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 : دستور جلسه 

 و ارائه راهکار جهت توسعه سرمایه گذاری در استانبررسی عوامل ضعف تولید  -1

  : مصوبات

 ردیف

 

 ئولمس شرح

 
1 

مقرر شد موارد مطرح شده توسط سرکار خانم شکوری و همکاران ایشان در واحد افکارسنجی 
مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه آن به کمیسیون اعالم شود تا درصورت نیاز جلسات بعدی 

 برگزار شود.

 دبیرخانه کمیسیون 

 

 

  شرح مذاکرات :

مشکالت "واحدهای تولیدی استان با بیان اینکه ون سرکار خانم شریفی رییس کمیسیدر ابتدای جلسه 

 مختص خود را دارند که به صورت جداگانه باید مورد بررسی قرار گیرند."

سامانه تاپ جهت تسهیل در امور فعالین اقتصادی استان بین خانم شریفی همچنین اعالم نمودند "

 وزارت علوم و وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شده است."

وی خاطرنشان ساخت "اطالعات به روز در این سامانه بارگذاری می شود و دانشگاهیان بدون 

 واسطه می توانند اطالعات را مالحظه نمایند."

 11:21:  ساعت  32/11/89: تاریخ  6 : جلسه شماره

 سالن جلسات اتاق همدان :مکان  
 

 21 :  حاضرین تعداد
 نسترن شریفی سرکار خانم:رییس 

   سهیال بیاض فردبیر:
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به ارائه توضیحاتی درخصوص طرح مذکور  شکوری نماینده محترم مرکز افکارسنجی دانشجویان ایرانخانم 

عف تولید در استان و راهکارهای شناسایی ضعف "در این طرح عوامل مؤثر بر ضپرداخت و گفت 

 ها در زمینه های مختلف تولیدی استان بررسی می شود."

 21همچنین مسعود عبدالملکی مسئول دبیرخانه کمیسیون های اتاق همدان با بیان اینکه "تعداد 

کمیته در اتاق بازرگانی همدان فعالیت دارند" خاطرنشان ساخت "پیگیری و حل  64کمیسیون و 

 در اولویت امور کمیسیون ها قرار دارد."اقتصادی مشکالت فعالین 

که کمیته پژوهش "اشاره و بیان داشتند  "های تحقیقاتی و پژوهشی پروژه"ایشان همچنین به اهمیت 

یت های پژوهشی فعاالن اقتصادی و کمیسیون های تخصصی اتاق با وکمیسیون درحال تدوین اول

  "هدف فعال کردن این بخش و استفاده از توانمندی های دانشگاهها می باشد.

ین کمیسیون قرار گرفته ماحصل اهمیت این ور کار اتای که امروز در دس هاین پروژ"وی افزود 

 امر می باشد."

 سپس اعضای حاضر در جلسه ضمن معرفی خود موارد زیر را مطرح نمودند:

 ضعف در بسته بندی تولیدات  -2

 ثابت نبودن قیمت های هزینه تولید در ایران -1

 عدم احساس خوشبختی در کار -3

 قوانین و مقررات عدم آگاهی به  -6

 عدم دانش مدیریتی -5

 یین بودن بهره وری در کارپا -4

 بروکراسی اداری -7

 نبود نقدینگی -8

 عدم احساس نیاز صنعت به دانش روز -9
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 سنتی اداره شدن کارخانجات -21

 توان پایین صنایع در رقابت با دیگر کشورها -22

 کاهش چشمگیر میزان صادرات -21

 عدم آشنایی با استانداردهای بازارهای هدف -23

 مشکل تأمین قطعات یدکی -26

 عاتی آنالین از ظرفیت ها و پتانسیل های استانگعدم وجود بانک اطال -25

 

 

 


