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معاون امور اقتصادی استاندار همدان در سی و سومین نشست شورای گفتگو 
دولت و بخش خصوصی مطرح کرد:

 حضور اثربخش اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در نشست های 
اقتصادی استان موجب اتخاذ تصمیم ها و مصوبه های کلیدی برای بهبود وضعیت 

فعالین اقتصادی استان شده است.

افتتاح میز توسعه تجارت عمان در اتاق همدان 
 میز عمان توسط رئیس اتاق مشترک ایران و عمان و 
رئیس اتاق همدان و با حضور اعضا هیئت نمایندگان 
اتاق همدان ، دبیرکل اتاق ،مدیرکل دفتر هماهنگی 

امور اقتصادی استانداری و دیگر مدیران ارشد اجرایی 
و فعالین اقتصادی استان بصورت مجازی افتتاح شد.

رئیس کمیسیون فنی مهندسی اتاق ایران در هفتدهمین نشست کمیسیون احداث و خدمات فنی 

مهندسی اتاق همدان تاکید کرد:

»فعالین حوزه احداث و فنی مهندسی به ِصرف سرمایه گذاری در 
استان اکتفا نکنند و پیگیر توسعه خدمات خود در استان های دیگر  

و کشورهای مستعد همکاری مشترک  نیز باشند.«

نایب رئیس اتاق همدان در دیدار با مدیر 
کل جدید سازمان تامین اجتماعی استان 

تاکید کرد:

بهبود وضعیت جامعه کارفرمایی و 
توجه به  سه جانبه گرایی

علی  همدان  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
ورئیس  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب  فالح  اکبر 
اجتماعی  وتامین  ،کار  مالیات  کمیسیون 
صنایع  بازرگانی  اتاق  دبیرکل  ایزدی  وطاهره 
شهناز  با  همدان  استان  وکشاورزی  ،معاون 
تامین  سازمان  جدید  کل  مدیر  لوی  حمزه 
اجتماعی استان همدان دیدار وگفتگو کردند 

بازدید رئیس اتاق همدان از موسسه خیریه 
بنیاد نبی در استان خراسان رضوی

معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس  زبردست  اصغر  علی 
توتونچیان  با همراهی مسعود  استان همدان  و کشاورزی 
و  اتاق  دبیرکل  ،ایزدی  ایران  اتاق  نمایندگان  عضوهیئت 
سمواتی مسئول امور بین الملل اتاق همدان با علیرضا نبی 
موسس بنیاد خیریه نبی و مجموعه ترشیجات زیتون آرشیا 
و کارآفرین نمونه کشور در شهر خراسان رضوی دیدار و 

گفتگو کردند

در چهل و پنجمین جلسه کمیسیون 
کشاورزی، آب، محیط زیست و اقتصاد 

سبز  اتاق همدان مطرح شد:

سردخانه های استان فضای کافی برای 
نگهداری محصول سیر را ندارند

سی و هشتمین نشست اعضای هیئت 
رئیسه اتاق همدان با حضور کلیه اعضا 
و دبیرکل اتاق همدان برگزار گردید.
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به گزارش روابط عمومی اتاق همدان  سی و سومین نشست اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور علی اصغر زبردست رئیس اتاق 
بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی همدان و دبیر شورا ،پور مجاهد معاون امور اقتصادی استاندار همدان ،خانجانی دادستان عمومی همدان و سایر 
مدیران ارشد دستگاه های اجرایی با دستورجلسه ارائه گزارش طرح پایش محیط کسب و کار تابستان ۹۹ و ارائه گزارش آخرین وضعیت تعلیق یا عودت 
کارت های بازرگانی در استان توسط سازمان صمت و ارائه گزارش آخرین وضعیت صنایع تبدیلی محصوالت سیب زمینی و سیر در استان  توسط 
کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد. علی اصغر زبردست رئیس اتاق همدان در این نشست ابتدا با اشاره به ماده 4 قانون بهبود مستمر 
محیط کسب و کار و اطالع سیاستگزاران از آخرین وضعیت کسب و کار کشور به بحث و بررسی در مورد نتایج طرح  پایش محیط کسب و پرداخت 
و تاکید کرد در آخرین  گزارش رتبه بندی کسب وکار بانک جهانی از 1۹0 کشور رده 127 رو داشتیم که  به رده 116 ارتقا پیدا کردیم و وضعیت بهتری 
پیدا کردیم. وی افزود دستگاههای اجرایی استان براساس اظهار نظر و تکمیل پرسشنامه توسط مدیران کسب و کار با 42 شاخص ارزیابی می شوند 
و28 سوال نیز از فعالین بخش خصوصی پیگیری میشود ،در این  جلسه  بهره برداری مفید از  نتایج طرح پایش محیط کسب و کار و  اتخاذ سیاست 
ها و تصمیمات کالن در ارتقا جایگاه اقتصادی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.رییس اتاق همدان در ادامه اظهار داشت سازمان امورمالیاتی 
می تواند جهت تسهیل در امور فعالین اقتصادی مالیات میزان صادرات فعال اقتصادی را بعنوان فروش داخلی تلقی کرده و دریافت مالیات نماید.دبیر 

دریافت  ادامه  در  گفتگو  دستمزد بیش از حق تعیین شده از شورای 
از دیگر سوی بانک مرکزی توسط صراف ها  را  ارائه خدمات  قبال  در 
اقتصادی  فعالین  ایزدی مشکالت مهم  طاهره  ادامه  در  برشمرد. 
پایش محیط دبیر کل اتاق همدان به تشریح  نتایج طرح  آخرین 
همدان کسب و کار در تابستان سالجاری  اتاق  کل  دبیر  پرداخت. 
و در ابتدا به جلسات پیشینی که  همدان  اتاق  در  رابطه  این  در 
گردیده نیز اشاره کرد.وی افزود در برخی دستگاههای مرتبط برگزار 
مشارکت کننده در این پایش، سه تابستان 1۳۹۹، فعاالن اقتصادی 
بینی  پیش  غیرقابل   -1 بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و مؤلفه: 
ها، قوانین و مقررات و رویه های محصوالت، 2- بی ثباتی سیاست 
دشواری تأمین مالی از بانک ها را اجرایی ناظر به کسب و کار و ۳- 

نامناسب ترین و سه مؤلفه: 1- محدودیت دسترسی به آب، 2- محدودیت دسترسی به حامل های انرژی )برق، گاز، گازوییل و...(، و ۳- محدودیت 
دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت را مناسب ترین مؤلفه های محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مؤلفها ارزیابی نموده اند. قابل ذکر است 
که در 4 دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تأمین مالی از بانک ها به عنوان نامساعد ترین مؤلفه کسب و کار ارزیابی شده بود اما در 12 دوره 
اجرای بعدی از پاییز 1۳۹6 تا کنون، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت، نامساعدترین مؤلفه کسب و کار ارزیابی شده 
است. پورمجاهد معاون اموراقتصادی استاندار همدان نیز در نشست اعضای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: در حال حاضر 
۹2 واحد دارای پروانه بهره برداری در زمینه فرآوری سیر در شهرستان های بهار، مالیر و همدان فعال هستند.وی ادامه داد: صدور 10 فقره موافقت 
اولیه با توان جذب ۳۳ هزار و ۳00 تن در زمینه فرآوری سیر از اقدامات اثر بخش در این زمینه است. پورمجاهد افزود: در راستای عمل به شعار جهش 
تولید و با هدف جلوگیری از خام فروشی، کاهش ضایعات و افزایش درآمد اقتصادی بهره برداران، فرآوری سیر در استان با روند مطلوبی پیش می رود.
وی خاطر نشان کرد: روند پیشرفت این طرحها مناسب است اما باید در خیلی گزینه های کلیدی از جمله در حوزه تامین منابع بانکی به طور کلی در 
ارتباط با واحدهای کسب و کار بتوانیم پیشرفت بیشتری داشته باشیم.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان گفت: با احداث سردخانه ها 
می توانیم کشاورزان زیادی که تولید سیب زمینی یا سیر دارند کمک کنیم که درآمد آنها افزایش پیدا کند و این می تواند به نوعی سطح درآمد را 
در استان افزایش دهد و مسیر توسعه را تسریع کند. پورمجاهد با تاکید بر تسهیل و تسریع در صدور مجوزها خاطرنشان کرد: در خصوص احداث 

سردخانه برای نگه داری سیب زمینی اقدامات چشمگیری انجام شده است که باید سریعتر به بهره برداری برسد. وی ابراز امیدواری کرد: 

درسی و سومین نشست اعضای شورای گفتگوی دولت 
و بخش خصـوصی اتاق همدان برگزار شد 
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با کمکی که از مجموعه مدیران استانی می گیریم و نیز اراده سرمایه گذاران در این شرایط اقتصادی، 
بتوانیم روند کارها را سرعت دهیم. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان افزود: حضور 
ثابت اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در نشست های اقتصادی استان همدان، موجب 
اتخاذ تصمیم ها و مصوبه های کلیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی استان شده است. پور مجاهد با 
قدردانی از تالش های هیات نمایندگان اتاق بازرگانی همدان تاکید کرد: نمایندگان بخش خصوصی 
نقش مهمی در توسعه اقتصادی و تسهیل امور بین الملل در بخش صادرات و رفع مشکالت کشور 
دارند. وی از آمادگی مجمع نمایندگان همدان برای همکاری با مجموعه های تصمیم گیرنده اقتصادی 
استان خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر بخش خصوصی استان در تنگناهای بسیار زیادی قرار 

دارد که با شرایط فعلی تحقق شعار سال را با دشواری هایی همراه کرده است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز در این نشست 
با بیان اینکه در سه سال اخیر 176 میلیون دالر تعهد ارزی صادرکنندگان است که بخشی از آن تعیین تکلیف شده، افزود: این در جلسه سران قوا 
تصمیم گرفته شده و آن بخش خصوصی که تعهد ارزی را انجام دادند و کارت های اعتباری آنها برگشته می توانند به کارشان ادامه دهند.»حمیدرضا 
متین« تشریح کرد: از ۳۵8 فقره کارت های بازرگانی معتبر در استان 148 کارت بازرگانی مشمول تعهد ارزی در طی سه سال تاکنون با مبلغ 

و  هزار  و 642  میلیون  ارزی 176  معاون تعهد  است.  شده   دالر  هزار   ۵84
کشاورزی استان همدان نیز با بیان برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد 
تبدیلی کشاورزی استان با رویکرد اینکه تجهیز و نوسازی واحدهای صنایع 
حال اجرا است، افزود: تاکنون تعداد افزایش میزان صادرات این محصول نیز در 
های 11 فقره موافقت اولیه با پیش بینی تولید  فرآورده  انواع  تن  هزار   142
ماده خام کشاورزی از سوی سازمان سیب زمینی با توان جذب ۳42 هزار تن 
از جهاد کشاورزی استان صادر شده است. داد:  ادامه  شهسواری  محمدرضا 
هزار تن محصول و توان جذب 272 این تعداد هشت فقره با پیش بینی 1۳0 
دریافت کرده اند. وی اضافه کرد: ارتقا هزار تن ماده خام کشاورزی جواز تاسیس 
افزوده  ارزش  میزان  افزایش  وری،  تولیدهای کشاورزی و جذب بازارهای بهره 

