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سالن شهدای مکان :  61:11ساعت خاتمه :  30:11:ساعت شروع  62/2/99: تاریخ جلسه 13شماره نشست: 
 استانداری

 

  استاندار محترم همدان – شاهرخیسید سعید جناب آقای  : رئیس جلسه

   

 

ریاست  -علی اصغر زبردستمهندس آقای جناب :  جلسه دبیر

 محترم اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی همدان 
 

 

 

 دستور جلسه : 

)ارائه  11/1/99طرح مسائل ارزشگذاری گمرکی کاالهای صادراتی پیرو مصوبه سی امین جلسه شورای گفتگو مورخ   -1
 تجارت اتاق بازرگانی (ریاست محترم کمیسیون  -توسط جناب آقای طالبی رحیق 

ریاست  -طرح موضوع انباشت سیب زمینی و افت شدید قیمت داخلی این محصول   )ارائه توسط جناب آقای طالبی رحیق -2
 محترم کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی (

دانش بنیان ریاست محترم انجمن شرکتهای  -طرح موضوع مسائل شرکتهای دانش بنیان استان ) ارائه توسط آقای نجاری-3

 اتاق بازرگانی( 
ریاست محترم کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق  -طرح مسائل مربوط به امور بانکی ) ارائه توسط جناب آقای خورشیدی -4

 بازرگانی(                               
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 62/2/99 شورای گفتگوی مورخ مصوبات جلسه

 

 دستگاه مجری مصوبهشرح  موضوع ردیف

 

1 

مسائل ارزشگذاری گمرکی 
پیرو مصوبه سی  کاالهای صادراتی)

امین جلسه شورای گفتگو مورخ 
11/1/99 ) 

باتوجه  مقرر گردید گمرکی صورت می پذیرد  ،  11برای بعضی از کاالها قیمت گذاری بر طبق ماده 
 99به مشکالتی که ارزش گذاری کاالها ایجاد کرده در تمامی کاالها نرخ ارزش گذاری  در سالهای 

  invoice )فاکتورهای فروش )و مالک ارزشگذاری گمرکی  انجام شود  11طبق ماده  99و 
 وشفاکتورهای فرصادرکنندگان قرار گیرد و سازمان امور مالیاتی استان نیز در تعیین مالیات 

invoice)  . را مالک عمل قرار دهد )  

امور  -گمرک همدان 
 مالیاتی 

2 
مسائل ارزشگذاری گمرکی 

 کاالهای صادراتی

تشکیل کمیته نامه ای خطاب به سازمان توسعه تجارت مبنی بر تفویض اختیار و مقرر گردید 
های ارزشگذاری کاالهای صادراتی بصورت استانی ارسال شود که در این صورت کاالی 
  صادراتی قیمت گذاری شده در هر استان فقط از گمرک آن استان قابل صدور باشد.  

معاونت  -سازمان صمت
 امور اقتصادی استانداری

3 
مسائل ارزشگذاری گمرکی 

 کاالهای صادراتی

جلسه ای با حضور فعالین اقتصادی که در خصوص برگشت تعهد ارزی دچار مقرر گردید 
مورد بررسی قرار عدم برگشت ارز افراد  مشکالت و دالئل برگزار گردد ومشکل شده اند 

و از صرافی )آقای از نمایندگان اتاق  برگزار شود وجلسه ای در سازمان صمت "ضمناگیرد 
 تعهد ارزی دعوت بعمل آید .دقوقی ( نیز جهت همکاری در خصوص رفع 

سازمان  - اتاق بازرگانی
 صمت

4 
مشکل انباشت سیب زمینی و افت 

 شدید قیمت داخلی این محصول

نامه ای خطاب به وزارت امور خارجه جناب آقای انصاری و ریاست سازمان مقرر گردید 
های مورد نیاز جهت تسهیل جناب آقای زادبوم در خصوص رایزنی  -توسعه و تجارت 

  صادرات سیب زمینی به کشورهای عراق و ترکمنستان ارسال گردد  .  

معاونت امور اقتصادی 
 استانداری

1 
 های شرکت مالیاتی معافیت بحث
 در مستقر غیر فناور و بنیان دانش

 فناوری و علم پارک

محصوالت فناور شرکتهای مقرر شد با هماهنگی ریاست محترم اداره دارایی کمافی السابق، 
پذیرش شده در پارک علم و فناوری، تا واگذاری و استقرار کامل در سایت اصلی پارک، از 

 معافیتهای قانونی مالیات بر درآمد، تا دو سال آینده نیز برخوردار گردند.

اداره امور  -استانداری
 مالیاتی

1 

 در مستقر های شرکت معافیت
 از همدان فناوری و علم پارک
 موضوع عوارض و مالیات پرداخت
 افزوده ارزش بر مالیات قانون

در در حال حاضر مقرر گردید انجمن شرکتهای دانش بنیان لیست اشخاص و شرکتهایی که 
با مشکل مواجه شده اند را به معاونت اقتصادی استانداری  بر ارزش افزوده خصوص مالیات

  .تحویل نمایند تا طی جلساتی با ایشان در این خصوص مذاکره و همکاری صورت پذیرد

انجمن شرکتهای دانش 
معاونت اقتصادی  -بنیان 

 استانداری 

9 

 در مستقر های شرکت معافیت
 از همدان فناوری و علم پارک
 موضوع ارضعو و مالیات پرداخت
 افزوده ارزش بر مالیات قانون

همدان در پذیرش شده در پارک علم و فناوری  تمحصوالخرید و فروش مقرر گردید 
محدوده پارک همدان و همچنین خرید فروش محصوالت دانش بنیان و فناور به سایر 

اداره چگونگی  13شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری کشور، مشمول معافیت ماده 
 مناطق آزاد و معاف از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده باشند.

