب سال تاسیس بنگاه اقتصادی در کارگاه های •
.ارزیابی شده اند( 5.55) سال، دارای بهترین وضعیت 2از 

 7.50)،خراسان جنوبی( 7.51) ،میزان آسیب وارده بر کسب وکارها از شیوع ویروس کرونا در استانهای چهارمحال وبختیاری ۱۴۰۰در فصل پاییز 

. اصالح نرخ تعرفه گاز حوزه پایین دست صنایع فلزی و فوالدی با ابالغ کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسالمی 

17.94

1400جمع سه دوره اول سال  1399جمع سه دوره اول سال 
16.48
16.04
17.56
17.8

( 1400 و1399مقدارتغییر سه دوره اول  سالهای )جدول شاخص استانی پایش ملی محیط کسب و کار 

1400 و 1399جدول شاخص استانی پایش ملی محیط کسب و کار یه سه دوره اول  سالهای 

17.73
18.43
18.85

15.35
16.73
17.43
17.54
17.76
17.89
18.85
18.88
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مرکزی  زنجان  ایالم  همدان  لرستان  قزوین  کرمانشاه  کردستان 

جدول مقایسه وضعیت محیط کسب و کار استانهای غربی 

مرکزی  زنجان  ایالم  همدان  لرستان  قزوین  کرمانشاه  کردستان 

نام استان 

مرکزی 

زنجان 

ایالم 

همدان 

لرستان 

قزوین 
کرمانشاه 

تغییر نسبت به دوره قبل 

نام استان  مرکزی  زنجان  ایالم  همدان  لرستان  قزوین  کرمانشاه 

ردیف 

نام استان 

شاخص 

استانی بهار 

99

شاخص 

استانی 

99تابستان 

شاخص 

استانی پاییز 

1399

شاخص 

استانی بهار 

1400

شاخص استانی 

1400تابستان 

شاخص استانی 

1400پاییز 
5.385.65.54.965.135.26مرکزی 1
5.225.675.155.715.525.5زنجان 2

5.866.045.665.95.85.73ایالم 3
6.056.065.695.915.835.8همدان 4
6.026.065.865.95.856.01لرستان 5
5.925.965.855.945.916.04قزوین 6
6.126.196.126.516.296.05کرمانشاه 7
6.256.476.136.36.096.49کردستان 8

تغییر نسبت به دوره قبل نام استان ردیف 

1.13مرکزی 1
0.69-زنجان 2
0.13ایالم 3
0.26همدان 4
0.18لرستان 5
0.16-قزوین 6
0.42-کرمانشاه 7
0.03-کردستان 8

 از فعاالن اقتصادی درخواست شد تا در آستانه بررسی و تصویب الیحه بودجه ۱۴۰۰در نظرسنجی پایش ملی محیط کسب و کار در فصل پاییز 
 میتواند برای کسب و ۱۴۰۱ مانع یا خطر مهمی که مفاد بودجه سال 3 کل کشور توسط مجلس شورای اسالمی، نظر خود را در خصوص ۱۴۰۱سال 

 به ترتیب عبارتند از۱۴۰۱های فعاالن اقتصادی در مورد بودجه سال   مهمترین دغدغه. کارشان ایجاد کند، بیان کنند
 نوسانات نرخ ارز- 1

 افزایش میزان مالیات- 2

کسری بودجه و افزایش قیمتها-3

 دوره متوالی  طرح پایش ملی محیط  کسب و کار همکاری مستمر داشته است 21 واحد پایش محیط کسب و کار  اتاق بازرگانی استان همدان در 
محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت  ( است۱۰نمره بدترین ارزیابی )5/94، رقم شاخص ملی،  (1400پاییز  )، در آخرین دوره

، فعاالن اقتصادی مشارکت  کننده در این پایش، به ترتیب 1400در پاییز .بدتر شده  است (5/91 با میانگین 1400تابستان )به ارزیابی فصل گذشته 
سه مؤلفه 

 بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت غیرقابل پیش- 1
 های اجرایی ناظر بر کسب وکار  ها، قوانین و مقررات و رویه  ثباتی سیاست بی-2
دشواری تأمین مالی از بانک ها- 3

.  را نامناسب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی نموده اند
، استان های کردستان، کرمان و سیستان وبلوچستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب 1400بر اساس یافته های این طرح در زمستان  •
وکار نسبت به سایر استان ها ارزیابی  وکار و استان های مرکزی، آذربایجان غربی و فارس به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب  

 9 استان وضعیت محیط کسب وئ کار بهتری داشته و از 21دربیست ویکمین دوره  طرح پایش ملی محیط کسب و کار  استان همدان از .شده اند
.استان وضعیت بدتری داشته است  

و در کارگاه های کمتر ( 6.00) سال، بدترین وضعیت۱۰ تا6وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب سال تاسیس بنگاه اقتصادی در کارگاه های •
.ارزیابی شده اند( 5.55) سال، دارای بهترین وضعیت 2از 

 7.50)،خراسان جنوبی( 7.51) ،میزان آسیب وارده بر کسب وکارها از شیوع ویروس کرونا در استانهای چهارمحال وبختیاری ۱۴۰۰در فصل پاییز 

. اصالح نرخ تعرفه گاز حوزه پایین دست صنایع فلزی و فوالدی با ابالغ کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسالمی 
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1400 و 1399جدول شاخص استانی پایش ملی محیط کسب و کار یه سه دوره اول  سالهای 
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رویکرد سیاستهای اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن
و کشاورزی همدان حوزه تشکل ها:

رشد صعودی تشکل های اقتصادی اتاق همدان از سال 1394 تا 1400 

ــاق در حــوزه تشــکل هــا توانمندســازی ، تشــکل گرایــی ، یکپارچــه ســازی ، ادغــام و  ــی تریــن محورهــای ایــن ات اصول

انســجام تشــکل هــای مــوازی 
اهداف مهم  حوزه تشکل ها :

شناسایی هسته جدید برای ایجاد تشکل های اقتصادی

انجمــن هــای )صنایــع پلیمــر، ســلولزی ، شــن و ماســه ، منســوجات ، انبــوه ســازان ، کارشناســان و مجریــان ذی صــالح 

ســازندگان مســکن ، محصــوالت لبنــی ، محصــوالت تخصصــی کشــاورزی )ســیب درختــی ، آلــو ، زردآلــو ، بــادام ، ســماق 

و رازیانــه ((

تشکیل تشکل های جدید اقتصادی

تشکل های
اقتصادی

9

ارائه خدمات به تشکل های اقتصادی

استقرار دبیرخانه هر تشکل در خانه تشکل های اقتصادی
کمک و حمایت در اجرای برنامه های تشکل ها 

ارائه خدمات آموزشی  به تشکل ها بصورت آنالین و حضوری
نشست با هیئت مدیره هر انجمن و بررسی مسائل و مشکالت 

پیگیری مستمر جهت برگزاری مجامع تشکل ها

برگزاری مجامع عمومی عادی
نظر سنجی در خصوص نحوه برگزاری مجمع 

پایش عملکرد تشکل ها )بصورت بانک اطالعاتی کامل(

استفاده از ظرفیت شورای گفتگو و کمیسیونهای تخصصی
 در بهبود فضای کسب و کار تشکل های اقتصادی

تالش در کسب سکوی ملی در تشکل های اقتصادی

تشکل های )صنایع دستی ، سیب زمینی ، طالو .......(
تالش در عضویت فعالین اقتصادی

حــوزه های)منســوجات و پوشاک،کشــت فراســرزمینی، بازیافــت ، 
کانــی هــای غیــر فلــزی ، آژانســهای مســافرتی، محصــوالت فلــزی(

استفاده از  ظرفیت بین الملل در بهبود فضای کسب و کار

ــا ،  ــی و خارجــی تشــکل ه ــزاری نمایشــگاههای داخل کمــک در برگ
حمایــت و اعــزام تشــکل هــای اقتصــادی بــه کشــور )دوبی، ارمنســتان 

، ســوریه، ســلیمانیه ، افغانســتان ، عــراق ، اوراســیا ، عمــان و غنــا(
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انجمن شرکت های دانش بنیان استان همدان
انجمن سنگ استان همدان

انجمن صنعت پخش استان همدان
انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان همدان

انجمن جوانان کار آفرین استان همدان
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان گردو استان همدان 

انجمن صنعت گلخانه استان همدان
انجمن آزمایشگاه هکارآزمون و کالیبراسیون همدان

سندیکای اسانسور و پله برقی ایران و خدمات استان همدان

 روند رشد تشکل ها از سال 1394 تا 1400

تشکل فعال اقتصادی در اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی همدان
انجمن سیب زمینی استان همدان

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبل و منبت استان همدان 
کانون زنان بازرگان استان همدان

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر ،نقره و سنگهای قیمتی

انجمن فرش دستباف استان همدان 
انجمن موسسات آموزشی استان همدان

انجمن صنایع غذایی استان همدان
انجمن صنایع دستی استان همدان 

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشمش استان همدان 
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان شهرستان رزن

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان  شهرستان نهاوند
خانه معدن استان همدان 

انجمن ها 
درسال 1394

% 9
انجمن ها 

از سال 95 تا 1400

% 91
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نمودار عضویت در انجمن ها

نمودار سوابق تاسیس انجمن ها 

برگزاری مجامع :

  مجمع موسسین انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشمش استان همدان
  مجمع عمومی عادی انجمن صنایع غذایی استان همدان 

  مجمع عمومی عادی انجمن موسسات آموزشی 
  مجمع عمومی عادی انجمن فرش دستباف استان همدان 

  مجمع عمومی عادی انجمن صنایع دستی استان همدان
  مجمع عمومی عادی کانون زنان بازرگان استان همدان

17%

17%

20%

26%

5%
5%

5% 5%

تولیدکنندگان  کشاورزي 

صنایع دستی صنعت 

فنمی و مهندسی و پزشکی  معدن

بازرگان  آموزش و مشاورین 

5%

14%

5%

43%

24%

9%

انجمن یک ساله  انجمن دو ساله  انجمن سه ساله 

انجمن چهارساله انجمن  پنج ساله  انجمن هفت ساله



39

  مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنعت پخش 
  مجمع عمومی عادی انجمن صنعت پخش استان همدان

  مجمع عمومی عادی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان گردو استان همدان 
  مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان شهرستان نهاوند

  مجمع عمومی عادی انجمن صنعت گلخانه استان همدان 
  مجمع عمومی عادی انجمن سیب زمینی استان همدان 

حضور شهرستانها در تشکل های اقتصادی

43%

43%

14%

انجمن هاي ثبت شده  انجمن هاي داراي بدهی مالیاتی 18انجمن هاي در حال ثبت 

7

5

2
4

1 3

انجمن های ثبت شده 

حضور شهرستانها
 در تشکل های اقتصادی
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کمیســیون هــای هشــت گانــه اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن وکشــاورزی همــدان مظهــر حضــور فعــاالن 
اقتصــادی مشــارکت جــو در حــوزه هــای مختلــف )تجــار، صنعتگــران، معدنکاران،کشــاورزان( و نقــش آفرینــی 
آنــان در فرآینــد ایفــای وظایــف اتــاق مبنــی بــر ارائــه مشــاوره بــه قــوای ســه گانــه در ســطوح اســتانی و ملــی 
در راســتای بهبــود فضــای کســب و کار و ترســیم چشــم انــداز مطلــوب توســعه اقتصــادی اســتان مــی باشــند. 