خارجی از مهمترین مزیت های صنایع تبدیلی صادراتی بخش کشاورزی است. معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان 
همدان اظهار داشت: افزایش ماندگاری محصوالت کشاورزی، ایجاد بازار ثابت و کمک به اقتصادی شدن کشاورزی، ایجاد اشتغال دایمی و مولد و زمینه 
سازی جهت صادرات محصوالت کشاورزی از مزایای وجود این واحدها است. شهسواری، با برشمردن مهمترین چالش های واحدهای فرآوری سیب 
زمینی عنوان کرد: سرمایه بر بودن ایجاد واحدهای فرآوری، کمبود سرمایه گذار در این رشته، مشکل تامین آب، فقدان زیر ساخت های مورد نیاز 
در شهرک های صنعتی برای این محصول و عدم مشارکت تشکل های تولید کننده سیب زمینی در امر فرآوری این محصول از مشکالت پیش روی 
این امر معرفی کرد. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان نیز در این نشست با ارائه گزارش سه ماهه روند کسب و کارهای استان، 
مطرح کرد: دستگاههای اجرایی استان براساس اظهار نظر و تکمیل پرسشنامه توسط مدیران کسب و کار با 28 شاخص ارزیابی می شوند. گفتنی است 
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با هدف رفع مشکالت و موانع کسب و کار پیش روی فعاالن اقتصادی بخش خصوصی ماهانه با حمایت و 

پشتیبانی مسووالن اجرایی در سالن جلسات شهدای استانداری همدان برگزار می شود .
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دهمین نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران
ــس  ــر صمــت  شــافعی رئی ــور علیرضــا رزم حســینی، وزی ــا حض ــران ب ــاق ای ــدگان ات ــات نماین ــت اعضــای هی ــن نشس دهمی
اتــاق ایران،علــی اصغــر زبردســت رئیــس اتــاق همــدان، علیرضــا زارعــی و مســعود توتونچیــان از اعضــا هیئــت نماینــدگان 
اتــاق همــدان و حضــور ویدیــو کنفرانســی خســرو طالبــی رحیــق و علــی محمــودی از اعضــای هیئــت نماینــدگان اتــاق همدان 

برگــزار شــد. 
ــاره مشــکالت روز اقتصــاد ایــران ازجملــه الیحــه بودجــه 1400،مشــکالت ســامانه  در ایــن نشســت اعضــا  بــه بحــث درب
ــس  ــافعی رئی ــین ش ــارت پرداختند.غالمحس ــدن و تج ــای صنعت، مع ــکالت بخش ه ــارت و مش ــه تج ــارت، الیح ــع تج جام
اتــاق ایــران ضمــن خوشــامدگویی بــه وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت اظهــار کــرد: اقدامــات مؤثــر آقــای رزم حســینی 
ــم  ــده می دانی ــادرات را امیدوارکنن ــد و ص ــت تولی ــد حرک ــت و رون ــی اس ــل قدردان ــان قاب ــازنده ایش ــای س و تالش ه

ــن  ــم ای وزارت و امیدواری در  متفــاوت  روش 
کــه  واقع بینــی، صنعــت  از  حاکــی 
و  ــای دوراندیشــی  ــه ای آق ــت حرف اهلی
حســینی  موردحمایــت رزم  اســت، 
او افــزود: بخــش خصوصــی جــدی قــرار گیــرد.
شــرایط  ایــن  حســاس کشــور در جهــت در 
شــعار  ــام تحقــق  ــدات مق ــال و تأکی س
رهبــری  همــواره آمــاده حرکــت معظــم 
توســعه  اقتصــادی کشــور بــوده به ســوی 
بــود. خواهــد  ــت: و  ــه گف ــافعی در ادام ش
مســئول  و دولــت،  مناســب  بسترســازی 

ــت و  ــوده اس ــس ب ــت عک ــب در جه ــت گذاری های نامناس ــه سیاس ــب نتیج ــا اغل ــت؛ ام ــادی اس ــاالن اقتص ــت از فع حمای
ــدات  ــم تأکی ــف، علی رغ ــال تأس ــت. باکم ــرده اس ــوارتر ک ــت را دش ــیر حرک ــازمان ها مس ــی از س ــنگ اندازی های بعض س
ــزان عمــل بخــش خصوصــی به خصــوص در دو ســال گذشــته به شــدت محــدود شــده اســت. سیاســت های اصــل 44، می
ــاره الیحــه بودجــه 1400 را تشــریح و اظهــار کــرد: قبــل از  ــدگاه بخــش خصوصــی درب ــران همچنیــن دی ــاق ای رئیــس ات
هــر چیــز بایــد گفــت فعــاالن بخــش خصوصــی بــه حجــم وظایــف دولــت در حوزه هــای اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی، 
فرهنگــی، امنیتــی و درعین حــال دشــواری انجــام ایــن وظایــف در شــرایط تحریــم و در یــک ســال آتــی شــرایط کرونــا 
ــادن  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــرد. ات ــد ک ــد و خواهن ــکاری می کنن ــت هم ــا دول ــود ب ــوان خ ــد ت ــتند و در ح ــف هس واق
و کشــاورزی ایــران الیحــه بودجــه 1400 را بررســی کــرده اســت؛ نقــاط ضعــف و قــدرت آن را ارزیابــی کــرده و درنهایــت 
پیشــنهادهای عملــی بــرای اصــالح برخــی مشــکالت آن را ارائــه کــرده اســت.علیرضا رزم حســینی وزیــر صنعــت، معــدن 
ــورد در  ــای بی م ــتیم؛ دخالت ه ــی هس ــارت خارج ــد تج ــی در رون ــال بازبین ــه دنب ــدی ب ــا به طورج ــت: م ــارت گف و تج
ــا همــکاری همــه مســئوالن و فعــاالن تجــاری انجــام می دهیــم و  تجــارت خارجــی را محــدود می کنیــم. مــا ایــن کار را ب
ــه روان ســازی در تجــارت  ــا ب ــالش م ــی خــود برگردد.رزم حســینی گفــت: ت ــه رســالت اصل ــه ب ــم وزارتخان ســعی کرده ای
ــی گفــت:  ــاره مســئله کارت بازرگان ــه حوزه هــای دیگــری برمی گــردد.او درب ــه بخشــی از مشــکالت ب خارجــی اســت البت
ــی  ــا کارت بازرگان ــای دنی ــه ج ــد؛ در هم ــی بده ــماره بازرگان ــه ش ــود را ب ــای خ ــی ج ــم کارت بازرگان ــعی می کنی ــا س م
منسوخ شــده و بــرای کار تجــاری نیــاز بــه دفتــر نیســت و فــرد فقــط بایــد کارهــای خــود را شــفاف انجــام دهــد و کــد 
ــوی  ــرده ام جل ــعی ک ــارت س ــدن و تج ــت، مع ــه وزارت صنع ــدن ب ــع آم ــن از موق ــه داد: م ــد.او ادام ــته باش ــی داش مالیات

بگیریــم.  را  خلق الســاعه  بخشــنامه های 
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هفتمین نشست سراسری روسای 
مراکز داوری اتاق های مراکز 

استان های کشور  با حضور 
محسن محبی دبیرکل مرکز 

داوری اتاق ایران بصورت ویدیو 
کنفرانس برگزار شد.

ــدان  ــاق هم ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
روســای مراکــز داوری اتــاق هــای کشــور در ایــن 
ــی  ــای اجرای ــه ه ــازی روی ــان س ــت یکس نشس
دفاتــر اســتانی، شــیوه هــای ترویــج میانجیگــری 
ــتری  ــا دادگس ــز ب ــتانی مرک ــر اس ــل دفات ،تعام
اســتان هــای ذیربــط، همچنین رویــه هــای 
داوری آنالیــن و اصــالح قواعــد مرکــز داوری 
پــس از 1۵ ســال را مــورد بحــث و بررســی قــرار 

ــد. دادن
شــایان ذکــر اســت در ایــن جلســه کــه بــه علت 
ــازی  ــن و مج ــورت آنالی ــه ص ــود ب ــرایط موج ش
ــس  ــری، رئی ــدون جعف ــر فری ــد، دکت ــزار ش برگ
مرکــز داوری اتــاق بازرگانــی همــدان نیــز حضــور 
ــه داوری  ــوط ب ــاری مرب ــائل ج ــتند و مس داش
ــر  ــادل نظ ــث و تب ــه بح ــز ب ــتانی نی ــر اس و دفات

ــد. ــته ش گذاش
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بیست و یکمین نشست اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی 
همدان با حضور ریاست اتاق،دبیرکل و برخی روسای کمیسیون های تخصصی اتاق همدان 

برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق همدان ، رئیس اتاق همدان در این نشست ابتدا 
ضمن خیرمقدم به اعضا محترم هیئت نمایندگان و همچنین روسای کمیسیون 
های تخصصی اتاق همدان تاکید کرد کمیسیون های اتاق به عنوان اتاق فکر و 
بازو های مشورتی پارلمان  بخش خصوصی استان نقش مهمی در رفع موانع و 
تسهیل در امور فعالین اقتصادی دارند. در ادامه این نشست  نسترن شریفی 
رئیس کمیسیون آموزش پژوهش و بهره وری اتاق همدان گزارش مختصری از 
اقدامات صورت گرفته در این کمیسیون ارائه نمود، وی افزود با توجه به شرایط 
بیماری تالش شده تا اغلب جلسات را بصورت ویدیو کنفرانس برگزار نماییم  
است.شریفی  اکتفا شده  محدود   نفرات  با  دو جلسه حضوری  برگزاری  به  و 
افزود در سال جاری 21  جلسه آموزشی در اتاق برگزار شده است.4 جلسه 
هیئت رئیسه برگزار شده است. شریفی افزود در مورد ایجاد ارتباط صنعت و 
دانشگاه در سامانه طرح تاپ فعالیت های اثربخشی صورت گرفته و با پیگیری 
های انجام شده اغلب واحدهای صنعتی در این سامانه  ثبت نام کرده و موجب 
تقویت ارتباط جامعه صنعتی با دانشگاهیان شده است. در ادامه طاهره ایزدی 
دبیر کل اتاق همدان در همین راستا افزود کمیسیون آموزش اتاق ۳۳ نفر عضو 
داشته  و میزان مشارکت اعضا 80 درصد بوده که ۳ کمیته فعال داشته،ایزدی 
افزود از این کمیسیون  1 مورد مشکل به صحن شورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی رفته که انتظار می رود در راستای انعکاس مشکالت آموزشی و حل و 
فصل آن در شورا تالش بیشتری صورت پذیرد وی تاکید کرد کمیسیون ها می 
بایست به سمتی حرکت نمایند که اعضای کمیسیون در واقع اعضای اتاق بوده 
و  فضایی ایجاد شود  که به عضویت اتاق درآیند.دبیر کل اتاق خاطر نشان کرد 
خوشبختانه زیر مجموعه این کمیسیون اولین تشکل انجمن موسسات آموزشی 
در کل کشور در اتاق همدان به ثبت رسید و مشغول فعالیت هستند.  در همین 
راستا رحیم مرتضایی عضو هیئت نمایندگان اتاق همدان خواستار  ایجاد زمینه  

