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 تاریخ مسئول مصوبات

د با توجه به اینکه آقای صادق زنگنه مسائل و مشکالت خود را من جمله موضوع خری 1
از تولیدات شرکت های دانش بنیان و در اولویت قرار دادن  استان دستگاههای اجرایی

بیان نمود،  استانهای همجوار ی ازاستان در مقابل شرکت های شرکت های دانش بنیان
یون های اتاق همدان مقرر شد ایشان موضوع خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه کمیس

 صصی مورد بررسی قرار گیرد.ارسال نمایند تا در جلسات تخ

 -بیاض فر
 زنگنه

52/7/99 

آقای عرب زاده درخصوص مشکالت اجرایی راه اندازی سامانه اطالعاتی شرکت های  5
در مناقصات  دانش بنیان و همچنین اولویت قرار دادن شرکت های دانش بنیان استان

دبیرخانه کمیسیون های مطالبی را بیان نمودند و مقرر شد ایشان طی نامه ای به  استانی
 همدان مسائل خود را اظهار نمایند تا در جلسات تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.اتاق 

 -بیاض فر
 عرب زاده

52/7/99 
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  بنیان دانش کارهای و کسب و کارآفرینی جوانان،کمیسیون  هفتمین

 

                                                                                                                                                       

آقای مهندس غالمی پس از معرفی فعالیت خود انتقاد جدی نسبت به مالیات بر ارزش  9
الراسی معاد دو یا چند افزوده محصوالت دانش بنیان داشتند و از تشخیص مالیات علی 

 برابر مالیات عملکرد ساالنه گالیه داشتند .
 این در حالیست که شرکت های دانش بنیان صرفا از مالیات عمکرد ساانه معاف هستند .

 اظهار را خود مسائل همدان اتاق های کمیسیون دبیرخانه به ای نامه طی ایشان شد مقرر
 .گیرد قرار بررسی مورد تخصصی جلسات در تا نمایند

 -فر بیاض
 غالمی

52/7/99 

 

 

 

 موارد و پیشنهادات مطرح شده:

ی گفتگوی دولت و بهرامی رئیس کمیسیون اظهار نمودند باتوجه به اینکه شورا حمید آقای -1

جع تصمیم گیرنده در سطح استان است، هدف بخش خصوصی یکی از باالترین مرا

کمیسیون جمع بندی مسائل و مشکالت جهت طرح در شورای گفتگوی دولت و بخش 

ایشان همچنین با توجه به اصالحیه طرح جهش تولید که از سوی اتاق خصوصی می باشد.

بازرگانی ایران جهت تصویب در مجلس شورای اسالمی در دست پیگیری است تعهد 

در صورت کسب اجازه از ریاست محترم اتاق بازرگانی استان همدان جناب آقای نمودند 

شرکت  از سویاولین فرصت ممکن نسبت به انتقال مطالب مطروحه مهندس زبردست ، 

های دانش بنیان ،به کمیسیون دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران اقدام نمایند تا در صورت 

 هت رفع خالء قانونی موجود در بندهای پیشنهادی به مجلس جامکان 

آقای نجفی مسئول دبیرخانه کمیسیون های اتاق همدان اظهار نمودند: مسائل و مشکالت  -2

مطرح شده جهت طرح در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی جنبه فردی نداشته 

 باشد و مسائل جمعی و تشکلی باشد و همچنین قابل تصمیم گیری در سطح استان باشد.

اولویت خرید دستگاههای  درخصوص گفتگو شورای مصوبه نمودند ظهارا نجفی آقای -3

 .است شده دریافت قبال استان تولیدی محصوالت ازاجرایی 
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آقای جمشیدی مسئول انجمن موسسات آموزشی استان همدان نیز ضمن ارائه دوره هایی که  -4

مورد انجمن برگزار می نماید درخصوص همکاری با شرکت ها جهت برگزاری دوره های 

 نیاز اعالم آمادگی نمود.

 این با رابطه در را خود تکمیلی پیشنهاد توانند می بنیان دانش شرکتهای حال عین در -5

 .شود مطرح شورا در لزوم صورت در و بررسی تا طرح مجزا طور به شرکتها

 

  

 

 

 

 

 