تعداد
کمیسیون ها

8

تعداد
جلسات
65

تعداد
کمیته های 
زیرمجموعه

19 تعداد
اعضای 

کمیسیون ها
تعداد239

مصوبات
224

ها  کمیسیون 10
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اهم اقدامات انجام شده
1- بازنگری آئین نامه

2- فراخوان عضویت در کمیسیونها
4- انتخابات هیأت رئیسه کمیسیونها

5- بروزرسانی شبکه های اجتماعی و ارتباطی مخصوص کمیسیون
6-گزارش دهی ماهیانه عملکرد کمیسیونها

7- اطالع رسانی کلیه قوانین، مقررات، بخشنامه های مرتبط به کمیسیونها
8-فراخوان آموزشی مختص کمیسیونها

9- هماهنگی حضور نمایندگان اتاق در جلسات برون سازمانی باالخص جلسات اتاق ایران
10- برگزاری جلسات فصلی ارائه گزارش عملکرد روسای کمیسیونها به ریاست محترم اتاق
11- برنامه ریزی برگزاری جلسات مشترک بین کمیسیون های اتاق جهت تبادل اطالعات

12-حضور مسئول و کارشناس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جلسات کمیسیونها 

کمیسیون صنایع و معادن
کمیته های فعال تعداد اعضاء تعداد مصوبات تعداد جلسات 

هیأت رئیسه
تعداد جلسات 

کمیسیون

کمیته اکتشاف/ کمیته استخراج/ کمیته صنایع 
غذایی/کمیته صنایع شیمیایی/کمیته صنایع فلزی 36 32 3 9

اهم مصوبات:
 پیگیری افزایش بهاء گاز مصرفی در واحدهای صنعتی

 معرفی نایب رئیس کمیسیون در شورای معادن .و کمیته تعامل معادن استان
  ارائه پیشنهادات کمیسیون برای برنامه هفتم توسعه

 پیگیری تأمین سوخت واحدهای صنعتی در زمان قطع برق و گاز
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                کمیسیون کشاورزی
کمیته های فعال تعداد اعضاء تعداد مصوبات تعداد جلسات 

هیأت رئیسه
تعداد جلسات 

کمیسیون

کمیته صنایع تبدیلی/ کمیته دام ، طیور، آبزیان و 
زنبور عسل 31 31 6 9

اهم مصوبات:
 تنظیم برنامه مدون از طرف سازمان غذا و دارو و جهاد کشاورزی

 بررسی صادرات محصوالت کشاورزی از طریق معاونت غذا و دارو و سازمان جهاد کشاورزی
 بررسی مستندات مربوط به ماده 81 ق.م.م از اداره کل مالیات

 پیگیری استمهال بهاء گاز مصرفی مربوط به فلفل کاران  گلخانه ای از شرکت گاز استان
 اصالح نامه کشور ازبکستان در خصوص عدم ارسال سیب زمینی های شهرستان بهار

  ارائه پیشنهادات تخصصی حوزه فعالیت کمیسیون جهت تدوین برنامه هفتم توسعه

کمیسیون تجارت
کمیته های فعال تعداد اعضاء تعداد مصوبات تعداد جلسات 

هیأت رئیسه
تعداد جلسات 

کمیسیون

کمیته فرش/ کمیته امور گمرکی و حمل و نقل/ کمیته 
توسعه صادرات با رویکرد شناسایی بازارهای جدید و 
توسعه روابط تجاری واقتصادی خارجی و نمایشگاه ها/ 

کمیته مدیریت واردات و بازرگانی داخلی
38 29 1

 
9

اهم مصوبات:
 بررسی مسائل و مشکات تعهدات ارزی فعالین اقتصادی

 بررسی و اطاع رسانی چگونگی بهره مندی از خدمات راه آهن استان
 پیگیری تسهیل در صدور کارت بازرگانی اعضاء
  ارائه پیشنهادات مربوط به برنامه هفتم توسعه

  ارائه پیشنهادات تخصصی حوزه فعالیت کمیسیون جهت تدوین
 برنامه هفتم توسعه
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کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی
کمیته های فعال تعداد 

اعضاء تعداد مصوبات تعداد جلسات هیأت 
رئیسه

تعداد جلسات 
کمیسیون

کمیته ساختمان و عمران شهری/ کمیته خدمات فنی 
و مهندسی/ کمیته حمایت از کنسرسیوم ها 32 24 4 8

اهم مصوبات:
  معرفی رئیس کمیسیون به عنوان نماینده اتاق در کمیته های ذیربط

  پیگیری مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در حوزه فعالیت کمیسیون
  تشکیل جلسه با شهرداری همدان و نظام مهندسی ساختمان

  ارائه پیشنهادات تخصصی حوزه فعالیت کمیسیون جهت تدوین برنامه هفتم توسعه
• 	

کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای وابسته
کمیته های فعال تعداد اعضاء تعداد مصوبات تعداد جلسات 

هیأت رئیسه
تعداد جلسات 

کمیسیون

- 26 27 1 5

اهم مصوبات:
  پیگیری حضور در نمایشگاه اکسپو دبی

  پیگیری معافیت عوارض شهرداری و پسماند
  پیگیری دریافت تسهیات به مجموعه های گردشگری

  ارائه پیشنهادات تخصصی حوزه فعالیت کمیسیون جهت
 تدوین برنامه هفتم توسعه
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                   کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول و مقررات زدایی

کمیته های فعال تعداد اعضاء تعداد مصوبات تعداد جلسات 
هیأت رئیسه

تعداد جلسات 
کمیسیون

کمیته بررسی موانع تولید و سرمایه گذاری با اولویت 
واحدهای موجود و کمیته بورس، بانک و بیمه/ کمیته 
توسعه فناوری با تعامل با دانشگاهها/ کمیته جذب 
و سرمایه گذاری داخلی و خارجی و بررسی مزیتهای 

سرمایه گذاری در استان

31 31 2 8

اهم مصوبات:
  بررسی سهم زیربخشهای اقتصادی استان از تسهیالت بانکی

  بررسی مسائل بانکی کمیسیونهای تخصصی اتاق 
  ارائه پیشنهادات تخصصی حوزه فعالیت کمیسیون جهت تدوین برنامه هفتم توسعه

کمیسیون امور مالیاتی و تامین اجتماعی و روابط کار
کمیته های فعال تعداد اعضاء تعداد مصوبات تعداد جلسات 

هیأت رئیسه
تعداد جلسات 

کمیسیون

کمیته امورمالیاتی/ کمیته امور تأمین اجتماعی 21 35 7 8

اهم مصوبات:
  پیگیری چگونگی معافیت مالیاتی کشاورزی از اداره کل مالیات استان

  برگزاری جلسه توجیهی اعضاء هیأت های حل اختالف مالیاتی اتاق باحضور 
مدیریت اداره کل مالیاتی

  آموزش اصول مالیاتی در کمیسیونهای دیگر اتاق
  ارائه پیشنهادات تخصصی حوزه فعالیت کمیسیون جهت تدوین برنامه هفتم 

توسعه
  تهیه و تنظیم دفترچه چکیده قوانین و مقررات مالیاتی مختص فعالین اقتصادی
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کمیسیون آموزش و پژوهش و فن آوری اطالعات   
کمیته های فعال تعداد اعضاء تعداد مصوبات تعداد جلسات 

هیأت رئیسه
تعداد جلسات 

کمیسیون

24 15 6 6

اهم مصوبات:
  احصاء نیازهای آموزشی کمیسیونها و اعضاء اتاق

 برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز کمیسیونها و اعضاء
 معرفی و ارائه واحدهای نوآور و ایده پرداز در کمیسیونهای تخصصی

  ارائه پیشنهادات تخصصی حوزه فعالیت کمیسیون جهت تدوین برنامه 
هفتم توسعه

0

5

10

15

20

25

30

35

احداث، تجارتکشاورزيصنایع و معادن
خدمات فنی و 

مهندسی

گردشگري و 
کسب و 
کارهاي 
وابسته

 سرمایه گذاري
و بازار پول و 
مقررات زدایی

 امور مالیاتی و
ی تامین اجتماع
و روابط کار

آموزش و 
پژوهش و فن 
آوري اطالعات

گزارش عملکرد کمیسیونها

تعداد جلسات تعداد مصوبات تعداد جلسات هیأت رئیسه
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برگزاری جلسات متعدد در راستای اجرایی شدن مصوبات کمیسیون ها
  و رفع موانع فعالین اقتصادی

وبات کمیسیون ها و رفع موانع فعالین اقتصادیبرگزاری جلسات متعدد در راستای اجرایی شدن مص  
 ردیف عنوان جلسه تاریخ جلسه دستگاههای مرتبط کمیسیون مرتبط

از / شرکت گسازمان صنعت، معدن و تجارت صنایع و معادن
 استان همدان

01/01/0011 بررسی علت افزایش بهای گاز مصرفی  
 واحدهای ریخته گری

0 

معادن و صنایع  گفتگوی دولت و بخش دبیرخانه شورای 
 خصوصی

40/3/0011  4 بررسی مسائل پلیمر 

یکمیسیون کشاورز  / سازمانتجارت و معدن صنعت، سازمان 
 جهادکشاورزی

00/9/0011  3 بررسی صنایع تبدیلی کوچک 

 کشاورزی های کمیسیون
  یگذار هیسرماو 

همدان/  امور اقتصادی استانداریدفتر 
جهادکشاورزی سازمان  

 بشع / اموربازرسی غرب کشورسازمان کل 
ملی بانک  

42/8/0011  0 بررسی موانع اعطای تسهیالت بانکی 

کشاورزی کمیسیون  و اقتصاد امور / سازمانگمرک استان 
استان مالیاتی کل دارایی/ اداره  

 

4/2/0011 اتی بررسی چگونگی تعیین ارزش کاالها صادر 
 و مغایرتهای موجود در سیستم 0390در سال 

 ثبت

5 

کشاورزی کمیسیون 0/8/0011 فنی و حرفه ای استان  هم فکری و تبادل نظر درخصوص احداث  
 اولین دپارتمان تخصصی گیاهان دارویی

2 

 کل / ادارهدارایی و اقتصاد امور سازمان کمیسیون تجارت
کشور غرب آهن راه  

0/01/0011 بررسی راهکارهای ارائه خدمات رسانی راه  
استان آهن به واحدهای تولیدی  

7 

/ تجارت و معدن صنعت، سازمان کمیسیون تجارت
جهادکشاورزی/ اداره کل  سازمان

 دامپزشکی استان

08/2/0011  بررسی و هماهنگی برگزاری مسابقه پشم 
ورچینی مکانیزه گوسفند در مناطق غرب کش  

8 

تجارت کمیسیون ربه صورت مستم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  ربوط به رفع تعهد ارزیپیگیری مسائل م   9 

تجارت کمیسیون 0/8/0011 اداره کل راه آهن غرب کشور   01 مسائل و مشکالت مربوط به حمل و نقل 

آمور  های  کمیسیون
  گذاری سرمایهو  مالیاتی

- 41/4/0011 هیل بررسی دستورالعمل اجرایی کارگروه و تس 
 سرمایه گذاری و مقررات زدایی استان

00 

اق نهای اتروسای کمیسیو
همدان با حضور ریاست 
 محترم اتاق

- 7/0/0011 بررسی محورهای بهبود فضای کسب و کار  
خش کشور، رفع موانع تولید، توانمندسازی ب

 خصوصی و ...

04 

صنایع و  های کمیسیون
کشاورزی و معادن  

/ / سازمان صمتامور اقتصادی استانداری
/ سازمان جهادکشاورزی/ شرکت گاز استان

رق استانشرکت ب  
 

40/0/0011 بررسی مشکالت پیش آمده برای واحدهای  
 تولیدی صنعت، معدن و کشاورزی درخصوص

 افزایش قیمت حاملهای انرژی

03 

 اقات کمیسیونهای روسای
 ریاست حضور با همدان
اتاق محترم  

جلسه متوالی 0 -  00 بررسی برنامه هفتم توسعه ج.ا.ا 

 هایکمیسیون کلیه روسای
همدان اتاق  

و 41/01/0011 مدیرکل محترم سازمان اقتصاد و دارایی
31/01/0011  

صی بررسی گزارش عملکرد کمیسیونهای تخص
 اتاق همدان توسط ریاست محترم اتاق

05 

کمیسیونهای مالیاتی، 
 کشاورزی و تجارت

/ اداره کل امور مالیاتی/ سازمان صمت
 اداره کل گمرک استان

3/00/0011  هنگی اقدام ادارهبررسی چگونگی امکان هما 
 کل گمرک، مالیاتی، سازمان صمت درخصوص

میزان صادرات و واردات کاالها و ارزش 
قهافزوده آن، اختالف تعرفه ها و مالیات متعل  

02 

های، سرمایه  کمیسیون
و  تجارتگذاری، 

  کشاورزی
وی ه شورای گفتگدبیرخان

 دولت و بخش خصوصی

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
/ سازمان جهاد کشاورزی/ انداریاست

سازمان صمت/ سازمان میراث فرهنگی و 
ر گردشگری و صنایع دستی/ اداره کل امو
ط اقتصادی و دارایی/ سازمان حفاظت محی

 زیست/ اداره کل دامپزشکی استان

00/00/0011  بررسی مشکالت موجود در استقرار طرح های 
 به لحاظ مجاورت، تداخلسرمایه گذاری جدید 

جرائم و ضوابط اعالمی از سوی دستگاههای 
 مربوطه و ...