برای برگزاری دوره های آموزشی  بخش معدن شد. رئیس اتاق همدان افزود تا 
حد زیادی به جهت برخی مسائل حضور برخی از افراد دولتی در دو کمیسیون آموزش و حقوقی اجتناب ناپذیر هست،وی تاکید کرد روسای 
کمیسیون ها و اعضا محترم هیئت نمایندگان اگر نیازی در حوزه آموزش احساس کردند می توانند موارد را جهت برگزاری دوره های تخصصی 
انعکاس نمایند.در ادامه علی اکبر فالح نایب رئیس اتاق همدان تاکید کرد متاسفانه اقدام افراد در بدنه دستگاه ها متغایر با  مسئولین ارشد 

دستگاه ها می باشد که این امر مهمی است که می بایست مورد بررسی واقع شود.
رئیس کمیسیون مالیات کار و تامین اجتماعی در ادامه گزارشی از عملکرد این کمیسیون در سال جاری ارائه نمود وی موضوع بررسی عملکرد 
قانون مالیات های مستقیم  و شناخت چالش های بخش خصوصی در برخورد با این قانون و ارائه راهکار در خصوص قانون مالیات و مالیات 
بر ارزش افزوده و مطالعه و بررسی تجربه های سایر کشورها در مالیات بر مصرف، احصاء قوانین مخل کسب و کار مالیاتی و تامین اجتماعی 
و پایش فضای کسب و کار و رفع موانع و چالشهای موجود فعاالن اقتصادی، تهیه گزارشات کارشناسی، برگزاری نشست های کارشناسی به 
جهت پیگیری مطالبات بخش خصوصی و مذاکره با مسوالن به جهت رفع موانع تولید در حوزه تخصصی کمیسیون،پیگیری و پیشنهاد اصالح 
قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به اینکه این قانون هم بد نوشته شده و هم بد اجرا می شود. چرا که اساساً با توجه به عنوان قانون مالیات 
بر ارزش افزوده« کاال » می باشد. و لذا بایستی این مالیات از خریدار نهایی کاال اخذ شود و نه از فعال اقتصادی را از مهم ترین اولویت های این 

کمیسیون برشمرد.رئیس کمیسیون مالیات اتاق همدان افزود در حال حاضر خدمات و خریدهای دولتی که توسط اسناد 
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خزانه و اوراق به فروشندگان صورت می گیرد، باعث خارج شدن سرمایه 
در گردش از دست تولیدکنندگان گردیده. لذا پیشنهاد می گردد بانک 
ها موظف به خرید این اوراق متناسب با نرخ سودهای خود در زمان 
سررسید آن گردند تا فعاالن اقتصادی از این بابت ضرر و زیان کمتری 
متحمل گردند. نایب رئیس اتاق همدان افزود  پیگیری مربوط به معافیت 
مالیاتی کاالهای صادرتی و بخشنامه های متناقض در تحویل ارز حاصل 
از صاردات و بررسی چالش مالیاتی که تعهد ارزی برای صادرکنندگان 
ایجاد می کند و ارائه راهکار در این زمینه برای کمک کردن مشکالت و 
مسائل موجود و مبتالبه صادرکنندگان و همچنین توجه به امر آموزش 
و برنامه های آموزشی جهت مودیان، اعضای اتاق و اعضای هیئت های 
ایجاد  و تالش در جهت  اجتماعی  تامین  و  مالیاتی  از  اعم  نمایندگی 
وحدت رویه در آراء صادره ،ایجاد کارگروه تخصصی برای بررسی لوایح  
و طرحهای پیشنهادی دولت و مجلس در حوزه قوانین تامین اجتماعی، 
کار و رفاه اجتماعی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون و احصاء 
کامل  نظارت  و  قانون  مغایر  های  بخشنامه  و  و دستورالعملها  قوانین 
بر هیئت های تشخیص مطالبات مالیاتی و تامین اجتماعی از طریق 

دریافت گزارشات و تجزیه و تحلیل در هیئت نظارت بر اساس شاخص 
های تعریف شده در آئین نامه نظارتی از دیگر موضاعاتی بوده است که 
در سالجاری توسط این کمیسیون مورد بحث،بررسی و پیگیری قرار 

گرفته است.
علیرضا زارعی عضو هیئت نمایندگان اتاق همدان در رابطه با مسائل 
مالیاتی اظهار داشت  متاسفانه سازمان امور مالیاتی مبلغ ارزش افزوده 
پرداخت  اقتصادی  فعالین  به  دولت  سوی  از  هنوز  که  را  پولی  اصل 
انتظار می رود  نماید که  را سر موعد مطالبه و دریافت می  نگردیده 
با پیگیری های اتاق و دستگاه ای ذیربط این موضوع مورد بازربینی 
واقع شود.خسرو طالبی عضو دیگر هیئت نمایندگان از برخورد های 
سلیقه ای نهادهای مالیاتی استان ابراز گالیه کرده و خواستار سازو کار 
عادالنه و صحیحی جهت دریافت مالیات از فعالین اقتصادی شد،وی 
افزود انتظار می رود با افراد شناخته شده ای که سالیان متوالی بعنوان 
برخورد  استان هستند  اعتبار  مایه  و  معرفی شده  نمونه  صادرکننده 
شایسته ای صورت گیرد.جعفری رئیس کمیسیون صنایع نیز در این 
جلسه اظهار داشت به عملکرد کمسیون نمره قبولی نمی دهم که به 

نتوانستیم آن گونه که  بیماری  از جمله شیوع  دالیل متعددی 
افزود  نماییم.وی  برگزار  را  کمیسیون  جلسات  است  شایسته 
حضورانجمن های تخصصی صنعتی در کمیسیون الزام آور هست 
و با حضور این انجمن ها میتوانیم موانع این حوزه را  بررسی و 
تسهیل نماییم. وی افزود 4۵ عضو در این کمیسیون ۳0درصد 
مشارکت داشته که مشکالتی که  کرونا ایجاد کرد برای ما  مسئله 
ساز بوده است .  جعفری افزود متاسفانه هم اکنون در شهرک ها 
مشکل اینترنت داریم که برگزاری جلسات مجازی را با مشکل 
روبرو ساخته است. در ادامه امیر اسالمیه نایب رئیس دوم اتاق 
همدان در این جلسه خواستار حضور  نماینده خانه صنعت در 
کمیسیون ماده 100 سازمان استاندارد شد و افزود در 80درصد 
جلسات نماینده حضور نداشته و  این موضوع موجب تضعیف 
فعالین بخش خصوصی گردیده است. سپس هادی خورشیدی 
رئیس کمیسیون بازار پول تامین مالی و سرمایه گذاری گزارش 
مختصری از فعالیت های کمیسیون ارائه نمودند وی  اظهار داشت 
میزان  متوسط  و   دارد  حال حاضر44 عضو  در  کمیسیون  این 

مشارکت اعضا 40 درصد  بوده است.
خورشیدی افزود از این کمیسیون 42 مورد از مشکالت و موانع 
تقدیم دبیرخانه شورا  بررسی در شورای گفتگو  و  جهت طرح 
گردیده است،وی تاکید کرد میانگین حضور مسئولین در جلسات 
کمیسیون نیز 40درصد بوده است،ایشان عدم اعطای تسهیالت 
هماهنگی  مسکن،عدم  بخش  به  استان  بانکهای  توسط  بانکی 
بانکها در اجرای تصمیمات قانونی دولت ، مجلس ، بانک مرکزی 
و تصمیمات ستاد تسهیل استانداری و سهم بانکهای خصوصی 
در ارائه تسهیالت استانی، بررسی مشکل ناشی از اخذ سند تک 
برگی به عنوان وثیقه بانکی،استعالم تخصیص ارز از بانک مرکزی 
پس از اخذ کد هشت رقمی ثبت سفارش از وزارت صمت و بررسی 
مسئله واحدهای تملیکی بانک ها را از مهم ترین مسائلی برشمرد 

که در این کمیسیون مورد بررسی واقع گردیده است.
ــاق  ــذاری ات ــرمایه گ ــول و س ــازار پ ــیون ب ــس کمیس رئی
ــده  ــل آم ــای بعم ــری ه ــزود باپیگی ــان اف ــدان در پای هم
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ــت  ــا در پرداخ ــک ه ــکالت بان ــه مش ــت  ب ــا عنای ب
تســهیالت مقــرر گردیــد ســقف اختیــارات بانــک های 
ــش  ــد افزای ــل 71 درص ــه حداق ــن زمین ــتان در ای اس

یابــد. در ادامــه 
امیــن ابوالقاســمی نایــب رئیس کمیســیون گردشــگری 
اتــاق همــدان بــه ارائــه گــزارش مختصــری از فعالیــت 
ــدا  ــت وی در ابت ــگری پرداخ ــیون گردش ــای کمیس ه
ــا  ــاری کرون ــیوع بیم ــد ش ــدون تردی ــرد ب ــد ک تاکی
بیشــترین خســارت را در اســتان بــه حــوزه گردشــگری 
وارد ســاخت و برگــزاری جلســات را هــم بــا مشــکالتی 
ــگری  ــیون گردش ــس کمیس ــاخت.نایب رئی ــرو س روب
اتــاق همــدان افــزود  در حــال حاضــر ایــن کمیســیون 
ــته و در  ــارکت۵0درصد داش ــا مش ــو ب ــدود ۵0 عض ح
ــوزه  ــکالت ح ــن مش ــوع از مهمتری ــالجاری 1۳ موض س
گردشــگری را جهــت رفــع موانــع بــه صحــن شــورای 
گفتگــو بــرده ایــم .نایــب رئیس کمیســیون گردشــگری 
صنایــع دســتی و هنــری اتــاق همــدان بررســی 
مشــکالت صــدور پروانــه ســاختمانی هتل ها،پیشــنهاد 
نیازســنجی فضاهــای اقامتــی اســتان و ســاماندهی خانه 
مســافرها وفضاهــای اســکان آمــوزش و پرورش،تســریع 
ــی در  ــهیالت بانک ــی ،تس ــوزه خصوص ــذاری م در واگ
ــه  ــی ب ــای دولت ــه ه ــه یاران ــگری و ارائ ــش گردش بخ
ــرفت  ــال پیش ــات در ح ــی تأسیس ــهیالت و ارزیاب تس
ــش  ــت در بخ ــهیالت ارزان قیم ــا و تس ــط بانکه توس
ــات و  ــگری،حذف مالی ــل گردش ــل و نق ــات حم خدم
ــی از تورهــای زیارتــی و  ارزش افــزوده ،معافیــت مالیات
بررســی و پیگیــری جــاده هــای حادثــه خیــز مربوطــه 
ــه علیصــدر را از مهــم تریــن مــواردی برشــمرد کــه  ب
ــگری،صنایع  ــیون گردش ــط کمیس ــالجاری توس در س
دســتی و هنــری مــورد پیگیــری واقــع شــده انــد.وی 
ــازمان  ــن س ــن از معاونی ــم دو ت ــور دائ ــت وحض عضوی
ــی  ــذار تلق ــت و اثرگ ــری مثب ــی را ام ــراث فرهنگ می
کــرده و افــزود عضویــت مســئولین امــر گردشــگری در 
جلســات کمیســیون موجــب تســریع در اجــرای برخی 