 

 امور مالیاتی 

9 

 در مستقر های شرکت معافیت
 از همدان فناوری و علم پارک
 موضوع عوارض و مالیات پرداخت
 افزوده ارزش بر مالیات قانون

گفتگو، کتبا از طریق شورای  31معافیت مالیات بر ارزش افزوده مصوب در جلسه مقرر گردید 
اداره ارزش افزوده به ریاست پارک علم و فناوری و ریاست انجمن دانش بنیان همدان ابالغ 

 گردد.

 امور مالیاتی 
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 فناوری و علم پارک اراضی تفکیک 9
 و حمایت به نیاز فناوری و علم پارک اراضی واگذاری و تفکیک در تسریع جهتمقرر گردید 

 ارایه در تسهیل و تسریع زمان، مدیریت جهت در رسان می باشد لذا خدمات شرکتهای کمک
 . اقدام الزم مبذول فرمایندخدمات 

شرکتهای خدمات رسانی ) 
 برق ، گاز ،آب و مخابرات(

11 
 صادر فناوری مجوز پذیرش عدم
 پارک علم و فناوری توسط شده

 تسهیالت پرداخت جهت

تسهیالت توسط  پرداخت جهت علم و فناوریپارک  پذیرش مجوز صادره توسطمقرر گردید 
 مطرح و در استان اجرا گردد .  ی استانبانکها کمیسیون هماهنگیدر جلسه  بانکها

کمیسیون  -استانداری 
 ی استانبانکها هماهنگی

11 
 صادر فناوری مجوز پذیرش عدم
 پارک علم و فناوری توسط شده

 تسهیالت پرداخت جهت

مقرر گردید لیست شرکتهای دانش بنیانی که جهت ساخت شرکت خود در پارک علم و فن 
کمیسیون آوری نیاز به  تسهیالت دارند به معاونت اقتصادی اعالم گردد که در جلسه 

 . هت پرداخت تسهیالت همکاری نمایندمطرح گردیده و با ایشان ج ی استانبانکها هماهنگی

پارک علم و فن آوری و 
 معاونت امور اقتصادی 

12 
حفظ وضعیت سرمایه گذاریهای 

 موجود

مقرر گردید در حال حاضر بنگاههای موجود که فعالیت دارند از نظر تجهیز و تعویض ماشین 
فرسوده و به روز کردن آنها و همچنین تأمین سرمایه در گردش فعالین اقتصادی و  آالت

  حفظ و افزایش اشتغال بانکها همکاری بیشتری معمول فرمایند . 

 کمیسیون هماهنگی
 ی استانبانکها

13 
کفایت اهلیت فعالین اقتصادی در 

 تسهیل تأمین وثائق

مقرر گردید از مشتریانی که سالیان سال از تسهیالت بانکها استفاده نموده و فاقد هرگونه 
از اخذ وثائق ملکی مانده مطالبات معوق و چکهای برگشتی باشند در اعطای تسهیالت جدید 

 و استفاده از قرارداد و تضمین شخص ثالث، بانکها همکاری بیشتری معمول فرمایند . 

 کمیسیون هماهنگی
 ی استانبانکها

14 
محاسبه و اعمال سود تسهیالت 

پرداختی بانکها بر اساس رأی دیوان 
 عدالت

از اعالم  کشور نسبت به برگشت سودهای اضافی عدالتمقرر گردید بانکها برابر رأی دیوان 
سالهای قبل و اعمال نرخ های در قراردادهای تنظیمی  نرخ بانک مرکزی خودداری نموده و

نمایند و اگر در این خصوص موردی بود حتما به معاونت امور اقتصادی مراجعه اقدام جدید 
به دادگستری های کل  "ضمنا در ستاد تسهیل مطرح گردیده و پیگیری شود .  تانمایند 

مطالبات شکایت کنند قضات استان اعالم گردیده چنانچه بانکها از بدهکاران برای وصول 
از مصوبات بانک مرکزی باشد رأی به نفع بانک  پسدادگستری شکایاتی را که نرخ سود آنها 

  صادر نمی نمایند .

 کمیسیون هماهنگی
معاونت  - ی استانبانکها

 امور اقتصادی

11 
عدم نگهداشت و انسداد بخشی از 

 تسهیالت پرداختی بانکها

مؤسسات اعتباری از مسدود کردن قسمتی از تسهیالت اعطایی صرف مقرر گردید که کلیه 
نظر نموده و موجبات ایجاد مشکالت مالی برای فعالین اقتصادی را فراهم ننمایند . این امر 
خالف قانون میباشد و در این خصوص اگر در استان موردی بود حتما به معاونت امور 

 اقتصادی استانداری مراجعه گردد  .

 هماهنگی کمیسیون
معاونت  - ی استانبانکها

 امور اقتصادی

 

  
 