07 

 
 
 

خصوصی بخش و دولت گفتگوی شورای در کمیسیونها مشکالت و مسائل طرح  

تعداد 
 مصوبات

 ردیف عنوان  کمیسیون تاریخ برگزاری

8 5/3/0011 تهگردشگری و کسب و کارهای وابس   0 

7 09/8/0011 اری کمیسیون بازار پول، سرمایه گذ 
 و مقررات زدایی

4 

00 8/01/0011 کمیسیون احداث و خدمات فنی و  
 مهندسی

3 

 

 
 

:دبیرخانه کمیسیون های تخصصی  مکاتبات صورت گرفتهاهم   
به اتاق ایران  دیدر بهبود و توسعه کسب و کار و تول شنهاداتیمصوبات و پارائه -0  
  کسب و کار طیو مقررات مخل و مانع مح نیقواناز  یشنهادیموارد پارائه  -2
سحر(مربوط به شرکت طرح کاداستر ) یاجرا لی/.%حق الثبت موضوع تسه5مازاد مبلغ  افتیدرپیگیری  -3  
 

ی صنعت معدن و تجارت استان یهاهمگن و خانه یتخصص یهاانجمن یشنهادیمفاد اساسنامه پ یبررس -0  
استان ها ییو مقررات زدا یگذار هیسرما لیکارگروه تسه ییدستورالعمل اجرا یپاسخ بررس -5  
(رانیمکرر قانون صدور چک )اتاق ا 5ماده  0اصالح تبصره  یایبهره مند شدن ار مزا یاقتصاد یپاسخ نامه آمار بنگاهها -6   
  0011در سال  یاجتماع نیسازمان تام یاعالم نظر درخصوص برنامه ها -7
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طرح مسائل و مشکالت کمیسیونها 
در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

تعداد مصوبات تاریخ برگزاری عنوان  کمیسیون ردیف
8 1400/3/5 گردشگری و کسب و کارهای وابسته 1
7 1400/8/19 کمیسیون بازار پول، سرمایه گذاری و مقررات زدایی 2
11 1400/10/8 کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی 3

12 1400/12/19 کمیسیون صنایع و معادن
کمیسیون کشاورزی 4

8 1400/12/23 کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول و مقررات زدایی
)بررسی مسائل بانکی(  5

اهم مکاتبات صورت گرفته دبیرخانه کمیسیون های تخصصی :
 1-ارائه مصوبات و پیشنهادات در بهبود و توسعه کسب و کار و تولید به اتاق ایران 

2- ارائه موارد پیشنهادی از قوانین و مقررات مخل و مانع محیط کسب و کار 
3- پیگیری دریافت مازاد مبلغ 5/. %حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح کاداستر )مربوط به شرکت سحر(

4- بررسی مفاد اساسنامه پیشنهادی انجمن های تخصصی همگن و خانه های صنعت معدن و تجارت استانی 
5- پاسخ بررسی دستورالعمل اجرایی کارگروه تسهیل سرمایه گذاری و مقررات زدایی استان ها

6- پاسخ نامه آمار بنگاههای اقتصادی بهره مند شدن ار مزایای اصاح تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک )اتاق ایران( 
7- اعام نظر درخصوص برنامه های سازمان تامین اجتماعی در سال 1400 

8- پیگیری پایانه صادراتی محصوالت کشاورزی شهرستان بهار 
9-ارزیابی عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ها در سال 99 

10- سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 
11-پیگیری درخواست شیر پگاه مبنی بر معافیت مزایای رفاهی پرداختی به حقوق بگیران از مالیات 

12- اعام اهم برنامه ها و اقدامات پیشنهادی درخصوص محورهای بهبود فضای کسب و کار کشور، موانع تولید، توانمندسازی بخش 
خصوصی، ارتقای بهره وری عوامل تولید، توسعه صادرات غیرنفتی، دیپلماسی قدرتمند همراه با توسعه روابط تجاری بین المللی 

13- ارائه پیشنهادات درخصوص بسته پیشنهادی سیاست های تشویقی و رفع موانع تولید سازمان صمت 
14- اعام مشکات و موانع صادرکنندگان و ارائه پیشنهادات و راهکار به سازمان صمت 

15- پیگیری واحدهای حساس نسبت به قطعی برق 
16-پیگیری مسأله خاموشی های برق و کاهش ضرر و زیان های آن و درخواست حضور نماینده اتاق در این جلسات به استانداری 

17-درخواست تامین تسهیات  بانکی  با بهره کم  جهت خرید  ژنراتورهای  مورد  نیاز واحدهای تولید  با توجه به قطعی برق 
21- پیگیری مسائل و مشکات حمل و نقل استان

23- اعام مشکات و موانع اساسی واحدهای تولیدی اعم از صنعت- معدن و کشاورزی و ... به قوه قضائیه 
24-  درخواست تأمین سوخت جایگزین درصورت قطع و یا افت فشار گاز در فصل سرما 

25- اعام نقطه نظرات اتاق همدان در مورد دستورالعمل تشکیل ستاد 
هماهنگی نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات 

26- پیگیری عدم پرداخت مطالبات شهرداری ها به شرکتهای پیمانکاری
27 پیگیری مسأله تفاوت مابین محاسبه برق گلخانه و چاه آب

28- درخواست تأمین تسهیات سرمایه در گردش برای کشاورزان باالخص 
گلخانه داران

29- اطاع رسانی لیست فورواردرهای حمل و نقل ریلی بین المللی

مصوبات شورای گفتگوی دولت
و بخش خصوصی مختص کمیسیون ها

18%

15%

24%

26%

17%

تعداد مصوبه

گردشگري و کسب و کارهاي وابسته

کمیسیون بازار پول، سرمایه گذاري و مقررات زدایی

کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی

کمیسیون صنایع و معادن

کمیسیون کشاورزي

(  بررسی مسائل بانکی)کمیسیون سرمایه گذاري و بازار پول و مقررات زدایی
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در مجموع 1612 نفر در 6774 نفر ساعت آموزش دیده اند.

11
آموزش

6774
نفر ساعت

تعداد نفرات

1612

1-  نیازسنجی آموزشی از واحدهای اتاق
2-  نیازسنجی آموزشی از اعضای اتاق

3- دریافت تقویم آموزشی از اتاق ایران و ارسال
 برای اعضا جهت نیازسنجی

4- تهیه تقویم آموزشی سالیانه اتاق 
5- تشکیل جلسات کمیته اموزشی 

6- برگزاری دوره های آموزشی
7- ارزیابی دوره های آموزشی

8- سنجش اثربخشی دوره های آموزشی
9-صدور گواهینامه 

10- ارائه گزارش عملکرد ماهیانه
11- برگزاری دوره های آموزشی با سازمان های و 

دستگاههای دولتی استانی

12- حضور در جلسات توجیهی واحد پژوهش اتاق ایران
13- جلسه بررسی مسائل مربوط به مشاغل نو در محل 

سازمان فنی و حرفه ای استان 
14 –-برگزاری 36 دوره آموزشی مختص اعضای اتاق

15- برگزاری 6 دوره آموزشثی پیش دریافت کارت 
بازرگانی با همکاری سازمانهای صمت، گمرک و امور 

مالیاتی
16- جلسات مربوط به پروژه دوگانه شغلی ایران و آلمان در 

مجموع 121 نفر ساعت
17- برگزاری 3 دوره آموزشی مختص همکاران و حضور 

پرسنل در سایر دوره های عمومی در مجموع 415 نفر 
ساعت

18- برگزاری 3 سمینار باحضور 146 نفر در 852 ساعت
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لیست دوره های آموزشی برگزار شده برای اعضاء در سال 1400
 نفر ساعت تعداد نفرات نام دوره ردیف

دیجیتال ارزهای بالکچین 1  11 111 
ارزیحضور در دوره رفع تعهد  2  4 8 
بیشکک در ایران تجاری مرکز معرفی وبینار 1  12 13 
مانیوبینار ارزیابی عملکرد ساز 4  11 51 
واردات و صادرات حوزه در بازرگانی کارت مقررات و قوانین 1  25 108 
 124 11 مدیریت خرید و سفارشات خارجی 3
2020اینکوترمز  5  11 11 
1400تا  1115تشریح بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال  8  21 111 
 110 22 آشنایی با قوانین پولشویی 1

 110 22 آشنایی با قوانین امور گمرکی 10
 110 18 تحقیقات در بازار صادرات 11
 181 15 آشنایی با امور مالیاتی 12
 111 25 حقوق تجارت الکترونیک 11
 111 21 تجارت الکترونیک 14
 110 22 وبینار بودجه نویسی 11
 15 11 نحوه حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی 13
 11 11 معماری سازمانی 15
 130 12 آشنایی با قوانین و مقررات صادرات 18
 281 15 نحوه تنظیم قراردادهای تجاری 11
ول برند سازی و مدیریت برندآشنایی با اص 20  11 31 
 200 40 ثبت سفارش )سامانه جامع تجارت( 21
 11 11 دوره آموزشی کار تیمی 22
 150 14 وبینار بازرایابی بین الملل 21
 210 42 ثبت برند 24
نیوبینار استراتژی ارتباط  در بازارهای جها 21  14 150 
 221 41 وبینار مدیریت منابع انسانی در عصر نوین 23
 108 36 آشنایی با ظرفیت ها و فرصت های صادراتی به کشور عراق 25
 113 21 مهارت های فردی 28
 110 10 اکسل 21
 130 12 حسابداری مالی 10

11  151 11 آشنایی با اصول حمل و نقل بین المللی 
نقل و حمل در بیمه 12  11 111 
گانه رایانه 5مهارت های  11  100 100 
 50 11 عکاسی با موبایل 14
 10 11 نیوتکنیک لباس 11
201 قوانین و مقررات مالیاتی 13  120 

 4181 1202 جمع 
 

نشســت ســالیانه مدیران 
و مســئوالن آمــوزش اتاق 
هــای بازرگانــی سراســر 
کشــور و کســب رتبه یک 
همدان اتــاق  آموزش  واحد 

تحقیقات بازار
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تعداد دوره ها و همکاران در برگزاری
موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران

سازمان توسعه تجارت ایران

پارک علم و فناوری

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

 اداره کل گمرک استان 

 اداره کل مالیاتی استان

 پروژه همکاری آموزش
 دوگانه شغل ایران و آلمان
 شرکت دانش گستر

 شرکت شهرک های صنعتی
 انجمن موسسه آموزشی و
 پژوهشی اتاق همدان
کمیسیون امور مالیاتی
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تاریخ جلسهعنوان جلسهردیف
تعداد 

نفرات از 
اتاق همدان

نفر ساعت

جلسه نحوه همکاری در فاز دوم پروژه دوآل آلمان )حضور 1
1400/2/622دبیر محترم اتاق همدان(

4 2 1400/3/2پروژه همکاری آموزشی دوگانه شغلی ایران و آلمان2

16 2 1400/3/10پروژه همکاری آموزشی دوگانه شغلی ایران و آلمان3

جلسه با نمایندگان فنی و حرفه ای درخصوص پروژه همکاری 4
1400/4/1644آموزشی دوگانه شغلی ایران و آلمان

نشست و هماهنگی با پروژه دوآل ایران و آلمان و استان 5
12 1400/5/3های پیلوت

1400/6/7510جلسه کمیته راهبری پروژه ایران و آلمان6

چهارمین جلسه هم اندیشی استان های پیلوت پروژه ایران 7
12 1400/6/7و آلمان

12 1400/7/4پنجمین جلسه هم اندیشی استان ها )دوآل آلمان(8

1400/7/2213مباحث مدیریتی با رویکرد نقش آموزش در شرکت ها9

جلسه مجازی هم اندیشی پروژه همکاری آموزش دوگانه 10
1400/8/948شغلی ایران و آلمان

1400/9/71020کمیته راهبری پروژه دوگانه شغلی ایران و آلمان11

جلسه توجیهی پروژه دوگانه شغلی ایران و آلمان با شرکتهای 12
1400/9/72244متقاضی دوره های آموزشی

1400/11/311نشست دوآل آلمان13

1400/11/13216کارگاه آموزشی دوگانه شغلی ایران و آلمان14

1400/11/13216ورکشاپ توجیهی پروژه دوگانه شغلی ایران و آلمان15

نهمین جلسه هم اندیشی مجازی که با حضور نمایندگان 16
1400/12/112محترم شورای راهبری استان های پیلوت

61144جمع

جلسات پروژه  دوآل ایران و آلمان
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دوره های آموزشی مختص پرسنل اتاق
همکاری با:مدرسنفر ساعتتعداد نفراتتاریخنام دورهردیف