ــوده اســت. ــات ب مصوب

به استحضار آن دسته  از اعضا محترم اتاق و فعالین اقتصادی 
که تمایل به مشاهده و بررسی فرصت های تجاری مشترک 
ایران و سوریه دارند می رساند سایت اتاق مشترک ایران و 

سوریه به آدرس : 

www.iransyriajcc.com  
اقتصادی می  فعالین محترم  برداری در دسترس  بهره  جهت 
باشد،این سایت با هدف مطالعه و بررسی بمنظور فراهم آوردن 
و  بازرگانی  و  صنعتی  سرمایه گذاری های  برای  الزم  زمینه های 
معدنی و کشاورزی در دو کشور وجمع آوری و ارزیابی اطالعات 
بازرگانی-  مسایل  مورد  در  سودمند  مطالب  سایر  و  آماری 
صنعتی و اقتصادی دو کشور و قرار دادن این اطالعات در اختیار 
متقاضیان ایرانی و کشور مقابل و همکاری با سازمان ها و مقامات 
صالحیت دار ایران و کشور مقابل به منظور تشویق و توسعه 

روابط اقتصادی بین دو کشور آماده ارائه خدمت می باشد.

Website: Iransyriajcc.com
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افتتاح میز توسعه تجارت عمان در اتاق همدان 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی همدان ، میز عمان توسط رئیس اتاق مشترک ایران و عمان و رئیس اتاق همدان و 
با حضور اعضا هیئت نمایندگان اتاق همدان ، دبیرکل اتاق ،مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دیگر مدیران ارشد اجرایی و فعالین 
اقتصادی استان بصورت مجازی افتتاح شد. در این مراسم علی اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان ضمن تقدیر از عملکرد مطلوب اتاق مشترک ایران 
و عمان اعالم داشت، در سالهای اخیر ما از بازار عمان غافل بودیم  لیکن پس از سفر تیم تجاری استان به عمان و برگزاری همایش معرفی فرصتهای 
تجاری بازار عمان ،حجم مبادالت تجاری استان همدان با کشور عمان رشد قابل توجه چند صد درصدی را تجربه نمود. وی اظهار امیدواری نمود 
با فعال نمودن میز تجاری عمان ، صادرات استان به عمان بیش از پیش افزایش یابد. رئیس اتاق همدان افزود میزان صادرات فعالین اقتصادی 
استان به کشور عمان در  8 ماه نخست سالجاری  به 72 میلیارد ریال رسیده است و با فعالیت های صورت گرفته در جهت معرفی ظرفیت های 
اقتصادی عمان میزان صادرات استان در سال ۹8 نیز 1۹0 میلیارد ریال بوده که رشد قابل توجهی را در مدت زمان مشابه سال گذشته نشان میدهد.

با  زبردست  اصغر  اشاره به سبقه دوستی دیرین علی 
برای دو کشور، از عمان بعنوان  مناسبی  تجاری  دوست 
استان  اقتصادی  ضرابی، فعالین  ادامه  کرد.در  یاد 
مشترک  اتاق  به رئیس  اشاره  و عمان ضمن  ایران 
با  شده  ایجاد  هدف توسعه مبادالت تجاری تسهیالت 
داشت  اعالم  کشور  دولت دو  نگاه  حاضر  حال  در 
اول  معاون  باالخص  اتاقهای و  به  جمهوری  ریاست 
می  حمایتی  هفته مشترک  دیدار  به  ایشان  باشد. 
اتاقهای  روسای  رئیس جاری  اول  معاون  با  مشترک 
و  داشت  اشاره  گفت: ایشان با اشاره به نقش جمهور 

پراهمیت اتاق های مشترک بازرگانی ایران در توسعه مبادالت تجاری، خاطرنشان کرد باید برای اتاق های مشترک بازرگانی جایگاه ویژه ای قائل 
شویم. حل مسائل پیش روی تجار نیازمند سازماندهی منسجم است که اتاق های مشترک می توانند نقش تعیین کننده ای در تدوین دیپلماسی 
اقتصادی ایفا نمایند. محسن ضرابی ادامه داد اگر می خواهیم شاهد رشد صادرات باشیم، بایستی دولت از تجربه وزیر صمت ،در زمان استانداری 
وی استفاده کنند که وی در راستای اقتصاد مقاومتی، در هر شهرستان به بخش خصوصی اختیار تام تفویض نمود که نتایج خوبی هم حاصل شد . 
لذا، با استفاده از این الگو در سطح ملی، ارتباط تجاری هر کشوری را با اختیار تام به یک اتاق مشترک محول کنیم و ضمن برچیده شدن هر گونه 
موازی کاری در کشور میزبان به نتایج مطلوبی دست پیدا خواهیم کرد.وی حضور آقای رزم حسینی در سمت وزارت صمت را فرصت طالیی برای 
بخش خصوصی برشمرد و اعالم داشت با شناختی که اینجانب از ایشان دارم قطعا رشد قابل توجهی در صادرات با حمایت وی خواهیم داشت. در 
ادامه، مقرر شد در حوزه معدن ، گردشگری ، صادرات و صادرات مجدد مواد غذایی از طریق عمان به بازارهای ثالث توسط دو اتاق برنامه ریزی 

الزم صورت گیرد شود.
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رئیسه  هیأت  جلسه  ابتدا  همدان،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  بازدید  کمیسیون جهت »ارائه نظرات و پیشنهادات درخصوص 
شرکت های دانش بنیان و بررسی مسائل و مشکالت فعالین این حوزه 
جهت طرح در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل سالن 
جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان تشکیل 
شد.« در ادامه، نهمین جلسه کمیسیون به صورت آنالین با مشارکت 
اعضاء تشکیل شد. شایان ذکر است در این جلسه موضوع »عدم توجه 

مسئولین به صنایع و شرکت های کوچک مطرح 
شد و همچنین اعضاء خواستار برگزاری دوره 
های آموزشی با همکاری واحد آموزش اتاق 
شدند.« در پایان جلسه نیز مقرر شد جلسه ای 
جهت بررسی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی 
باحضور نماینده جهاد دانشگاهی که مجری 

این امر است تشکیل شود.

نهمین جلسه کمیسیون جوانان، بانوان، 
کارآفرینی و کسب و کارهای نوین

 و دانش بنیان اتاق همدان

بازدید رئیس کمیسیون احداث و خدمات 
فنی و مهندسی اتاق ایران از پروژه عمرانی 

ساختمان جدید اتاق همدان

رئیس کمیسیون فنی مهندسی اتاق ایران با همراهی رئیس اتاق 
همدان و دبیر کل اتاق  از پروژه ساختمان جدید اتاق بازرگانی بازدید 
به عمل آورده و از اقدامات صورت گرفته  و پیشرفت محسوس 
پروژه تقدیر نمودند.محسن چمن آرا  در این بازدید طراحی کم 
نظیر نقشه پروژه و دسترسی جغرافیایی محل جدید اتاق همدان را 
از نکات بارز و قابل اهمیت این پروژه عمرانی دانست و تاکید کرد 
در آینده ای نزدیک افتتاح ساختمان جدید اتاق بازرگانی همدان 
بعنوان یک گام نخست قطعا در رشد و تعامل با ذی نفعان اتاق چه 
در دولت و چه در  بخش خصوصی و درخشش اتاق همدان در سطح 
ملی و منطقه و همچنین ایجاد یک پایگاه عمیق تر و مطمئن تر  برای 

فعالین اقتصادی خودنمایی خواهد کرد.
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برگزاری منظم نشست های شورای فنی 
پروژه ساختمان جدید اتاق بازرگانی همدان
 نشســت شــورای فنــی پــروژه ســاختمان جدیــد اتــاق همــدان 
بــا حضــور ریاســت اتاق،دبیــر کل  و کارشناســان عمرانی شــرکت 
هــای پیمانــکار در ســالن جلســات اتــاق همــدان برگــزار گردید.
در ایــن جلســه اعضــا در مــورد آخریــن اقدامــات انجــام شــده 
در پــروژه عمرانــی اتــاق همــدان و نقشــه هــای اجرایــی بحــث و 
گفتگــو کردند.گفتنــی اســت ایــن نشســت هــر هفتــه بــا حضور 
مهندســین ارشــد پــروژه و مســئولین اتــاق همــدان بــا موضــوع 

بررســی مــوارد فنــی پــروژه اتــاق همــدان برگــزار مــی گــردد.