اصول نگارش و مکاتبات 1
خانم فاطمه 1400/7/251020اداری ویژه پرسنل

-سماواتی

وبینار فن بیان و اصول 2
خانم همتیان1400/10/121435سخنرانی )مختص همکاران(

موسسه 
آموزشی، 
پژوهشی 
اتاق ایران

اخالق حرفه ای مختص 3
استاد بهبهانی1400/11/181545همکاران

موسسه 
آموزشی و 
پژوهشی 
اتاق ایران

دوره های عمومی که پرسنل 
--116453درطول سالشرکت داشته اند

155553جمع

سمینارهای برگزار شده:
همکاری با:مدرسنفر ساعتتعداد نفراتتاریخنام دورهردیف

دوره آموزشی جامع کارآفرینی 1
جواد الهی 1400/9/860360براساس هوش مدیریت

نسب

فنی و حرفه ای استان، پروژه 
دوگانه شغلی ایران و آلمان، 
موسسه آموزشی و پژوهشی 

اتاق ایران

2
سمینار کارگاه آموزشی طراحی 

یک استارت آپ مشاور 
صادراتی

2626312 و 27 دی ماه
دکتر مظفر  

ناصری 
و سارا 
عبداللهی

موسسه آموزشی، پژوهشی 
اتاق ایران

بهزاد حسین 1400/11/1960180اینستاگرام مارکتینگ3
شرکت دانش گسترعباسی

146852جمع

دوره آموزشی پیش دریافت کارت بازرگانی با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت
 اداره کل گمرک استان- اداره کل امور مالیاتی استان

نفر ساعتتعداد نفراتتاریخردیف
11400/3/231575
21400/5/17735
31400/6/21260
41400/8/4735
51400/9/20315
61400/10/28420
71400/12/20520

53260جمع
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12مشاورین

انســانها در تمــام شــئون زندگــی نیــاز بــه همراهــی ،همــکاری و 
مشــاوره دارنــد و توجــه بــه ایــن مهــم عــالوه بــرآن کــه نشــان 
ــار  ــا انســانها در کن ــد ت از تقــوای الهــی اســت کمــک مــی کن
یکدیگــر و بــا افــکار متفــاوت بــه مشــورت در زمینــه پیشــرفت 

و توســعه قــدم بردارنــد.
ــه و خــوش  ــم ،باتجرب ــراد فهی ــا اســتفاده از اف ــدان ب ــاق هم ات
فکــر در راســتای برطــرف نمــودن مشــکالت فعالیــن اقتصــادی 
در زمینــه هــای مختلــف همــت گمــارده و بــا انتخــاب 
مشــاورین زبــده کــه کولــه بــاری از تجربــه و مدیریــت را یــدک 
ــاق  ــرم ات ــای محت ــه اعض ــیونها ب ــار کمیس ــند در کن ــی کش م
ــام  ــهولت در انج ــل آن س ــه حاص ــاوره داده ک ــایرین مش و س
امــور فعالیــن اقتصــادی و رفــع معضــالت و مشــکالت آنهــا در 

ــوده اســت . ــف ب ــای مختل ســازمان ه

تامین اجتماعی

320
مــورد

بانکی

280
مــورد

مالیاتی

360
مــورد

حقوقی

56
مــورد

جناب آقای غالمرضا شفیع یاری 
مشاور محترم امور حقوقی

جناب آقای شیرویه جعفری نصب 
مشاور محترم امور مالیاتی

جناب آقای هادی خورشیدی
مشاور محترم امور بانکی

جناب آقای علی اکبر فالح
مشاور محترم  تامین اجتماعی و روابط کار
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  برگــزاری نشســت تشــریح ظرفیــت هــا و شــرایط اعــزام تیــم تجــاری بــه کشــور ارمنســتان جهــت حضــور در نمایشــگاه اختصاصــی جمهــوری 
ــران  ــده نمایشــگاه( و برخــی دیگــر از مدی ــارس رســتاک)مجری برگــزار کنن ــل شــرکت پ ــر عام ــا حضــور  مدی ــروان_ ب ــران در ای اســامی ای

ســازمان صمــت، شــرکت شــهرک هــای صنعتــی ، پــارک علــم و فنــاوری و ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان همــدان 
  اطاع رسانی رویدادهای بین الملی ،نمایشگاهها و بخشنامه های حوزه بین الملل 

ــر اتــاق مشــترک ایــران وعمــان  ــا حضــور  کارشــناس  بیــن الملــل  علــوم پزشــکی  و دبی   جلســه مشــاوره در حــوزه گردشــگری ســامت  ب
در راســتای خدمــات میــز توســعه عمــان موضــوع :  ســرمایه در حــوزه گردشــگری ســامت  بررســی زیــر ســاختها مــورد نیــاز وشــرایط ثبــت شــرکت 

 wcf  حضور در ویبنار مجازی اتاق های بازرگانی  
  برگزاری مراسم صادرکنندگان نمونه در سال 1400

  حضور در نخستین نمایشگاه اختصاصی با نام نمایشگاه مجازی ایران و عمان  29 شهریورماه
    نخستین نمایشگاه اختصاصی با نام نمایشگاه مجازی ایران و عمان  و با حضور فعاالن اقتصادی دو کشور و در     

     بخش های مختلف تجاری٬ صنعتی٬ معدنی٬ کشاورزی٬ دانش بنیان و فناوری اطاعات بر روی پلتفرم نمایشگاه     
    مجازی ایران برگزار گردید .

  نشست های تخصصی با کمیته بین الملل اتاق
  پیگیری ومکاتبه در خصوص  حل وفصل  مسائل صادرکنندگان کاال

  بازدید از  کارخانجات  به منظور پیگیری مسائل و مشکات  حوزه تجارت خارجی
  حضور در جلسات  کمیته پایش  کارت های بازرگانی

  مشــاوره بــه اعضــا در خصــوص  ورود بــه بازارهــای هــدف و حــوز ه صــادرات و واردات و معرفــی  ســایتهای معتبــر جهــت 
بازاریابــی  محصــوالت 

اهداف وبرنامه های اجرایی 1400  13
توسعه صادرات استان با شناسایی و افزایش تعداد بازارهای هدف صادراتی

تقویت ارتباطات بین المللی  اتاق همدان   
توانمند سازی اعضا در حوزه های  صادرات ، قوانین بین المللی  و آشنایی با 

چالشها  وموانع موجود در رابطه با بازارهای هدف  امور بین الملل
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  برگزاری جلسات تخصصی در  خصوص  رفع تعهدات ارزی  صادرکنندگان  و پیگیری  مسائل و مشکات آنها از طریق مراجع ذی صاح 
  حضور در جلسات توسعه صادرات غیر نفتی استان 

  صدورمعرفی نامه جهت اخذ ویزا 
  صدور معرفی نامه به اعضا   جهت تسهیل  در امور تجاری  به اتاق های بازرگانی دیگر کشور ها

  اطاع رسانی وضعیت مرزها به  اعضا
  تهیه اطاعات اساسی  کشورهای  هدف صادراتی

  تهیه  پاورپوینت  اطاعات اقتصادی استان
  اینفوگرافی استان

  چاپ کتاب مقررات صادرات و واردات
  دایرکتوری اعضا به انگلیسی 

  فعال سازی بخش اتگلیسی سایت اتاق
 ICC حضور در مجمع عمومی  اتاق بازرگانی بین الملل  

  حضور در مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و عراق 
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مشترک هایحضور دراتاق 
ومجامع بین المللی

8

عضویت در اتاق مشترک
ایران و عراق

عضویت در اتاق مشترک*
ایران و ارمنستان

عضویت در اتاق مشترک*
ایران و روسیه

عضویت در اتاق مشترک*
ایران و آلمان

عضویت در اتاق مشترک*
ایران و  فنالند 

عضویت در اتاق مشترک ایران و 
حضور ریاست اتاق همدان ) سوریه 

ایران بعنوان نایب رئیس اتاق  مشترک
(وسوریه 

ن عضویت در اتاق بازرگانی بی
(ICC) المللی   

 در کاری موازی از ممانعت و ملی کار تقسیم هدف با ایران اتاق الملل بین امور معاونت
 با تجارت توسعه برای خود وظایف و اختیارات تفویض و الملل بین امور حوزه

 ظرن در با و جهانی بازارهای به نفتی غیر صادرات افزایش به کمک و هدف کشورهای
 اموریتم با را معین های اتاق کشور، سراسر های اتاق های ظرفیت و ها پتانسیل گرفتن

 طرواب تسهیل به کمک راستای در  همدان اتاق و.  نماید می تعیین مشخص اهداف و ها
 به ادراتص توسعه موانع و مشکالت شناسایی ، هدف کشور با تجاری مناسبات بهبود و

 و ها آن رفع برای تالش و هدف کشور از خارجی گذاری سرمایه جذب و هدف کشور
 ازطریق هدف کشور بازار از شهرستان اتاق عضو اقتصادی فعالین سهم افزایش به کمک

 معین اتاق  و غنا کشور معین اتاق حضار حال در رایزنی و سازی شبکه افزایی، ظرفیت
 .   باشد می کرواسی کشور

معاونت امور بین الملل اتاق ایران با هدف تقسیم کار 
ملی و ممانعت از موازي کاري در حوزه امور بین الملل و 
تفویض اختیارات و وظایف خود براي توسعه تجارت با 
کشورهاي هدف و کمک به افزایش صادرات غیر نفتی 
به بازارهاي جهانی و با در نظر گرفتن پتانســیل ها و 
ظرفیت هاي اتاق هاي سراسر کشور، اتاق هاي معین 
را با ماموریت ها و اهداف مشــخص تعیین می نماید و 
اتاق همدان  در راستای کمک به تسهیل روابط و بهبود 
مناسبات تجاري با کشور هدف ، شناسایی مشکات و 
موانع توسعه صادرات به کشور هدف و جذب سرمایه 
گذاري خارجی از کشــور هدف و تاش براي رفع آن 
ها و کمک به افزایش سهم فعالین اقتصادي عضو اتاق 
شهرستان از بازار کشور هدف ازطریق ظرفیت افزایی، 
شبکه سازي و رایزنی در حال حاضر اتاق معین کشور 

غنا و  اتاق معین کشور کرواسی می باشد   .
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 توسعه نظام ارتباطی و اطالع رسانی

پایگاه خبری اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی  همدان در طول سال 1400تالش 
نمود تا در تقاطع دیدگاه ها و نظرات فعاالن بخش خصوصی صدای رسای این قشر بوده 

و با تولید محتوا، قریب به730 رویداد خبری  را به عموم فعاالن اقتصادی منعکس نموده  
و اقدامات  اثربخش  اتاق همدان را به سمع و نظر رساند. این پورتال آخرین و بروزترین 

رویدادهای پارلمان بخش خصوصی استان را در کوتاه ترین زمان  به سمع و نظر مخاطبین 
می رساند.

روابط عمومی اتاق همدان تالش نمود تا  آیتم های متعدد  فضای پایگاه خبری را از لحاظ بصری و محتوایی 
 ارتقا  داده و برخی نیازها را تا حد زیادی پوشش دادیم که به برخی از مهم ترین این موارد اشاره می نماییم.

رویدادها  و  ها،بازدیدها  نشست  از  خبری  گزارش   730 از  بیش  تدوین  و  تهیه   
 میزان بازدید از سایت در 11 ماهه سال 1400  برابر است با   11235  بازدید

 ایجاد سامانه آنالین ارائه و طرح شکایات اعضا
 راه اندازی درگاه مجزا جهت دفاتر نمایندگی های شهرستان های مالیر و تویسرکان

 ایجاد لینک های مرتبط جهت ثبت نام آنالین کارت بازرگانی
 راه اندازی بخش پژوهش های اقتصادی و بارگذاری آخرین مقاالت مرتبط

 انعکاس اقدامات شاخص  اتاق همدان  در رسانه ها وخبرگزاری های برتر استان
 مستند سازی کلیه جلسات برگزار شده در قالب تصویر ، رکورد صوتی، تدوین گزارش خبری

 بهره گیری مستمر از ظرفیت های فضای مجازی،تولید محتوا وبروزرسانی و توسعه
    شبکه های اجتماعی

راستای  در  همدان  اتاق  عمومی  روابط  واحد 
با  شده  تدوین  های  استراتژی  و  ها  برنامه 
تمرکز بر توسعه نظام ارتباطی و اطالع رسانی 
مطالبات  و  ها  دیدگاه  انعکاس   راستای  در 
بخش خصوصی تالش نموده  تا با ایجاد خط 
واحد رسانه ای  ارتباط با  اعضا و بنگاه های 
اقتصادی استان گام های اثربخشی در تعالی 

پارلمان بخش خصوصی استان بردارد.