رئیس اتاق همدان  در دیدار با مدیرعامل انجمن حمایت از
 زندانیان استان همدان تاکید کرد:

ایجاد در آمدهای پایدار برای 
خانواده های زندانیان ضرورت است

به گـزارش روابط عمومـی اتـاق بازرگانی،صنایع،معادن و 
کشـاورزی اسـتان همـدان علـی اصغر زبردسـت رئیس 
اتـاق همـدان صبـح روز دوشـنبه یکـم دی مـاه ۹۹ بـا 
عبدالملکـی؛ مدیـر عامـل انجمـن حمایـت از زندانیان 
اسـتان همـدان دیـدار و گفتگـو کـرد. عبدالملکـی در 
ایـن نشسـت  بـه شـرح اهـداف ،ظرفیـت هـا و ایجاد 
زمینـه های همـکاری بـا اتـاق بازرگانی صنایـع معادن 
و کشـاورزی همدان پرداخت و اذعان داشـت »در سـال 
گذشـته با هماهنگـی مقام قضایـی تعداد قابـل توجهی  
از زندانیـان جرائـم غیـر عمـد در حوزه هـای صنعتی و 
کشـاورزی و صنایع دسـتی مشغول بکار شـدند« وی در 
ادامـه خواسـتار تعامل پارلمـان بخش خصوصی اسـتان 
در جهـت  تقویـت همـکاری هـای متقابـل بـا انجمـن 

حمایـت از زندانیان اسـتان شـد
علـی اصغـر زبردسـت رئیـس اتاق همـدان نیـز در این 
دیـدار ضمـن تقدیـر از فعالیت هـای خدا پسـندانه این 
انجمـن برخـی راهکارهـا و نحـوه همـکاری دو نهـاد را 
تشـریح و اظهار داشـت: فعالیـت انجمن ها در راسـتای 
ایجـاد در آمدهـای پایـدار بـرای خانواده هـای زندانیان 
ضـرورت اسـت تـا به ایـن وسـیله بتوانیـم تعـدادی از 
عوامـل تأثیـر گـذار در تولیـد بحران هـای اجتماعـی و 
آسـیب های ناشـی از ناکارآمـدی را کنتـرل و کاهـش 

. هیم د
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کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

نشســت کمیتــه کارشناســی شــورای گفتگــوی دولــت وبخــش خصوصــی بــا دســتور جلســه آخریــن وضعیت 
تعلیــق و عــودت کارت هــای بازرگانــی و آخریــن وضعیــت صنایــع تبدیلــی محصــوالت ســیب زمینــی و ســیر 
اســتان بــا حضــور رئیــس اتــاق همدان،دبیــر کل اتاق،روســای کمیســیون هــای  توســعه تجــارت ، کشــاورزی 
و کارشناســان ذیربــط از استانداری،جهادکشــاورزی و ســازمان صمــت  برگــزار شــد،گفتنی اســت مســائل در 
ایــن جلســه جهــت طــرح در نشســت شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی مــورد بحــث و بررســی 
ــتان از  ــی  اس ــای صادرات ــه آماره ــاوت در ارائ ــه تف ــت ب ــن نشس ــدان در ای ــاق هم ــس ات ــت. رئی ــرار گرف ق

ســوی دســتگاه هــای مربوطــه اشــاره کــرد و خواســتار شــفاف ســازی در ایــن زمینــه شــد.
ــاق همــدان در ایــن جلســه اظهــار داشــت  خســرو طالبــی رحیــق رئیــس کمیســیون تســهیل تجــارت ات
در شــش ماهــه نخســت ســال 
جــاری حــدود ۳0درصــد افزایــش 
در  را  زمینــی  صــادرات ســیب 
ــن  ــا ای ــم ام ــاهد بودی ــور ش کش
ــود. ــهود نب ــتان مش ــم در اس رق

ســازمان  کارشــناس  ســرحدی 
ــز  ــتان نی ــاورزی اس ــاد کش جه
مــورد  در  نشســت  ایــن  در 
ــت در  ــار داش ــیر اظه ــول س محص
ــد  ــد تولی ــر 88 واح ــال حاض ح
دارای  اســتان  در  شــوریجات 
پروانــه بهــره بــرداری هســتند که 
ــن  ــدود 6000 ت ــداد ح ــن تع از ای
ــورت  ــتان بص ــدی اس ــیر تولی س
ــه میگــردد وی  فــراوری شــده ارائ
ــه احــداث ســه فقــره  در ادامــه  ب
ــزار  ــت 10ه ــا ظرفی ــردخانه ب س
ــار و  ــای به ــتان ه ــن در شهرس ت

ــرد. ــاره ک ــدان اش هم
کمیتــه  اســت  ذکــر  شــایان 
کارشناســی شــورای گفتگــوی 
ــت و بخــش خصوصــی بصورت  دول
ــب  ــن مطال ــت تدوی ــم جه منظ
ــورای  ــت ش ــرح در نشس ــل ط قاب

ــردد. ــی گ ــزار م ــو برگ گفتگ
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 به گزارش روابط عمومی اتاق همدان سی 
رئیسه  هیئت  اعضای  نشست  هشتمین  و 
اتاق همدان با حضور کلیه اعضا و دبیرکل 

اتاق همدان برگزار گردید.
بینی  پیش  نشست  این  در  است  گفتنی 
بودجه سال 1400 اتاق همدان ،موضوع طرح 
پویش امید جامعه نیکوکاری ابرار و تمدید 
سیستم مدیریت کیفیت)ایزو(  مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.

 سی و هشتمین نشست 
اعضای هیئت رئیسه

 اتاق همدان

نشست اعضای کمیسیون بازار پول و حمایت از سرمایه گذاری 
اتاق همدان برگزار شد

زبردست  اصغر  علی  با حضور  گذاری  از سرمایه  حمایت  و  پول  بازار  کمیسیون  اعضا  نشست  همدان  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
رئیس اتاق همدان،هادی خورشیدی رئیس کمیسیون و دیگر اعضا با دستور کاربررسی عملکرد بانکها در راستای سرمایه گذاری در 
استان،اطالع رسانی قوانین بانکی مورد نیاز فعاالن اقتصادی در زمینه جلوگیری از اقدامات اجرائی بانکها،ارائه گزارش نماینده ستاد 
سرمایه گذاری استان )سازمان امور اقتصاد و دارایی (در زمینه وضعیت موجود و آتی سرمایه گذاری داخلی و خارجی و کسب نظرات 
اعضاء درباره چگونگی حفظ سرمایه گذاری موجود، برگزارشد.در این  نشست مقرر گردید در خصوص مشکالت فعالین اقتصادی با  

بانک  کل  رئیس  به   نامه ای  طی   مراتب  صرافی ها 
مرکزی  ارسال گردد و موضوع از طریق اتاق مورد 

پیگیری واقع شود.
تخصیص  شد  پیشنهاد  همچنین  نشست  این  در 
مقرر گردید که  و  ارائه گردد  استانی  بصورت   ارز 
در این خصوص مکاتباتی نیز انجام شود.در پایان 
به  توجه  تاکید شد در  خصوص موضوع عدم  نیز 
به  نامه ای   طی  موضوع  مقاومتی  اقتصاد  مصوبات 

استاندار و رئیس دادگستری استان ارسال گردد .
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 نایب رئیس اتاق همدان در دیدار با مدیر کل جدید سازمان تامین اجتماعی استان تاکید کرد:

بهبود وضعیت جامعه کارفرمایی و توجه به  سه جانبه گرایی

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان علی اکبــر فالح نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی ورئیــس کمیســیون مالیــات ،کار وتامین 
اجتماعــی وطاهــره ایــزدی دبیــرکل اتــاق بازرگانــی صنایــع ،معــاون وکشــاورزی اســتان همــدان بــا شــهناز حمــزه لــوی مدیــر 
کل جدیــد ســازمان تامیــن اجتماعــی اســتان همــدان دیــدار وگفتگــو کردنــد  درایــن دیــدار علــی اکبــر فــالح ضمــن تبریــک 
انتصــاب دکتــر حمــزه لــوی بــه ســمت مدیــرکل ســازمان تامیــن اجتماعــی اســتان همــدان افــزود آســیب جامعــه کارگــری 
وکارفرمائــی از ناحیــه ســازمان تامیــن اجتماعــی نیســت وســازمان تامیــن اجتماعــی متعلــق بــه جامعــه کارگــری وکارفرمائــی 
اســت ومــا بــرای تقویــت ســازمان تامیــن اجتماعــی تــالش مــی کنیــم. وی  افــزود پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان صمیمانــه 
درخدمــت اهــداف  واقعــی ســازمان خواهــد بــود وبــرای بهبــود وضعیــت جامعــه کارفرمائــی تــالش خواهــد کــرد فــالح  افــزود 
نیــاز اســت بــه کارفرمایــان آمــوزش دهیــم  کــه حقــوق واقعــی خــود را بشناســند وبــرای ســازمان تامیــن اجتماعــی کــه بــه 
عنــوان پشــتوانه بــرای جامعــه کارگــری وکارفرمائــی محســوب مــی شــود  تــالش کنند.ایشــان تاکیــد کــرد بــی تردیــد ســه 
جانبــه گرایــی بــه عنــوان یــک اصــل پذیرفتــه شــده در ســطح بیــن المللــی، نقــش و جایــگاه ویــژه ای در زمینــه بهبــود روابط 
کار و نظــام منــد شــدن ارتبــاط میــان کارگــر، کارفرمــا ودولــت ایفــاء مــی نمایــد. طاهــره ایــزدی دبیــرکل اتــاق بازرگانــی 
نیــزدر ایــن نشســت اظهــار داشــت ظرفیــت خوبــی بــرای تقویــت تعامــل وهمدلــی دراتــاق بازرگانــی بــا ســازمان وجامعــه 
ــی  ــوق قانون ــت حق ــرای پرداخ ــزود ب ــزدی اف ــویم ،ای ــز بش ــت متمرک ــن ظرفی ــر روی ای ــتی ب ــود دارد وبایس ــی وج کارفرمای

کارفرمایــان  ســوی  مصمــم هســتیم از 
ــرکای  ــا ش ــم ب اجتماعــی خــود وامیدواری
ــری  ــد وموث ــاط مفی باشــیم  ارتب داشــته 
ــاالن  ــای فع ــان فض را ایش اقتصــادی 
همگرایــی  وبــر فضــای  دانســت 
فضــا  ایــن  تاکیــد کــرد،وی بهبــود 
از  دیگــری  بخــش  خــود در  ســخنان 
بــه  جلســه  ایــن  هــای در  فعالیــت 
ــش  ــان بخ ــده پارلم ــتان عم ــی اس خصوص
ــی  ــور یکدل ــوان مح فعالیــن اقتصــادی  بعن
ــارکت در   ــه مش ــای در زمین ــئولیت ه مس
ــغ اجتماعــی و مســاعدت  ــی دری ــای ب ه
ــا  ــارزه ب ــوع مب کرونــا اشــاره کرد. در موض