روابط عمومی 
14
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انعکاس 
رویدادهای خبری 

)نشست ها،بازدیدها
 و فعالیت های اتاق(

833
اطالع رسانی

652

 طراحی و چاپ کتاب اطالعات عمومی در خصوص قوانین و مقررات مالیاتی
 ارتباط و تعامل سازنده با روابط عمومی اتاق ایران در راستای بازتاب فعالیت های اتاق

 راه اندازی بخش سامانه پایش ملی کسب و کار
 راه اندازی بخش سامانه طرح شامخ

 راه اندازی بخش سامانه دریافت سریع آخرین بخشنامه های مالیاتی و قوانین ابالغی کشور در سایت اتاق همدان
 ایجاد دسترسی جهت بهره برداری از فایل الکترونیکی خبرنامه های اتاق

 طراحی و چاپ گزارش های عملکرد ساالنه اتاق 
 ایجاد ارتباطات الزم در جهت هماهنگی حضور فعالین اقتصادی،روسای کمیسیون ها و... در ویژه برنامه های اقتصادی 

 برگزاری مراسمات ویژه در رابطه با ایام و مناسبت های مختلف ملی و مذهبی
 پیگیری چاپ جلد دوم کتاب تاریخ اقتصادی همدان

 هماهنگی های اجرایی الزم در خصوص همایش ها و مراسمات متعدد 
 دریافت ماهانه سیستم نظرسنجی از اعضا اتاق و دریافت دیدگاه های اعضا در راستای بهبود خدمات

 اجرای سیستم مدیریت کیفیت ایزو 
 گرامیداشت و تعظیم شعائر ملی و مذهبی در مناسبت های مختلف سال
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در نشست روسای اتاق های ایران و همدان با سفیر جمهوری غنا مطرح شد:

صفحه 2عدم شناخت کافی فعاالن اقتصادی از ظرفیت های مشترک همکاری

صفحه6
صفحه12

Hamedan Chamber Of Commerce Indus tries, Mines & Agriculture

ارائه پیشنهادات پارلمان بخش خصوصی استان 
همدان در تدوین برنامه هفتم توســعه  کشور

در نشست اعضا هیئت رئیسه کمیسیون مالیاتی،تامین اجتماعی و روابط کار اتاق همدان مطرح شد:
بروزرســانی و تغییــرات ســامانه هــای سیســتمی  و فراینــد روابــط کار 
و ثبــت شــکایات، فعالیــن اقتصــادی را دچــار چالــش کــرده اســت.

خبرنامه داخلی - شهریورماه 1400  - شماره نوزدهم

صفحه  7

بازدید اعضای هیئت رئیسه اتاق همدان از پروژه عمرانی ساختمان جدید اتاق بازرگانی همدان

اتـاق  رئیـس  نایـب  و  رئیـس  بازدیـد 

همـدان از شـرکت صنایـع سـیم و کابـل

دبیر کل اتاق همدان خبر داد:
ــدان در  ــی هم ــاق بازرگان ــور ات حض
ــان  ــران  و عم ــازی  ای ــگاه مج نمایش
ــره  ــدان طاه ــاق هم ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــادن و  ــع مع ــی صنای ــاق بازرگان ــر کل ات ــزدی دبی ای
کشــاورزی همــدان از حضــور اتاق همدان در نخســتین 
نمایشــگاه اختصاصــی ایــران و عمــان خبــرداد

صفحه5

صفحه 23

صفحه  24 

صفحه  4

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

سیب زمینی کاران از نبود بازار برای محصول خود گالیه دارند

تفاهم نامــه همکاری هــای علمــی 
ــی  ــاق بازرگان ــن ات ــی مابی پژوهش
ــامی  ــگاه آزاد اس ــدان و  دانش هم

ــد. ــد ش ــدان منعق ــد هم واح

Hamedan Chamber Of Commerce Indus tries, Mines & Agriculture

خبرنامه داخلی - بهمن ماه 1400  - شماره بیست و پنجم

صفحه4

  سی و هشتمین نشست شورای 
گفت وگوی دولت و  بخش خصوصی 

استان همدان برگزار شد

هفــت صادرکننــده برتــر اســتان همــدان در گــروه کاالیــی صنایــع معدنــی، تبدیلــی کشــاورزی، 
ــا اهــدای  شــیمیایی و ســیمان در آیینــی بــا حضــور اســتاندار و جمعــی از مســووالن،معرفی و ب

تندیــس و هدیــه از آنهــا تجلیــل شــد.

صفحه 2

ــه ــدن در کمیت ــوزه مع ــکات ح ــائل و مش ــی مس  بررس
ــی ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول ــورای گفتگ ــی ش کارشناس

صفحه   8

صفحه  13

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

اتاق بازرگانی همدان به مسائل پایه ای توجه و تمرکز 
ویژه ای دارد و برنامه محوری در اتاق بازرگانی به 
معنی این است که اتاق در راه تعالی و اعتا بخش 

خصوصی قدم بر می دارد.

تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان همدان
ــاری  ــت تج ــس و هیئ ــت رئی نشس
ــارو  ــر مخت ــا  باوزی ــدان ب ــاق هم ات
رایــزن اقتصــادی  ســفارت کرواســی
صفحه14

صفحه8

صفحه  6

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

Hamedan Chamber Of Commerce Indus tries, Mines & Agriculture

خبرنامه داخلی - آذرماه 1400  - شماره بیست و چهارم

صفحه4

صفحه  8 استاندار همدان در سی و هفتمین نشست گفتگو ی  دولت و بخش خصوصی تاکید کرد:
حمایت از تولیدکنندگان اولویتی برای توسعه اقتصادی است

دراگو اشتامبوک سفیر جمهوری کرواسی در ایران
به دعوت اتاق بازرگانی به استان همدان سفر کرد

صفحه 2

نخستین جلسه دوره آموزشی پروژه همکاری 
آموزش دوگانه شغلی ایران و آلمان برگزار شد

صفحه  25

صفحه  6

سفیر غنا در نشست با فعاالن اقتصادی  استان همدان مطرح کرد:
ایران ظرفیت های زیادی برای توسعه مراودات تجاری دارد

تداوم انتشار خبرنامه داخلی اتاق همدان
با رویکرد انعکاس فعالیت های اتاق 

)چاپی والکترونیکی( 
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یاداشت های
 تحلیلی و مقاالت

77

شبکه های اجتماعی:

 امروزه به دالیل متعدد میزان اهمیت اطالع رسانی و ارتباط تنگاتنگ با مخاطبین در فضای مجازی برکسی پوشیده نیست، ارتباط 

نزدیک با خانواده اتاق،دسترسی سریع، در اختیار داشتن شبکه گسترده و جامع اعضا اتاق از جمله عواملی است که یک نهاد را به حضور 

اثرگذار در شبکه های اجتماعی ملزم می نماید.

 پوشش لحظه ای رویدادهای اتاق شامل جلسات ،اطالعیه ها، همایش ها، نشست ها، بازدیدها ودیگرموارد در کانال اطالع رسانی

 پاسخ به سواالت مختلف اعضا از طریق ارتباط اعضا شبکه تلگرام با مدیر

 بروز رسانی مداوم  شبکه تلگرامی اتاق همدان 

انعکاس مستمر اخبار و رویداد های اتاق در رسانه های مکتوب استان
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اهم اهداف  بخش مالی و اداری:اهم اهداف  بخش مالی و اداری:
اخذ مصوبه برای تمامی اقدامات مالی ازکمیسیون معامات اتاق و  هیات رئیسه قبل از اجرا اخذ مصوبه برای تمامی اقدامات مالی ازکمیسیون معامات اتاق و  هیات رئیسه قبل از اجرا 

شفافیت مالی شفافیت مالی 
مستند سازی تمامی اقدامات مالیمستند سازی تمامی اقدامات مالی

سرعت بخشی به فرایند مالی) انجام عملیات در کمترین زمان(سرعت بخشی به فرایند مالی) انجام عملیات در کمترین زمان(
بهره وری در حوزه اداری و ارتقا سطح کارشناسی بهره وری در حوزه اداری و ارتقا سطح کارشناسی 

اهداف بخش مالی:اهداف بخش مالی:
تشکیل کمیته مالی در راستای شناسایی در آمدهای جدیدتشکیل کمیته مالی در راستای شناسایی در آمدهای جدید

تاش در جهت جلوگیری از انحراف بودجه در بخشهای مختلف تاش در جهت جلوگیری از انحراف بودجه در بخشهای مختلف 

اجرای آیین نامه مالی اتاق:
آیین نامه مالی مصوب اتاق ایران و ضوابط تعیین شده از سوی هیات رئیسه برای تعیین حدود اختیارات 

مالی و تنظیم قراردادها مورد استفاده و اجرا گردید
حسابرسی ساالنه اتاق همدان:

حسابرس رسمی اتاق کما فی سابق به صورت ساالنه توسط اعضای هیات نمایندگان اتاق انتخاب شد  و 
پس از بررسی اسناد و مدارک سال 1399 گزارش حسابرسی آماده و به تصویب هیات نمایندگان و هیات 

رئیسه اتاق همدان رسید و جهت بهره برداری به اتاق ایران ارسال گردید.
مقایسه در آمدهای یازده ماهه با بودجه مصوب:

عملکرد11 ماههبودجه مصوبشرح

108,099,077,000208,599,264,240منابع

3,519,077,0001,344,750,000درآمد خدمات

00کارنه تیر1

2,376,000,0001,269,000,000حق عضویت 2

11,000,0000فرم آ3

84,282,00047,750,000گواهی مبداء4

3,795,0001,500,000گواهی امضاء5

22,000,0000درآمد اجاره سالن و نشریات6

0رتبه بندی7

0اظهاریه راهنمای تیر8

0درآمد خدمات امور بین الملل9

22,000,0000فروش نشریات 10

1,000,000,00026,500,000سایر11

100,080,000,000196,713,982,614درآمد غیرعملیاتی

80,000,000473,662,614سود سپرده 1

100,000,000,00015,380,320,000فروش اموال ) سایر (2

180,860,000,000 بودجه دریافتی ساختمان از اتاق ایران

4,500,000,00010,540,531,626درآمد عملیاتی 

3,000,000,0005,155,891,288سه در هزار مالیاتی1

04,737,967یک در هزار فروش 2

1,500,000,0005,379,902,371چهار در هزارمالیاتی3

امور مالی 
15و اداری
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مقایسه هزینه های یازده ماهه با بودجه مصوب:
عملکرد11 ماههبودجه مصوبشرح

179,956,100,000258,314,679,030مصارف

179,956,100,000258,314,679,030جمع هزینه

30,833,900,00021,095,397,386هزینه های پرسنلی1

7,324,200,0005,012,000,000هزینه اجاره2

3,354,800,000398,199,913هزینه ماموریت حمل و ارتباطات3

23,156,800,0009,122,915,743هزینه های اداری4

103,400,000,000220,409,537,368هزینه های سرمایه ای5

11,886,400,0002,276,628,620هزینه های کمک و تسهیالت6

هزینه های عملیاتی نسبت به بودجه مصوب کاهش داشته است.
هزینه های سرمایه ای نسبت به بودجه مصوب افزایش داشته است. 

جذب بودجه ساختمانی ازاتاق ایران:
در طی یازده ماه  سال 1400 مبلغ 180،860،000،000 ریال در قالب بودجه ساختمان از اتاق ایران دریافت گردید که کلیه مبالغ  در 

ساختمان هزینه شده است.

هزینه ها:
مبلغ 220،409،537،363 ریال هزینه های سرمایه ای می باشد

بودجه ریزی اتاق همدان:
در راستای تدوین و تنظیم بودجه قابل اتکا  کمیته بودجه اتاق همدان متشکل از خزانه دار، دبیر اجرایی ، مسئول واحد مالی و اداری و 
با ریاست رئیس محترم اتاق تشکیل و پس از بررسی برنامه اجرایی سال1401 بودجه مالی اتاق بر این اساس تدوین و به تصویب هیات 

رئیسه و هیات نمایندگان اتاق رسید و جهت بهره برداری به اتاق ایران ارسال گردید.
بیمه درمان عمر حادثه و مسئولیت مدنی:

در راستای ارتقا سطح پوشش بیمه ای پرسنل ،بیمه کار آفرین ) بیمه پیشنهادی اتاق ایران(جهت ارائه  خدمات بیمه تکمیلی  به 
پرسنل انتخاب و قرارداد مشترک با اتاق ایران تنظیم شد.

طرح جامع مدیریت منابع انسانی:
با توجه به اهمیت نیرو و سرمایه انسانی در بهبود عملکرد اتاق و افزایش سطح رضایت مندی اعضا ، اتاق همدان در راستای بهبود 

عملکرد پرسنل وافزایش سطح خدمت رسانی به اعضا،   اقدام به تدوین شیوه نامه جذب نیروی انسانی و ارتقا سطح دانش و توانایی 
پرسنل موجود در اتاق همدان نموده است برنامه جاری عبارتست از :

بازنگری شناسنامه شغلی موجود در اتاق
ارزیابی عملکرد پرسنل براساس شناسنامه شغلی

جابجایی و جذب نیروی انسانی جدید در جهت افزایش بهره وری 
آموزش پرسنل در راستای افزایش سطح پوشش شناسنامه شغلی
برگزاری دور آموزشی پرسنل در جهت ارتقا سطح دانش پرسنل :

برگزاری دوره های آموزش ADSL در راستای افزایش توانمندی پرسنل
برگزاری دوره آموزشی اصول نامه نگاری حرفه ای
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خدمات حقوقی
ــه خدمــات  ــا ارائ بخــش حقوقــی اتــاق بازرگانــی همــدان ب

حقوقــی و مشــاوره ای بــه فعــاالن اقتصــادی اســتان، گامــی کوچــک در راســتای عملــی 
ــال 1400  ــدای س ــدان از ابت ــاق هم ــی ات ــد حقوق ــی دارد. واح ــر برم ــن قش ــت از ای ــاختن حمای س
مشــاوره هــای حقوقــی مختلفــی را در زمینــه هایــی از جملــه انعقــاد قراردادهــای تجــاری داخلــی و 
بیــن المللــی، عقــود مشــارکتی مربــوط بــه ارائــه تســهیالت بانکــی و اقدامــات الزم بــرای جلوگیــری 
از اجرائیــه هــای صــادر شــده از ســوی دســتگاه قضایــی و .... انجــام داده اســت. همچنیــن پیگیــری 
حقوقــی مربــوط بــه اخــذ مجوزهــای مربــوط بــه ســاختمان جدیــد االحــداث اتــاق بازرگانــی واقــع در 
بلــوار فــرودگاه و همچنیــن اخــذ اســناد مالکیــت واحــد هــای ســاختمان بلــوار مدنــی همــدان از جملــه 

اقدامــات مهــم بخــش حقوقــی اتــاق بازرگانــی  در ســال 1400 بــوده اســت

اهم اقدامات اجرایی

حـقوقـی
16و مرکز داوری

مشاوره حقوقی

56
مــورد

-ارائــه 56 مــورد مشــاوره هــای حقوقــی مختلــف در زمینــه هایــی از جملــه انعقــاد قراردادهــای تجــاری داخلــی و بیــن المللــی، عقــود مشــارکتی مربــوط 
بــه ارائــه تســهیالت بانکــی و...

- ارائــه نظــر حقوقــی و تنظیــم الیحــه در ارتبــاط بــا بخشــنامه رفــع تعهــد ارزی صــادره توســط بانــک مرکــزی، جهــت طــرح در کمیســیون مالیاتــی و 
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی.

- همــکاری در بررســی و ارائــه نقطــه نظــرات پیشــنهادی در ارتبــاط بــا طــرح جدیــد اصــالح قانــون اتــاق بازرگانــی بعــد از 15 ســال از تصویــب قانــون 
. قبلی

- اظهار نظر در مورد 49 نامه وارده از طرف سازمان ها و دوایر مختلف.
- رسیدگی به شکایت اعضای اتاق به صورت بررسی و حل و فصل اختالفات بوجود آمده از طریق مصالحه و میانجیگری.

- شرکت در 4 جلسه برگزار شده ستاد پیگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی.
- پاسخ به استفساریه ها و درخواست نظرات مشورتی اعضای اتاق به تعداد 11 مورد.

- تعامــل بــا ســازمان هــا و نهادهــای دولتــی مرتبــط بــا اتــاق بازرگانــی همــدان از جملــه شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی در خصــوص ارائــه 
گــزارش قوانیــن مخــل کســب و کار.

 - پیگیــری مســائل مربــوط بــه عملیــات ثبتــی و صــدور اســناد مالکیــت زمیــن محــل احــداث ســاختمان اتــاق بازرگانــی همــدان، واقــع در بلــوار فــرودگاه همــدان.  
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حـقوقـی
و مرکز داوری

ــاختمان  ــه س ــوط ب ــای مرب ــد ه ــت واح ــند مالکی ــدور س ــک و ص - تفکی
ــگ. ــی بی ــش آقاجان ــی، نب ــوار مدن ــع در بل ــاد، واق اعتم

ــی از  ــاق بازرگان ــا ات ــاط ب ــه در ارتب ــی ک ــده های ــی پرون ــری حقوق - پیگی
ســوی مراجــع قضایــی و دیگــر مراجــع رســمی در حــال جریــان بــوده اســت 
و همچنیــن تهیــه و تنظیــم لوایــح دفاعیــه در ارتبــاط بــا موضوعــات مــورد 

ــده هــای مطروحــه. بحــث در پرون
- برگــزاری منظــم و متوالــی دوره هــای آموزشــی مربــوط بــه تهیــه، 
تنظیــم و نــگارش قــرارداد تجــاری بــرای اعضــا و داوطلبیــن دریافــت 

کارت بازرگانــی 
ــرای فعــاالن  ــژه اقتصــادی ب ــدازی دادگاه وی - پیگیــری طــرح راه ان
ــا آنهــا، اعــم  ــده هــای مرتبــط ب اقتصــادی و اصنــاف و تجمیــع پرون
ــه تمامــی ایــن مــوارد در  از حقوقــی و کیفــری و رســیدگی ب
دادگاه ویــژه و شــعبات تخصصــی کــه از ســال 1399 بــا 
ــاق  ــدان و ات ــتان هم ــتری کل اس ــکاری دادگس هم

ــاون در حــال انجــام اســت. ــاف و تع اصن
ــدی و  ــای تولی ــکالت واحده ــرح مش - ط
ــاد  ــری اقتص ــتاد پیگی ــی در س صنعت
مقاومتــی و تصویــب راهــکار 
بــرای بــرون رفــت 

ــان. ــکالت آن مش

خدمات داوری
ــال 1392  ــفند س ــه از اس ــدان ک ــی هم ــاق بازرگان ــش داوری ات بخ
ــی  ــورت عمل ــه ص ــال 1393 ب ــدای س ــمی و از ابت ــورت رس ــه ص ب
فعالیــت خویــش را آغــاز کــرده، نهــادی اســت تخصصــی، غیــر دولتــی 
ــاری و  ــات تج ــل اختالف ــل و فص ــیدگی و ح ــرای رس ــی ب و خصوص

بازرگانــی فعــاالن اقتصــادی و ســایر افــرادی 
بــه  تخصصــی  رســیدگی  خواهــان  کــه 
ــتند. ــق داوری هس ــش از طری ــاوی خوی دع

اهم اقدامات اجرایی
- اطــالع رســانی هــای انجــام شــده توســط 
مرکــز داوری اتــاق همــدان در ســالهای 
اخیــر باعــث آشــنایی فعــاالن اقتصــادی 
ــت؛  ــده اس ــاد گردی ــن نه ــا ای ــان ب و بازرگان
ــده داوری  ــا 2 پرون ــال 1396 ب ــه س بطوریک
ــا 1  ــه تنه ــال 1395 ک ــا س ــه ب در مقایس
ــیده،  ــت رس ــه ثب ــز ب ــن مرک ــده در ای پرون

و همچنین سال 1397 با 6 پرونده در مقایسه با 
ســال 1396رشــد نســبی را در جــذب پرونــده هــای داوری نشــان مــی 
ــا توجــه بــه اطــالع رســانی هــای بــه موقــع و اقداماتــی کــه  دهــد. ب
در راســتای برگــزراری دوره هــای آمــوزش داوری توســط ایــن مرکــز 

صــورت گرفتــه اســت تعــداد 12 پرونــده از ابتــدای ســال 1400تــا 
پایــان ســال در ایــن مرکــز ثبــت، ارجــاع و مــورد رســیدگی تخصصــی 

قــرار گرفتــه اســت. 
- ثبت و جلسه رسیدگی برای 12 پرونده داوری.

 - تثبیــت تعــداد داوران مرکــز و همچنیــن ایجــاد انجمــن و تشــکل 
داوران جــوان اتــاق همــدان.

- اســتفاده از ظرفیــت کارشناســان مرکــز داوری اتــاق همــدان بــرای 
اظهــار نظــر در مــورد پرونــده هایــی کــه احتیــاج بــه کار کارشناســی 

داشــته انــد.
ــات   ــرایط و جزیی ــه داوری و ش ــی در زمین ــاوره تخصص ــه مش - ارائ
ــی از  ــن برخ ــادی و همچنی ــاالن اقتص ــه وکالی فع ــا آن ب ــط ب مرتب
وکالی دادگســتری کــه دارای پرونــده ی مفتــوح و جریانــی در مرکــز 

ــد. ــوده ان ب
ــرای  ــع( ب ــرفته )دوره جام ــی و پیش ــزاری دوره داوری مقدمات - برگ
ــوم و  ــا مفه ــدان ب ــتان هم ــمی اس ــناد رس ــردفتران اس ــنایی س آش
ــا حضــور بیــش از هفتــاد نفــر از  ــه صــورت مجــازی ب رویــه داوری .ب

ــرداران . دفت

 

9

9.5

10

10.5

11

11.5

12

پرونده ھای داوری

10

12

پرونده هاي داوري

1400تعداد آراي صادر شده در سال  1400تعداد پرونده هاي داوري ثبت شده در سال 
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IT فناوری
تهیه و بروز رسانی سرور فکس 

بروزرسانی آنتی ویروس های
 همه واحدها

Map Network Drive راه اندازی

بررسی خرید و مصرف اینترنت 
بهبود در کیفیت خدمات رسانی به 

اعضای محترم اتاق همدان
به صورت مجازی

17

استفاده از بهترین نرم افزار و پلتفرم ها جهت برقراری 
جلسات آنالین 
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سرویس سخت افزاری ساالنه 
سیستم ها و سرور ها

جلسات و کالسهای 
برگزار شده 

به صورت آنالین 
172 جلسه

بکاپ گیری مستر از سیستم ها و سرورهای اتاق
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18 عملکرد نمایندگان محترم اتاق بازرگانی
در هیئتهای  تشخیص مطالبات

تأمیـن اجتماعی
و حل اختالف مالیاتی سال 1400

گزارش عملکرد یکساله نمایندگان اتاق بازرگانی همدان در هیئتهای
 تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی  سال 1400

گزارش عملکرد یکساله نمایندگان اتاق بازرگانی در هیئت های 
1400گزارش عملکرد یکساله نمایندگان اتاق بازرگانی در هیئت های حل اختالف مالیاتی سال حل اختالف مالیاتی سال 1400

57تبصره مادهرد شکایتتأیید شدهقرار کارشناسیرفع تعرضتعدیل شدهکل پرونده ارجاعی

4929162740010751412299116

1400گزارش عملکرد یکساله نمایندگان اتاق بازرگانی همدان در هیئتهای تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی سال 

تعداد جلسات
تعداد پرونده های بررسی 

شده
قرار کارشناسیتجدید محاسبهتأیید بدهی

148114734350141

تعدیل شده
33%

رفع تعرض
8%

قرار کارشناسی
22%

تأیید شده
29%

رد شکایت 
6%

57تبصره ماده
2%

Chart Title

تعدیل شده رفع تعرض قرار کارشناسی تأیید شده رد شکایت  57تبصره ماده

پرونده ارجاعی

4929

تعدیل شده
33%

رفع تعرض
8%

قرار کارشناسی
22%

تأیید شده
29%

رد شکایت 
6%

57تبصره ماده
2%

تعدیل شده رفع تعرض قرار کارشناسی تأیید شده رد شکایت  57تبصره ماده

نام و نام خانوادگیردیف

جناب آقای مجید ریخته گر1

جناب آقای علی محمودی2

جناب آقای فرزاد فیروزبخت3

جناب آقای رسول قیاسوند4

جناب آقای سید رضا ایرانپور5

جناب آقای محمدرضا مخملی6

جناب آقای محمدعلی نهاوندچی7

جناب آقای محمدرضا ابراهیمی8

جناب آقای شیرویه جعفری نسب9

جناب آقای حمیدرضا المعی10

جناب آقای محمد مرادی11

جناب آقای مسعود میدانچی12

جناب آقای محمدرضا گلستانی13

جناب آقای حسن بهرامی14

جناب آقای فرخ احمدی15

جناب آقای مهدی شریفی16

جناب آقای مصطفی حسن کاویار17

جناب آقای مومنعلی خزائی18

جناب آقای عبداهلل قمری19

جناب آقای سید اسماعیل مصطفوی20

جناب آقای حامد طهماسبی21

جناب آقای محمد رضا مددیان22

ــدان  ــی هم ــاق بازرگان ــدگان ات نماین
اختــالف  حــل  هــای  هیئــت  در 
ــال 1400 ــدان س ــتان هم ــی اس مالیات
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گزارش عملکرد یکساله نمایندگان اتاق بازرگانی همدان در هیئتهای
 تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی  سال 1400