فضــای تعامــل وهمدلــی بــا جامعــه کارفرمائــی را بــه عنــوان یکــی از اضــالع حیــات اقتصــادی ســازمان تقویــت مــی کنیــم 
در ادامــه شــهناز حمــزه لــوی مدیــر کل ســازمان تامیــن اجتماعــی اســتان در ایــن دیــدار بــر تقویــت تعامــل بــا کارفرمایــان 
ــالع  ــی از اض ــوان یک ــه عن ــی دارد وب ــی ارزش حیات ــن اجتماع ــازمان تامی ــرای س ــی ب ــه کارفرمائ ــزود جامع ــرد واف ــد ک تاکی
حیــات اقتصــادی ســازمان ویکــی از مهمتریــن شــرکای اجتماعــی محســوب   مــی گــردد کــه امیدواریــم ایــن فضــای تعامــل 
وهمدلــی وســه جانبــه گرائــی تقویــت شــده ومشــکالت کارفرمایــان درایــن فضــای تعامــل وهمدلــی برطــرف شود.ایشــان بــا 
تاکیــد بربســتر ســازی آرامــش جامعــه افــزود درایــن شــرایط شــیوع بیمــاری کرونــا ســازمان تامیــن اجتماعــی اقدامــات خوبی 
داشــته وچــه درحــوزه درمــان وچــه درحــوزه بیمــه ای کمــک دولــت بــوده وســعی کــرده کــه آرامــش جامعــه محفــوظ بمانــد، 
ــا جامعــه کارگــری  ــر تعامــل ب ــر تقویــت ســه جانبــه گرایــی تاکیــد کــرد وافــزود درحــد تــوان بنــا ب ــوی ب دکتــر حمــزه ل
وکارفرمائــی داریــم واقدامــات موثــری بــرای تســهیل ارائــه خدمــات بــه بیمــه شــدگان اندیشــیده شــده کــه طــرح ۳070 از 
ایــن دســت اقدامــات اســت .مدیــرکل تامیــن اجتماعــی اســتان همــدان افــزود اعتقــاد دارم نبایــد مانــع رونــق تولیــد باشــیم 
ــم. ــی نیازمندی ــرکای اجتماع ــی ش ــی وهمراه ــه همدل ــیر ب ــن مس ــد در ای ــی تردی ــم و ب ــت کنی ــد آن را تقوی ــه بای بلک
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محسن چمن آرا رئیس کمیسیون فنی مهندسی اتاق ایران در هفتدهمین نشست کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق همدان تاکید کرد:

»فعالین حوزه احداث و فنی مهندسی به صرف سرمایه گذاری در استان اکتفا 
نکنند و پیگیر توسعه خدمات خود در استان های دیگر  و کشورهای مستعد 

همکاری مشترک  نیز باشند« 

به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، هفتمین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق همدان با حضور علی اصغر 
زبردست رئیس اتاق همدان و محسن  چمن آراء رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران و اعضای کمیسیون 
در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان برگزار شد. این جلسه به منظور تعامل و تبادل نظر 
احداث  صنعت  آتی  و  فعلی  وضعیت  آخرین  مورد  در  همدان  اتاق  و  ایران  اتاق  مهندسی  و  فنی  خدمات  و  احداث  های  کمیسیون 

مهندسی  فنی  خدمات  کشور تشکیل شد. در ابتدای جلسه علی و 
رئیس  زبردست  تقدیر اصغر  و  مقدم   خیر  ضمن  همدان  اتاق 
چمن  محسن  حضور  آرا رئیس کمیسیون فنی مهندسی اتاق از 
همراه  هیئت  و  توضیحاتی در مورد عملکرد کمیسیون ایران 
و های اتاق همدان باالخص   ارائه  را  مهندسی   فنی  کمیسیون 
در اظهار نمودند »موضوعات  مهندسی  و  فنی  بخش  مختلف 
استان  گفتگوی  موضوع شورای  جمله  من  ملی  موارد  و  مطرح 
این  فعالین  به مشکالت  اجتماعی  تامین  سازمان  با  صنعت 
منعکس شده  ایران  داشت اتاق  اظهار  همدان  اتاق  است.«رئیس 
شده  مطرح  درجلسه حاضر در کمیسیون اتاق ایران »موارد 
شود«وی  پیگیری  با نیز  ادامه خواستار »تشکیل جلساتی  در 

ارگانهای  و  صمت  مرتبط جهت  بررسی قیمت گذاری شن و سازمان 
ماسه و بتن شدند.« در ادامه محسن چمن آراء رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران اظهار داشت در راستای 
رفع برخی موارد مشترک »نشست  کمیسیون فنی مهندسی اتاق ایران و اتاق همدان به صورت آنالین برگزار خواهد شد » ایشان 
همچنین پیشنهاد »ایجاد شرکت های توسعه ای به صورت سهامی که تا ۵0 درصد می توان از سرمایه بورس استفاده کرد« را مطرح 
نمودند. رئیس کمیسیون فنی مهندسی اتاق ایران تاکید کرد »فعالین حوزه احداث و فنی مهندسی به صرف سرمایه گذاری در استان 

اکتفا نکنند و پیگیر توسعه خدمات خود در استان های دیگر  و همچنین خارج از کشور نیز باشند.«
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در ادامه سیدمجید موسوی رئیس کمیسیون مهندسی اتاق همدان با اشاره به »فعالیت های مثبت و اثر گذار  انجام شده در دوره هشتم 
و نهم اتاق  من جمله »تشکیل تعداد 21 تشکل اقتصادی، افزایش تعداد کمیسیون های فعال اتاق، تقویت  جلسات شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی به صورت ماهیانه، پیگیری موارد مربوط به بهبود فضای کسب و کار«اشاره نمود و اظهار داشت »در استان 
همدان موانع مالیاتی، بانکی، قضائی« وجود دارد و قانون  بهبود فضای محیط کسب و کار نیز به درستی اجرایی نشده است.در ادامه 
اعضای حاضر در جلسه به بیان مسائل و مشکالت حوزه خود پرداختند و نظرات و پیشنهادات خود من جمله »رتبه بندی شرکت های 

انبوه سازان، اصالح قانون نظام مهندسی ساختمان و حضور نمایندگان انبوه سازان در کمیسیون مجلس« را  مطرح نمودند.

بازدیدمسئول نمایندگی اتاق 
همدان در شهرستان تویسرکان از 

کارخانه تولید لبنیات حمیل
  

حمیدبهرامی  همدان  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
مسئول نمایندگی اتاق همدان در شهرستان تویسرکان 
آورد بعمل  بازدید  حمیل  لبنیات  تولید  واحد   از 
و  واحد  این  مشکالت  با  آشنایی  هدف  با  بازدید  این 
انعکاس برخی موانع در نشست شورای گفتگوی دولت 

و بخش خصوصی صورت گرفت.
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بازدید رئیس اتاق همدان و دبیر کل اتاق از واحد های اداری اتاق خراسان رضوی  

به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، علی اصغر زبردست رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی همدان با همراهی دبیرکل و مسئول 
امور بین الملل اتاق همدان بازدیدی از واحدهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی  من جمله »صدور کارت، آموزش، کمیسیون ها، اداری، بین 
الملل، دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و سایر حوزه ها« به عمل آورد.شایان ذکر است در این دیدار علی کبیر دبیر اجرایی 
اتاق خراسان رضوی گزارش عملکردی از فعالیت های این اتاق ارائه و فعالیت های واحدهای اتاق همدان و خراسان رضوی به اشتراک گذاشته 
شد.در این دیدار نقاط قوت و ضعف هر دو اتاق بیان و در مواردی جهت بهبود عملکرد نظرات و پیشنهاداتی ارائه شد.دبیر اجرائی اتاق خراسان 
رضوی در این دیدار اظهار داشت »این اتاق 11 کمیسیون فعال و 24 تشکل اقتصادی ایجاد نموده است.«گفتنی است اتاق همدان نیز در دوره 

نهم »12 کمیسیون و 22 تشکل اقتصادی را فعال نموده است.«

بازدید رئیس اتاق همدان از موسسه خیریه بنیاد نبی 
در استان خراسان رضوی

علی اصغر زبردست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان با 
علیرضا نبی موسس بنیاد خیریه نبی و مجموعه ترشیجات زیتون آرشیا و کارآفرین 
نمونه کشور در شهر خراسان رضوی دیدار و گفتگو کرد.به گزارش روابط عمومی 
اتاق همدان در این دیدار مسعود توتونچیان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
ایران و همدان و مدیرعامل مجموعه صنایع غذایی سحر، طاهره ایزدی دبیرکل اتاق 
همدان و همچنین فاطمه سماواتی مسئول امور بین الملل اتاق همدان  رئیس اتاق 
همدان را همراهی کردند این دیدار در راستای توسعه فعالیت های ا اتاق همدان 
در حوزهمسئولیت اجتماعی صورت پذیرفت.گفتنی است »توجه ویژه رییس اتاق 
همدان به حوزه مسئولیت اجتماعی به منظور ایجاد زمینه های همکاری با بنیاد خیریه 
نبی که با تعداد 10۵7 نفر افراد مددجو که اکثریت دارای سوپیشینه قضایی هستند و 

توسط خیرین اداره می شود« منجر به دیدار فوق شد.در این دیدار رئیس اتاق همدان 
ضمن استقبال از عملکرد این واحد در زمینه ایجاد اشتغال خواستار »گسترده شدن 

این امر در سایر استان های کشور به خصوص در همدان« شد.
این دیدار  با ارائه »نقطه نظرات و همچنین بهره گیری از پتانسیل های استان همدان 

در خصوص راه اندازی واحد مشابه در استان اختصاص یافت.
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در چهل و پنجمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و اقتصاد سبز  اتاق همدان مطرح شد:

سردخانه های استان فضای کافی برای نگهداری محصول سیر را ندارند

ــع،  ــی، صنای ــاق بازرگان ــبز  ات ــاد س ــت و اقتص ــط زیس ــاورزی، آب، محی ــیون کش ــای کمیس ــت اعض ــن نشس ــل و پنجمی چه
ــد. ــزار ش ــدان برگ ــاق هم ــات ات ــالن جلس ــل س ــدان در مح ــتان هم ــاورزی اس ــادن و کش مع

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان، در ابتــدای جلســه علــی محمــودی رئیــس کمیســیون و عضــو هیــأت نماینــدگان 
اتــاق همــدان پــس از بررســی مصوبــات جلســات پیشــین کمیســیون و همچنیــن بیــان مســائل و مشــکالت اعضــای کمیســیون 
ــد.  ــی« ش ــاق بازرگان ــاورزی و ات ــت ، جهادکش ــای صم ــازمان ه ــان س ــکل از کارشناس ــه ای متش ــکیل کمیت ــتار »تش خواس
محمــودی همچنیــن پیشــنهاد »تشــکیل جلســه ای کارشناســی بــا بیمــه ایــران جهــت ســازه هــای گلخانــه« را بیــان نمــود. 
رئیــس کمیســیون در خصــوص محصــول ســیر اظهــار داشــت »ســردخانه هــای اســتان فضــای کافــی بــرای نگهــداری محصــول 
ــرات  ــازمان  تعزی ــت جدیدس ــور »ریاس ــتار حض ــیون خواس ــس اول کمیس ــب رئی ــعبانلو نای ــپس داود ش ــد.« س ــیر ندارن س
حکومتــی  در جلســات آینــده کمیســیون شــد.« محمــود رشــادی نایــب رئیــس دوم کمیســیون نیــز  »تشــکیل انجمــن هــای 
تخصصــی در اســتان« را مــورد تاکیــد قــرار داد. رشــادی بیــان کــرد »در خصــوص تصویــب نامــه هیــات وزیــران دســتورالعمل 
هایــی مقــرر شــده اســت کــه هیچگونــه اطــالع رســانی بــرای ذینفعــان صــورت نگرفتــه و پیشــنهاد مــی گــردد از ســازمان 