گزارش عملکرد یکساله نمایندگان اتاق بازرگانی در هیئت های 
حل اختالف مالیاتی سال 1400

1400گزارش عملکرد یکساله نمایندگان اتاق بازرگانی در هیئت های حل اختالف مالیاتی سال 

57تبصره مادهرد شکایتتأیید شدهقرار کارشناسیرفع تعرضتعدیل شدهکل پرونده ارجاعی

4929162740010751412299116

1400گزارش عملکرد یکساله نمایندگان اتاق بازرگانی همدان در هیئتهای تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی سال 

تعداد جلسات
تعداد پرونده های بررسی 

شده
قرار کارشناسیتجدید محاسبهتأیید بدهی

148114734350141

تعدیل شده
33%

رفع تعرض
8%

قرار کارشناسی
22%

تأیید شده
29%

رد شکایت 
6%

57تبصره ماده
2%

Chart Title

تعدیل شده رفع تعرض قرار کارشناسی تأیید شده رد شکایت  57تبصره ماده

تعداد جلسات

148
نام و نام خانوادگی ردیف

جناب آقای علی اصغر زبردست 1

جناب آقای علی اکبر فالح2

جناب آقای عبدالحمید ایزدی3

سرکار خانم طاهره ایزدی4

جناب آقای هادی خورشیدی 5

جناب آقای شیرویه جعفری نسب6

سرکار خانم سمیه صادقی7

نام و نام خانوادگی ردیف

جناب آقای علی اکبر فالح1

جناب آقای محمد جواد سفیدابی2

جناب آقای محمدرضا مددیان3

جناب آقای محمدرضا جعفری4

جناب آقای حسین معصومی5

جناب آقای علی مسعود میدانچی6

سرکار خانم اعظم بهمنی7

جناب آقای حسن بهرامی8

جناب آقای سید ابراهیم میرسنجری 9

جناب آقای کمال زارعی مروج 10

جناب آقای ابراهیم علی پناهی11

جناب آقای خشایار میش مست هراتی12

جناب آقای مهدی شریفی13

جناب آقای مهدی شریفی14

جناب آقای محمد تقی محمودی15

جناب آقای حسینعلی خزائی16

جناب آقای مصطفی حسن کاویار17

جناب آقای کمیل جلیلوند18

جناب آقای عبداهلل قمری19

جناب آقای محمد الماسی20

جناب آقای حامد طهماسبی21

جناب آقای علیرضا صنعتی  22

جناب آقای ایرج جعفری23

نمایندگان اتاق بازرگانی همدان در هیئت های 
تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی 1400

اعضاء هیأت نظارت بر نمایندگان اتاق بازرگانی همدان در هیئت های حل 
اختالف مالیاتی و تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی استان
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پروژه ساختمان جدید 
اتاق همدان 19

اهم فعالیتهای اتاق در ساختمان اداری بلوار فرودگاه 
  افراز و تفکیک زمین به متراژ 41155 متر مربع

  دریافت دو سند 6  دانگ به متراژهای  9870 متر مربع فضای سبز فضای سبز 
و پیش ورودی و 25000 متر مربع جهت احداث ساختمان اداری اتاق بازرگانی 

جمعًا به متراژ 34870 متر مربع
  اخذ مجوزهای الزم جهت امتیاز آب و برق و گاز 

  اخذ مجوزهای حفاری 
  اخذ تفاهم نامه جدید با اتاق ایران دریافت بودجه ساختمان  درسال 1400

تصویر هوایی از حیاط مرکزی
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اقدامات اجرایی ساختمان اداری بلوار فرودگاه
  تشکیل کمیته های فنی پروژه با حضور مهندسین پروژه 135 جلسه 

  تمدید قرارداد  با شرکت ناظر سیناب غرب )ابنیه تاسیسات برق و مکانیک(
  انعقاد قرارداد پیمانکاری تاسیسات برقی و مکانیکی )مدیریت پیمان (

  انعقعاد قرارداد پیمانکاری )مدیریت پیمان (
  استفاده از تکنولوژی welding with rebar electrod بجای وصله پوششی درجهت حذف پرت میلگرد و حفظ 

 ACI318-14 منابع ملی با استفاده از آیین نامه مقررات ملی ایران نشریه 120 آبا و    
  قالب بندی ستونها و تیرهابه متراژ 7059 مترمربع ، قالب بندی داخل به متراژ5200 متر مربع  ، اجرای سقف CSD به متراژ 750 متر     

    مربع ، اجرای بتن سازه ای به متراژ 2581 متر مربع ، میگرد مصرفی به مقدار  521956 کیلوگرم ، بولت  به مقدار  2811 کیلوگرم 
  انجام کارهای فوالدی سنگین جهت سقف به مقدار  60309 کیلوگرم 

  اجرای نمای  ساختمان و نمای حیاط مرکزی به متراژ 4200 متر مربع ، اجرای  عملیات نانو نمای ساختمان)ضدآب  سازی( به متراژ    
   2300 متر مربع ، بندکشی نما آجری به متراژ 3800 متر مربع و اجرای اسکلت ، زیرسازی و  پایه های نمابه به وزن 36000 کیلوگرم 

  اجرای فالشینگ و لب بند به وزن 5000 کیلوگرم 
  اجرای بتن پوکه بام به متراژ  270 متر مکعب ، اجرای مالت ماسه و سیمان بام به متراژ 2200 متر مربع ، اجرای پالستوفوم بام به 

متراژ 2200 متر مربع ، اجرای عایق رطوبتی بام به متراژ 2500 متر مربع 
  اجرای کرسی چینی به متراژ 130مترمکعب 

  اجرای بتن کف زیرزمین به متراژ 200 متر مکعب
  اجرای بتن پوکه طبقه اول به متراژ 230 متر مکعب 

  اجرای کاشی سرویس های بهداشتی به متراژ 240متر مربع ، اجرای پالستر سرویسها به متراژ 350 متر مربع، اجرای عایق عمودی 
سرویسها به متراژ 110 متر مربع 

  اجرای قرنیز طبقه اول به متراژ 85 متر مربع 
  اجرای وال پستها با اتصاالت مربوطه به مقدار  18500 کیلوگرم 

  اجرای تیغه چینی به متراژ 4800 مترمربع 
  اجرای تسمه بستر  به مقدار 10000 متر طول 

  اجرای سنگهای های مصنوعی 
    به متراژ 400 متر مربع 
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 اجرای گچ و خاک به متراژ 40 متر مربع 
 اجرای بتن ورودی به متراژ 240 متر مکعب 

 اجرای ساب فریم پنجره ها و دربها به مقدار 18000 کیلوگرم 
 انغقاد قرار داد جهت خرید و نصب پنجره ها با شرکت کویر به 

متراژ 1100 متر مربع 
 انعقاد قرارداد خرید شیشه به متراژ 950 متر مربع 

 انعقاد قرارداد جهت خرید مصالح تاسیساتی 
 اجرای نبشی کشی آسانسور به مقدار 3200 کیلوگرم 

 اجرای تاسیسات مکانیکی ) لوله کشی  لوله های فوالدی سیاه 
)گرمایشی ، سرمایشی و آتشنشانی 2271 متر ، لوله کشی لوله 
های فوالدی گالوانیزه 270متر  ،لوله کشی لوله های پنج الیه 

1465 متر ، لوله کشی آب باران و فاضالب534 متر ، ، نصب فن 
کوئل 72 دستگاه ، اجرای ساپورت از جنس آهن 2839 کیلو گرم ، 
اجرای ساپورت آماده 927 عدد نصب شیرآالت برنجی و چدنی 35 
عدد  و نصب استراکچر وال هنگ و فالش تانک توکار  27 عدد ، 

کانال کشی هوای تازه و اگزاست 160 متر مربع (

 اجرای تاسیسات برقی )لوله کشی برقPVC و فوالدی 3708 
متر  ، اجرای سینی کابل  1075 متر ، قوطی گذاری 299 عدد ، 

اجرای نردبان کابل 25 متر  و کابل کشی (
 خرید سنگ کف جهت طبقات به متراِژ 1700 متر مربع 

 خرید سنگ دیوار به متراژ 950 متر مربع 
 پایه های پشت )ضلع غربی( + ناودانی نما 7500 کیلوگرم 

 اجرای نعل درگاهی 2000 کیلوگرم 
 نصب غالب و گیره 7000 عدد

 تشکیل کمیته های
 فنی پروژه 

135
جلسه
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 بتن کف موتورخانه و سکوی دیگ و تجهیزات 15 متر مکعب ، آرماتور کف موتورخانه و سکوی دیگ و تجهیزات 450 کیلو 
گرم و کاشی کاری موتورخانه 250 متر مربع 

 آهن کشی اتاق برق 1300 کیلوگرم 
 قلوه ریزی کف ساختمان )طبقه زیرزمین ( به متراژ 1150 متر مکعب 

 زهکشی دور ساختمان 260 متر طول به عمق 2/3 متر و 0/8 متر عرض 
 خاکبرداری دور پروژه به متراژ 1350 متر مکعب 

 آهن کشی و تقویت فریم پنجره های ورودی اصلی به وزن 2 تن 
 رول بولت به تعداد  1600 عدد 

 قالب بندی سقف ورودی به متراژ  220 متر مربع و 224 متر مربع ستونهای ورودی 
 تجهیز انبار پروژه ساختمان اداری 

 گلخانه جهت تامین گل و گیاه فضای سبز و محوطه ) 35000 متر مربع فضای سبز و روف گاردنها ، یک هکتار  از اراضی 
زیر نهالستان با اجرای کاشت بذر درختان با آبیاری قطره ای  از جمله )ابریشم مصری و ایرانی ، بید ، صنوبر ، سنجد ، زیتون 
تلخ و توت....( ، تولید 30000 اصله ، قلمه ، درختچه در فضای گلخانه و محوطه (و تولید گلهای یکساله ایجاد فضای سبز در 

محوطه )کاشت درختچه های گوناگون(

اهم فعالیتهای ساختمان آقاجانی 
بیگ

 تکمیل پروژه و شروع واگذاری 
 اخذ تعداد 12 سند مالکیت برای واحد 

ساختمان آقاجانی بیگ 
 دریافت پایان کار ساختمان آقاجانی  

 پرداخت کلیه هزینه های مرتبط با پایانکار 
پروژه
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اهم فعالیتهای کمیته های مشورتی اتاق بازرگانی مالیر :  
 

تعداد جلساتنام جلسه کمیتهردیف
1 جلسهنشست فعالین اقتصادی شهرستان با نماینده محترم مردم شریف شهرستان مالیر جناب آقای دکتر بیگی نژاد1
1 جلسهنشست با رئیس دفتر نماینده مردم شریف مالیر در مجلس شورای اسالمی )جناب آقای دکتر بیگی نژاد (2
1 جلسهجلسه فعالین معدن شهرستان های مالیر و تویسرکان            3
1 جلسهدیدار با نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی حجت االسالم دکتر آزادیخواه4
1 جلسهدیدار با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان با حضور روسای کمیته های تخصصی اتاق بازرگانی مالیر 5
1 جلسهمجمع عمومی موسسین انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشمش استان همدان6
1 جلسهجلسه انتخابات کمیته تجارت 7
1 جلسهجلسه انتخابات کمیته صنعت و معدن 8
1 جلسهجلسه انتخابات کمیته کشاورزی 9

1 جلسهجلسه کمیته صنعت و معدن 10
2 جلسهجلسه کمیته کشاورزی ) 1 جلسه با گلخانه داران شهرستان ( 11
-جلسه کمیته تجارت12
1 جلسهجلسه مشترک کمیته های 4 گانه13
1 جلسهجلسه مشترک کمیته صنعت ، معدن و کمیته تجارت         14
1 جلسهجلسه مشترک اتاق بازرگانی مالیر با انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبل و منبت استان همدان15
1 جلسهنشست با شرکت مدیریت اورست کیش16

16 جلسهجمع کل جلسات

نـمایندگی
شهرستان مالیر 20

تعداد جلسات
کمیته ها

16
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2- خدمات بازرگانی:  

   تکمیل پرونده و ارسال به اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی همدان  :  
تعداد پرونده ارسال شده ایام ماهردیف

از تاریخ 1400/1/1  1
46لغایت  1400/12/09

   پیگیری و تماس جهت تمدید و صدور کارت بازرگانی و عضویت اعضاء 
و فعالین اقتصادی بطور مستمر  :  

تعداد ایام ماهردیف

از تاریخ 1400/1/1  1
بالغ بر 320  موردلغایت  1400/12/09

   تعداد اعضاء فعال نمایندگی اتاق بازرگانی در مایر تا تاریخ  1400/12/09 :  84  مورد 
   تعداد پرونده های در دست انجام در اتاق مایر تا تاریخ  1400/12/09  :  30  مورد

   تعدادمراجعین به اتاق مایر جهت دریافت کارت بازرگانی و عضویت تا تاریخ  1400/12/09  :  بالغ بر 390 مورد
   آمار صدور گواهی مبدأ تا تاریخ 1400/12/09  : 

ردیف
گواهی صادره
به تفکیک هر 

ماه
ارزش حجمیتعداد

)کیلوگرم (
ارزش دالری 

نوع کشورهای مقصد) دالر (
محصوالت

کشمشگرجستان- رومانی- لهستان-اوکراین7158/280182/975فروردین1
کشمشمالزی – روسیه 364/28272/200اردیبهشت2
-----خرداد3
-----تیر4
-----مرداد5
-----شهریور6
کشمشارمنستان122/00027/300مهر7
کشمشهلند1206/980220/000آبان8
کشمشقطر - روسیه241/65054/000آذر9

کشمشهلند-ترکیه- قزاقستان5563/865604/090دی10
-----بهمن11
-----اسفند12

191/057/0571/160/565جمع کل
گرجستان- رومانی- لهستان-اوکراین-

 مالزی-روسیه -ارمنستان-هلند - قطر-
ترکیه - قزاقستان

کشمش
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اهم فعالیتهای تشکل های ذیربط در اتاق مالیر
  ارتباط مستمر با اعضاء کمیته های صنعت و معدن ، کشاورزی و تجارت و تشویق آنان به عضویت در اتاق بازرگانی 

   توسعه اعضاء انجمن ها و کمیته های تخصصی در بخش های مختلف ) سیلیس ، گلخانه داران ، گیاهان داروئی ، آجر و مصالح ساختمانی ، 
ترشیجات و شوریجات ، دام و طیور و ... (

  برگزاری سیمنارآموزشی معرفي و تدوین شرکت  مدیریت صادرات )EMC(  ایجاد کنسرسیوم تولید و صادرات صنعت مبل و منبت مایر ، در 
سازمان توسعه تجارت با حضور جناب آقای دکتر حسن افتخاریان دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار و مشاور سازمان صنایع کوچک و شرکت 

شهرکهای صنعتی ایران مورخ 1400/10/9
   حضور در جلسات متشکله شهرستانی تا تاریخ 1400/12/09  :    158  مورد 

   جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی استان همدان : 5 مورد 
   کمیسیون آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی همدان  :  8 مورد 

   کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی همدان : 5 مورد
   کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی همدان  :  3 مورد 

   کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی :  3 مورد 
   همدان جلسه شورای اداری شهرستان  : 4 مورد 

   جلسه ستاد تسهیل شهرستان :  2 مورد 
   جلسه کمیسیون نظارت شهرستان :  10 مورد
   جلسه هیات حل اختاف دارایی :  72 مورد

   بازدید از واحدهای تولیدی شهرستان ) در ایام کرونا (  :  29 مورد 
   جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی : 3 مورد 

   جلسه بررسی مشکات باغداران و تولیدکنندگان کشمش و انگور : 3 مورد 
   معرفی نمایشگاه expo امارات بصورت مجازی به اعضاء اتاق با همکاری 

اتاق بازرگانی تهران و اتاق مشترک ایران و امارات 
   سمینار تحقیقات بازار در صادرات موسسه آموزشی پژوهشی اتاق ایران 
   وبینار تشریح بسته سیاستی ارز حاصل از صادرات اتاق بازرگانی همدان 

   سایر جلسات :  8 مورد
   اطاع رسانی بخشنامه های مرتبط با اعضاء و فعالین اقتصادی تا تاریخ 1400/12/09  :  54  مورد

حضور در جلسه
متشکله شهرستانی

158
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اهم رویدادهای یکساله اتاق بازرگانی مالیر 
   دیدار ، مسئول اتاق بازرگانی مالیر و هیئت همراه با امام جمعه محترم مالیر جناب آقای حجت االسالم والمسلمین برقراری 

   دیدار مسئول اتاق بازرگانی مالیر با برخی از صادرکنندگان شهرستان مالیر از جمله مدیر عامل محترم شرکت شبنم صحرا جناب آقای علیرضامختار  
      جوزانی با هدف بررسی چالش های اخیر صادرات و کسب نظرات مشورتی اعضا 

   دیدار مسئول اتاق بازرگانی مالیر با مهندس غفاری معاون محترم برنامه ریزی فرمانداری جهت هماهنگی نشست های آتی با فرمانداری ویژه محترم    
      شهرستان مالیر در راستای انعکاس مشکالت اعضای اتاق بازرگانی 

   نشست با اعضای محترم اتاق بازرگانی با هدف تشریح وظایف اتاق در قبال اعضا و کسب نظرات مشورتی آنان مورخ 
   دیدار مسئول اتاق بازرگانی مالیر با معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مالیر جناب آقای دکتر ولدی 

   نشست تخصصی اتاق بازرگانی در بخش معادن مالیر و تویسرکان 
   بازدید مسئول اتاق بازرگانی مالیر از پارک علم و فناوری استان همدان 

   نشست اتاق بازرگانی مالیر با مدیران مالی شرکت اورست کیش مورخ 1400/04/01
    نشست با سازمان صمت شهرستان مالیر به مناسبت روز ملی صنعت و معدن 

   دیدار حمید بهرامی مسئول اتاق بازرگانی شهرستان مالیر و متولیان اقتصادی شهرستان مالیر   
      با امام جمعه محترم شهرستان مالیر حجت االسالم والمسلمین برقراری مورخ 

  برگزاری مجمع موسسین انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشمش استان همدان با    
      حضور ریاست اتاق همدان  جناب آقای مهندس زبردست 

   بازدید حمید بهرامی ، مسئول اتاق بازرگانی شهرستان مالیر از واحد های تولیدی عضو اتاق   
      بازرگانی مالیر به تقاضای مدیران عامل به منظور انعکاس مشکالت حوزه فعالیت های    

      واحدهای اققتصادی

هدف از این بازدیدها : 
   تعیین سطح توان تولید واحدها جهت طبقه بندی بازدید مسئولین ارشد استانی و ملی 

  آشنایی هر چه بیشتر مدیران با ظرفیت اتاق بازرگانی بعنوان بزرگترین تشکل خصوصی کشور 
   سرکشی مستمر میدانی جهت رصد مشکالت تولید کنندگان با هدف انعکاس به مسئولین   

      ذیربط و مطالبه از ایشان در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان 
   تشویق و ترغیب تولیدکنندگان به اخذ کارت بازرگانی و قرارگرفتن در مسیر صادرات غیر  

       نفتی با هدف جذب ارز مورد نیاز کشور 
   دیدار معاون استاندار و فرماندار ویژه  مالیر

   سازماندهی عملکرد فعالیت اقتصادی بخش خصوصی در راستای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و پیگیری آن دسته از موانع پیش روی تولید  
      که خارج از مجموعه مدیریتی ایشان است .

   پیوستن به تشکل های تخصصی اتاق بازرگانی به منظور پیگیری و مطالبه حقوق قانونی و مشروع تولیدکنندگان،بازرگانان ،کشاورزان ،معدن داران 
   جلسه بررسی مشکالت باغداران و تولیدکنندگان انگور و کشمش مالیر که با حضور دکتر محمدمهدی برومندی معاون امور باغبانی وزیر جهاد 

   برگزاری جلسه انتخابات کمیته کشاورزی اتاق بازرگانی مالیر
    برگزاری جلسه انتخابات کمیته صنعت و معدن اتاق بازرگانی مالیر.

  برگزاری  جلسه انتخابات کمیته تجارت اتاق بازرگانی مالیر 
   نشست ایجاد هماهنگی فی ما بین کمیته های تخصصی اتاق بازرگانی شهرستان مالیر : 

   سفر سفیر محترم غنا به مالیر شهر جهانی انگور و مبل و منبت 
   حضور در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان مالیر

   نشست با روسای محترم دفتر جناب آقای دکتر بیگی نژاد نماینده مردم شریف مالیر در مجلس شورای اسالمی ،  
   نشست فعاالن اقتصادی شهرستان با آقای دکتر بیگی نژاد ، نماینده محترم مردم شریف شهرستان مالیر در مجلس شورای اسالمی 

   نشست اعضای اتاق بازرگانی مالیر با معاون محترم سازمان و ریاست جهاد کشاورزی شهرستان مالیر جناب آقای مهندس میرباقری و با حضور    
       نماینده محترم فرمانداری ویژه مالیر جناب آقای مهندس خیری 

    امضای تفاهم نامه مشترک فی مابین اتاق بازرگانی شهرستان مالیر و دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر در راستای منویات مقام معظم رهبری
   دیدار سرپرست فرمانداری ویژه مالیر با رئیس اتاق بازرگانی شهرستان و چند تن از روسای کمیته های اتاق بازرگانی

   جلسه مشترک کمیته صنعت و معدن و کمیته تجارت اتاق بازرگانی مالیر 
    حضور در سفر هیات تجاری استان همدان به سلیمانیه عراق و  مذاکرات B2B متعدد با تجار و بازرگانان خوشنام اقلیم کردستان با هدف معرفی    

       تولیدات و توانمندی های مالیر 

اهم فعالیتهای تشکل های ذیربط در اتاق مالیر
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 نماینـدگی
شهرستان تویسرکان 21

گزارش عملکرد اتاق بازرگانی شهرستان تویسرکان

  تمرکز بر افزایش اعضا اتاق در بخش های مختلف 
  ارتباط و تعامل مستمر با اعضا کمیته های صنعت ،کشاورزی و انجمن های مبل،گردو و گلخانه

  انعقادتفاهم نامه های همکاری بین اتاق بازرگانی و  نهادهای مختلف  من جمله پارک علم و فناوری 
  پیگیری و  بهره برداری از  مرکز رشد  کسب وکار های نوین برای اولین بار در تویسرکان

  17 مورد  نشست های مسئول اتاق بازرگانی شهرستان تویسرکان با مدیران کل در راستای پیگیری امور اعضا
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   برگزاری کاس های آموزشی3مورد

  برگزاری 6 نشست کمیته کشاورزی و بررسی و تسهیل موانع در موضوعات متعدد
  برگزاری 3 جلسه  انجمن گردو ، فراخوان مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره انجمن گردو 

  برگزاری 2 نشست  کمیته مبل و منبت شهرستان 
  برگزاری 6  نشست کمیته صنعت تعداد جسات 6 مورد

  نشست با گلخانه داران
  حضور فعال در هیات اندیشه ورزان جوان شهرستان تویسرکان
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  برگزاری 5 نشست حل اختاف مالیاتی 

  برگزاری 1 نشست حل اختاف تامین اجتماعی 

  برگزاری 5 جلسه کمیسیون نظارت بر شهرستان 

   نمودار صدور کارت
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اهم نشست ها و دیدارهای مسئول اتاق شهرستان تویسرکان
در راستای رفع موانع و مشکالت اعضا

  نشست مسئول اتاق بازرگانی شهرستان تویسرکان با سرپرست بانک سپه استان همدان

درمورد تسهیات واحدتولیدی سرکان شانه

  دیدار با مدیر عامل منابع آب استان همدان در مورد تخصیص آب شرکت مهان کاغذ

  دیدار با مدیر عامل شرکت گاز استان همدان جهت پیگیری انشعاب گاز شرکت فاران شیمی 

  دیدار با مدیر عامل شرکت برق استان همدان جهت پیگیری افزایش ظرفیت برق شهرک آریکان

  دیدار با مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان در مورد مشکات شهرکهای تویسرکان

  جلسه پیگیری زمین های موقوفی آریکان در دفتر مدیر کل اوقاف و امور خیریه

  نشست رئیس اتاق تویسرکان  با مدیر عامل برق باختر
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