صمــت در ایــن خصــوص  هــای جهــاد کشــاورزی و 
صــورت  الزم  ــئول مســاعدت  ــی مس ــرد.« قدرت پذی
بــا  زنبــورداران  اشــاره بــه برخــی  مشــکالت کمیتــه 
ــدم  ــورداران »ع ــی زنب مســاعدت و  حمایــت بخــش کنون
مشــکالت  دولتــی،  ــکالت تهیه هــای  ــکی، مش دامپزش
هــای شــکر بــرای زنبــورداران،  جریمــه  مشــکالت 
ــازمان  ــوی س ــنگین از س صمــت و ســازمان بازرســی« س
ــکالت  ــن مش ــم تری جــاری  این حــوزه برشــمرد.را از مه
ــیون ســپس حمیدرضــا نجفــی  ــئول دبیرخانه کمیس مس
ــم هــای تخصصــی اتــاق همــدان  ــه »در تنظی ــان اینک ــا بی ب
وجــود  مشــکالتی  ــایی بــازار  ــنهاد »شناس دارد« پیش
ــوزه  ــائل در ح ــی مس هــای مختلــف« را بیــان نمود. و بررس
ــئول  ــار مس ــه خاکس کمیتــه زراعــت اعــالم نمــود در ادام
ــه دلیــل افزایــش »موضــوع اختــالف قیمــت  کــود اوره ب
ــری هزینــه حمــل و نقــل از طریــق  ــال پیگی ــازمان در ح س

می باشد.«
منافــی مســئول کمیتــه گلخانــه داران نیــز »مشــکالت بیمــه ای جهــت ســازه هــای گلخانــه ای« را بیــان نمــود. وی در ادامــه اظهار 
ــت.«  ــرده اس ــکل ک ــاد مش ــه داران ایج ــرای گلخان ــال  ب ــف س ــول مختل ــرق و آب  در فص ــای گاز و ب ــه ه ــث تعرف ــود »بح نم
همچنیــن میــالد ذهبــی مســئول کمیتــه گیاهــان دارویــی بیــان کــرد »محصــول کشــاورزی کــه بــه بــازار عرضــه میگــردد 
ــش  ــاورز افزای ــال کش ــر س ــان ه ــورت در پای ــر اینص ــون در غی ــردد، چ ــبه گ ــم محاس ــاورز ه ــای کش ــه ه ــت هزین ــاز اس نی
درآمــد نخواهــد داشــت.« ذهبــی افــزود »کشــاورزان برگــه احــراز هویــت بــه عنــوان شــغل کشــاورزی ندارنــد چــون پروانــه 

نظــام صنفــی مــورد قبــول نمــی باشــد.«
وی پیشنهاد »برگزاری دوره های آموزشی در زمینه کشاورزی و گیاهان داروئی« را  نیز مطرح نمود.
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نشست اعضای هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی،آب،محیط زیست و اقتصاد سبز  اتاق 
همدان در محل سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان، در ابتــدای جلســه طاهــره ایــزدی دبیــر کل اتــاق همــدان بــه تشــریح »گزارشــی از 
تشــکیل انجمــن هــای اســتانی همــدان« پرداخــت. علــی محمــودی رئیــس کمیســیون نیــز »دســتور جلســه را قرائــت و از اعضــا 
درخواســت داشــتند مســائل مرتبــط بــا هــر بخــش را مطــرح نماینــد.« محمــودی گفــت »یکــی از مشــکالت ســال جاری صــادرات 
پرتقــال اســت کــه بایــد بــا برچســب کشــورهای دیگــری صــادر گــردد تــا مرجــوع نشــود.«  در ادامــه داود شــعبانلو اظهــار داشــت 
»تشــکل هــای اســتانی بــه فراخــور محصــوالت و نیــاز اســتانها ایجــاد شــده انــد.« شــعبانلو افــزود »تشــکلهای ســیر و ســیب 

زمینــی نیــز در اســتان همــدان تشــکیل گردیــده اســت.«
ــی در اســتان همــدان  ــان کــرد »در بخــش زراعــت و باغبان ــه زراعــت کمیســیون کشــاورزی بی ســپس خاکســار مســئول کمیت
ــه  ــت دارد ک ــتان فعالی ــطح اس ــد در س ــی تولی ــرکت تعاون ــزود »70 ش ــود دارد.« وی اف ــبی وج ــای مناس ــت ه ــبختانه ظرفی خوش
دانــش فنی)طــرح ارتقــاء بهــره وری ( را در کالســهای آموزشــی کــه برگــزار گردیــده آمــوزش دیــده انــد.« همچنین محمود رشــادی 
خواســتار »پیگیــری بحــث فلــه فروشــی لبنیــات کــه در شــورای گفتگــو مطــرح گردیــده شــد و از عــدم اجــرای مصوبــات ابــراز 
گالیــه کــرد.« شــایان ذکــر اســت در ایــن جلســه مقــرر گردیــد »کلیپــی در خصــوص فعالیتهــای بخــش زراعــت و باغبانــی اســتان 

در جلســه آینــده کمیســیون ارائــه شــود.«
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نشست پیگیری و بررسی مصوبات ششمین نشست  کمیسیون مالیات،کار و تأمین 
اجتماعی اتاق همدان با حضور علی اکبر فالح نایب رئیس اتاق همدان و مهدی 

جواهری سرپرست هیات های حل اختالف مالیاتی اداره کل
 امور مالیاتی همدان   برگزار شد.

در ایــن نشســت کــه بــه منظــور پیگیــری و بررســی مصوبــات ششــمین جلســه کمیســیون مالیــات،کار و تأمیــن اجتماعــی 
اتــاق همــدان در خصــوص قبــوض بــرق واحدهــای تولیــدی برگــزار گردیــد حاضریــن در رابطــه بــا موانــع و مشــکالت مالیاتــی 

فعالیــن اقتصــادی بــه بحــث و گفتگــو پرداختنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق همــدان در  ایــن جلســه در خصــوص برخــی از مشــکالت قــرار هــای هیاتهــای حــل اختــالف 
مالیاتــی مــواردی مطــرح شــد و  مهــدی جواهــری سرپرســت هیئــات حــل اختــالف مالیاتــی  در ایــن رابطــه اظهــار داشــت:در 
قرارهــای هیاتهــای حــل اختــالف تقاضــا  بــر  ایــن اســت تــا رســیدگی در هیــات هــا برابــر قانــون صــورت گیــرد . گلســتانی 
مدیرعامــل شــرکت نویــن فنــون  نیــز در ایــن نشســت خواســتار برگــزاری  جلســات ماهانــه بــرای پرونــده هایــی کــه قــرار 
صــادر گردیــده اســت شــد. در ادامــه علــی اکبــر فــالح رئیــس کمیســیون مالیــات اتــاق همــدان نامــه اتــاق بازرگانــی اراک در 
خصــوص عــدم ورود ســازمان امــور مالیاتــی بــه تراکنــش هــای بانکــی قبــل از ۹۵/1/1 بــود را قرائــت فرمودنــد  و مقــرر گردیــد 
ایــن موضــوع جهــت بررســی و پیگیــری بــه مشــاور بانکــی اتــاق ارجــاع گــردد . در ادامــه مهــدی جواهــری افــزود متاســفانه 
در یکــی دو مــاه گذشــته تراکنــش هــای بانکــی بــرای مؤدیــان ایجــاد معضــل نمــوده اســت کــه مقــرر شــد رســیدگی بــه 
تراکنــش هــای مالــی قبــل از ســال ۹۵ پیگیــری و ایــن موضــوع در شــورای گفتگــو مطــرح گــردد . در پایــان ایــن نشســت 
مقــرر گردیــد بحــث سیســتم اریــس و نقــاط قــوت و ضعــف ایــن سیســتم توســط ســازمان امــور مالیاتــی بررســی گــردد و 
همچنیــن مشــکالت سیســتم اریــس در شــورای اداری امــور مالیاتــی مطــرح گــردد و نتیجــه بــه اتــاق همــدان اعــالم گــردد . 
همچنیــن مقــرر گردیــد بــا همــکاری واحــد آمــوزش اتــاق همــدان جلســه آموزشــی مســائل مالیاتــی بــرای مؤدیــان و فعالیــن 

اقتصــادی برگــزار گــردد.
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بازدید اعضای هیئت رئیسه اتاق 
همدان از پروژه عمرانی ساختمان 

جدید اتاق بازرگانی همدان

معادن  صنایع  بازرگانی  اتاق  رئیسه  هیئت  اعضای  نشست 
وکشاورزی همدان در محل ساختمان جدید اتاق همدان برگزار 
شد. به گزارش روابط عمومی اتاق همدان اعضا هیئت رئیسه 
از  رئیسه  هیئت  نشست  برگزاری   با  همزمان  همدان  اتاق 
مراحل پیشرفت و اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در 
بازدید  بازرگانی همدان  اتاق  پروژه عمرانی ساختمان جدید 
بعمل آوردند.طراحی تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه اتاق 
ساخت  پروژه،  نمای  بررسی  و  بازنگری  موضوع  و  همدان 
قسمت های فوالدی الحاقی به سازه و اجرای وال پوست های 
اقدامات  از جمله آخرین  پیرامون پروژه  و  دیوارهای داخلی 
اجرایی اخیر این پروژه بوده که مورد بازدید اعضا قرار گرفت. 
ایزدی دبیرکل اتاق همدان در این جلسه گزارشی از آخرین 
روند اجرایی پروژه عمرانی اتاق همدان ارائه نمود و تاکید کرد 
با وجود همه موانع و مشکالت جاری  در ماه های اخیر شاهد 
پیشرفت قابل توجهی در قسمت های مختلف کار بوده ایم.
اعضا هیئت رئیسه اتاق در روند این بازدید از ساخت گلخانه 
ساختمان جدید اتاق همدان نیز بازدید نموده و بهره برداری 
پروژه  سبز  فضای  توسعه  در  را  گلخانه  این  های  ظرفیت  از 
ساختمان مورد تاکید قرار دادند.گفتنی است این گلخانه به 
مساحت ۳20 متر مربع و در راستای تولید نشای گیاهان فضای 
سبز مورد نیاز محوطه سازی پروژه ساختمان احداث شده است.

بیست و سومین جلسه هیأت رئیسه 
کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی 

اتاق همدان برگـزار شد 

بیست و سومین جلسه هیأت رئیسه کمیسیون مالیات، 
و  معادن  بازرگانی، صنایع،  اتاق  اجتماعی  تأمین  و  کار 
کشاورزی استان همدان در دفتر علی اکبر فالح رییس 
کمیسیون و نایب رئیس اتاق همدان برگزار شد. به گزارش 
روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای این جلسه فالح به 
و گزارش  قرائت »مصوبات ششمین جلسه کمیسیون 
عملکرد صورت گرفته« پرداخت. سپس حمیدرضا المعی 
نایب رییس کمیسیون موضوع »دادرسی در محاکم را 
که از ماده 260 پیروی میکند« را شرح داد. المعی اظهار 
نمود »حتی در روابط کار هم بازرس کار متخصص باید 

حضور داشته باشد که از بدنه آن سازمان نباشد.« 
در پایان جلسه مقرر شد شیرویه جعفری نسب مسئول 
مصوبات  »درخصوص  کمیسیون  مالیاتی  امور  کمیته 
جلسه پیشین کمیسیون و مکاتبات صورت گرفته، در 

جلسه بعد گزارش مکتوبی ارائه نماید.«
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در دیدار رئیس اتاق همدان با مدیر کل جدید سازمان تامین اجتماعی استان همدان مطرح شد:

افزایش سطح تعامالت سازمان تامین اجتماعی با فعالین اقتصادی 

به گزارش روابط عمومی اتاق همدان شهناز حمزه لوی مدیر کل جدید سازمان تامین اجتماعی استان همدان با حضور در دفتر رئیس اتاق 
بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی همدان مهم ترین برنامه های این سازمان را تشریح کردمدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان در این دیدار 
با تشریح برنامه های این سازمان در استان خواستار  تقویت تعامالت دو نهاد در راستای ارائه خدمات بهتر به فعالین اقتصادی شد.شهنازحمزه 
لوی مدیر کل تامین اجتماعی استان ضمن ارائه گزارش از وضعیت بیمه شدگان شهرستان افزود بیش از 44 درصد مردم استان تحت پوشش 
سازمان تامین اجتماعی هستند که با احتساب بیمه شدگان اصلی وتبعی 760 هزار نفر ازخدمات سازمان بهره مند هستند وبیش از۵7 هزار 
نفر نیز از این سازمان مستمری دریافت می کنند حمزه لوی با شاره به اینکه بیماری کرونا تهدیدی بود که به خوبی درسازمان تامین اجتماعی 
به فرصت تبدیل شد افزود خدمات غیرحضوری والکترونیکی تامین اجتماعی درقالب طرح ۳070 درحال بهره برداری وارائه خدمات به بیمه 
شدگان است که دراین طرح ۳0 خدمت حضوری به ۳0 خدمت کامالً غیرحضوری تبدیل می شود که کاهش 70 میلیونی مراجعه بیمه شدگان 
به سازمان تامین اجتماعی را درپی خواهد داشت. در ادامه علی اصغر زبردست رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی همدان ضمن 
تبریک انتصاب وی اظهار داشت خرسندیم از این که مدیریت استان فضا را برای حضور بانوان با تجربه در مسئولیت های استان فراهم نموده 
است،رئیس اتاق همدان افزود: یکی از موارد قابل تامل در این سازمان این است که سازمان تامین اجتماعی رقیب نداشته و به نوعی خدمات 
انحصاری ارائه میدهد،وی خاطر نشان ساخت متاسفانه اخیرا فشار این سازمان بر روی فعالین اقتصادی بیشتر شده است،زبردست افزود 
استان همدان استانی در حال توسعه بوده وشایسته نیست مانند استان های صنعتی با درامدهای باال، فشار زیادی روی فعالین اقتصادی وارد 
گردد و میتوان در جهت تسهیل امور در اغلب موارد اظهارنامه را معیار قرار داد و از حسابرسی های چندباره صرف نظر کرد.ایشان خواستار 
تعامل بیشتر این نهاد با فعالین اقتصادی گردید و تاکید کرد اگر فعالین اقتصادی احساس کنند در کنار آنها هستید بدون تردید نهایت 
همکاری را با شما خواهند داشت. رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی همدان در پایان تاکید کرد آنچه مشهود است مشکل اصلی 

در بدنه دستگاه های اجرایی احساس می شود و اغلب مدیران ارشد همراهی قابل قبولی با فعالین بخش خصوصی استان داشته اند.
علی اکبر فالح نایب رئیس اتاق همدان نیز در این جلسه ضمن تبریک انتصاب مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان خاطر نشان ساخت 
بعنوان پارلمان بخش خصوصی با همه توان مدافع حقوق کارفرمایان و کارگران خواهیم بود، ایشان تاکید کرد همان گونه که از نامش پیداست 
مردم از تامین اجتماعی به دنبال امنیت هستند و از دیر باز این نهاد یک چشمه زالل حیات بخش بوده که به مردم امنیت را به ارمغان می 
آورده، اما این چشمه در طول سالیان با تصمیم گیری های غلط دستخوش تغییراتی گشته که این چشمه زالل را آلوده ساخته و امنیت و 
باورمندی الزم را از اذهان دریافت کنندگان خدمات دور ساخته است، آنچه مشهود است با برخی تصمیم گیری هاو اعمال فشارها گاها 
کارفرمایان وارد تقابل با سازمان شده اند که این به نفع سازمان نخواهد بود.رئیس کمیسیون مالیات،کار و تامین اجتماعی اتاق همدان  در 

ادامه برخی مشکالت حسابرسی را در این سازمان مورد تاکید قرار داد و خواستار رفع برخی موارد گردید.
طاهره ایزدی دبیر کل اتاق همدان نیز در این جلسه ضمن ابراز خرسندی از انتصاب یک بانوی با تجربه در سمت مدیریتی استان خاطر نشان 
ساخت امیدواریم با افزایش سطح تعامالت سازمان تامین اجتماعی استان با پارلمان بخش خصوصی بخش اعظمی از موانع و مشکالت فعالین 

اقتصادی استان بزودی مرتفع گردیده و  بتوانیم شرایط را برای توسعه استان تسهیل بخشیم.
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بازدید مسئول نمایندگی اتاق همدان در شهرستان مالیر
 از کارخانه تولید کاغذ کرافت

حمید بهرامی مسئول نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان در شهرستان مالیر از کارخانه تولید کاغذ کرافت به 
مدیریت اسماعیل حاتمی پیشکسوت عرصه تولید و صادرات شهرستان مالیر روز دوشنبه 1۵ دی ماه 1۳۹۹ بازدید به عمل آورد. به گزارش 
روابط عمومی اتاق همدان، در این بازدید بهرامی ضمن »استماع نظرات مشورتی حاتمی با هدف انعکاس مشکالت احتمالی پیش روی 

واحد های تولیدی مالیر به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی« موانع پیش روی این شرکت را مورد بررسی قرار داد.

حضور رئیس اتاق همدان در  دوازدهمین 
جلسه کمیسیون صنایع 

اعضا  نشست  دوازدهمین  همدان  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
کمیسیون صنایع اتاق همدان به حضور علی اصغر زبردست رئیس 
اتاق همدان برگزار شد  . در ابتدای این جلسه  رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی همدان اظهار داشتند »مسائل و مشکالت 
مرتبط با سایر کمیسیونها در جلسه ای با حضور رئیس کمیسیون 
فعالیت  به  »باتوجه  بررسی شود.« وی خاطرنشان ساخت  مربوطه 
از  مشکالت  و  مسائل  همدان،  اتاق  در  اقتصادی  تشکل   21 تعداد 
طریق جلسات مشترک  تشکل ها و کمیسیون ها بررسی شود.« 
سپس علی اکبر فالح نایب رئیس اتاق همدان تأکید نمودند »فعالین 
اقتصادی مد نظر داشته باشند مسائلی را که به کمیته کارشناسی 
در ستاد تسهیل ارسال می نمایند لزوم دارد یک نسخه هم جهت 
پیگیری و بررسی به اتاق بازرگانی  ارسال نمایند .« همچنین طاهره 
ایزدی دبیرکل اجرایی اتاق همدان خواستار »جمع بندی مسائل و 
مشکالت اعضای کمیسیون جهت طرح در شورای گفتگوی دولت 
رئیس  جعفری  آقای  جناب  ادامه  در  شدند.«  خصوصی  بخش  و 

تامین  من جمله »مشکالت  را  و مشکالت  مسائل  کمیسیون عمده 
مواد اولیه، مسائل تامین اجتماعی و بخصوص بررسی حسابرسی ها  
و مفاصا حساب از سوی تامین اجتماعی، مشکالت با مرکز بهداشت، 

عدم تخصیص ارز و ...« بیان نمود.
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ــان قهرمــان رشــته هــای  ــاق همــدان طــی مراســمی از موفقیــت هــای محمــد امیــن گماری ــط عمومــی ات ــه گــزارش رواب ب
ــه عمــل آمــد. رزمــی کشــور تقدیــر ب

در ایــن مراســم رئیــس اتــاق همــدان و اعضــا هیئــت نماینــدگان اتــاق ضمــن تبریــک بــه ایشــان و خانــواده محترمشــان ایــن 
گونــه  افتخــار آفرینــی هــا را موجــب افتخــار اســتان دانســته و بــرای وی آرزوی موفقیــت هــای بیشــتر نمودنــد. علــی اصغــر 
زبرســت در ایــن مراســم اظهــار داشــت پیــش از هــر چیــز قهرمانــی رشــته پومســه آســیا و کســب مــدال طــالی مســابقات 
آســیایی ویتنــام را بــه شــما و خانــواده محتــرم تبریــک عــرض مــی کنــم و بــدون شــک ایــن موفقیــت کــه مرهــون زحمــات 

ــاری  ــات ب ــل و عنای ــل تفض ــما و حاص ــای ش ــش ه و کوش
ــران باالخــص  ــردم ای ــی اســت و موجــب افتخــار همــه م تعال
ــی،  ــاق بازرگان ــای ات ــن اعض ــی و همچنی ــهریان همدان همش

ــادن و کشــاورزی همــدان اســت.  ــع، مع صنای
وی افــزود امیــدوارم بــا تــداوم راه قهرمانــی و رســم پهلوانــی 
و بــا قدرشناســی از فــداکاری هــای والدیــن و مربیــان، شــاهد 
ــی  ــای زندگ ــه ه ــه عرص ــری در هم ــای بزرگت ــت ه موفقی

ــید. باش
ــکر از  ــا تش ــم ب ــن مراس ــز در ای ــان نی ــن گماری ــد امی  محم

ــاق همــدان  ــراز لطــف رئیــس و اعضــا هیئــت نماینــدگان ات اب
ــت. ــواده دانس ــغ خان ــی دری ــای ب ــت ه ــات و حمای ــول زحم ــت محص ــه نخس ــود را در مرتب ــای خ ــت ه موفقی

گفتنی است وی فرزند حسین گماریان از همکاران پرتالش اتاق همدان می باشد.

تقدیراعضای هیئت نمایندگان اتاق همدان از محمد امین گماریان 

قهرمان رشته پومسه آسیا و دارنده مدال طالی مسابقات آسیایی ویتنام


