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 :دستورکار جلسه 

  مشورتی و اخذ نظرات درخصوص تقویم برگزاری جلسات-تشریح آیین نامه کمیسیونهای تخصصیو ارائه 

 تشریح مختصر رزومه حاضرین 

  ماهه کمیسیون 6ارائه پیشنهادات به منظور تدوین برنامه های 

  اخذ نظرات درخصوص نیازمندیهای آموزشی فعالین اقتصادی 

 

 :اهم موارد مطرح شده

 تذکر موارد مهم مذکور در آن با هدف ترسیم نقشه راه کمیسیون و مشورتی -قرائت آیین نامه کمیسونهای تخصصی

 .براساس آن

  حوزه فعالیت ایشانحاضرین به منظور آشنایی سایرین با سوابق کاری و ارائه رزومه توسط هریک از. 

  از حضاررأی گیری درخصوص زمان تشکیل جلسات آینده. 

  دعوت از مشاوران حقوقی اتحادیه ها و اصناف، مشاوران حقوقی ادارات ذیربط مثل گمرک، دارایی، تأمین موضوع

ات، همچنین اجتماعی و غیره به صورت موردی و در نهایت حضور نماینده دادگستری و تعزیرات بعنوان مدعو به جلس

 .بهره مندی از حضور اساتید و نخبگان دانشگاهی در جلسات

  ماهه کمیسیون هم موضوعات ذیل الذکر توسط حاضرین  6در خصوص پیشنهادات مطروحه جهت تدوین برنامه های

 :ارائه گردید

 انون مبارزه با قاچاق کاال و انجام اقدامات الزم جهت امکان اصالح قوانینی چون قانون تجارت، قانون مالیاتهای مستقیم، ق

 .ارز، قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به آنها

  تعزیراتلزوم افزایش شعب تخصصی و نیز آموزش قضات و کارمندان. 

 رسمی دادگستری لزوم تعامل موثر با کانون کارشناسان. 

 تقویت نهاد داوری اتاق. 

  نظام صنعت و تولیدبازشناسی قوانین مخل. 

 بررسی و تمرکز بر قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار. 

 ششم توسعه پیش از تصویب در مجلس پنج سالهسی و اصالح قانون برنامه برر. 

 لزوم آموزش و تحقیق در خصوص مباحث مالکیت صنعتی. 

 لزوم تشکیل کمیته های آموزشی . 
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 1مصوبات جلسه 

صبح مورد  7::0هرماه ساعت ارائه شده توسط دبیرخانه کمیسیونها چهارشنبه سوم پیشین  زمان جلسه براساس تقویم  -1

 .قرار گرفتتصویب 

اعضاء در  توانبهره مندی حداکثری از  و  مقرر گردید کمیته های زیر مجموعه کمیسیون با هدف تقسیم بندی امور -2

عناوین کمیته و در این راستا مقرر گردید اعضاء محترم پیشنهادات خویش درخصوص تعداد . اسرع وقت تشکیل گردد

 .های مذکور را در جلسه بعدی ارائه دهند

مشورتی اقدام به -اداره کمیسیونهای تخصصی و کمیسیون در راستای اهداف اتاق مذکور در آیین نامه نحوه تشکیل -:

جهت حصول این هدف مشکالت حوزه های مختلف کسب و کار با سازو کار  هارائه راهکارهای مشورتی نمایدتحقیق و 

مناسب تحصیل شود و به اعضاء ابالغ گردد تا در جلسات آتی با دستور مشخص به آن پرداخته شود که خود این عامل 

 . ادبیات حقوقی مرتبط نمایدتولید  می تواند 

رسی قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستور العمل ها از عناوین کلی اجتناب و بصورت مقرر گردید در بخش بر -4

پیرامون قسمت مشخص که بیش از بخشهای دیگر مخل محسوب می شود، پرداخته شود و موردی به بحث و پژوهش 

 .نتایج حاصله به اتاق منعکس گردد

 

 : حاضرین در جلسه

سید محمد  -6  جواد نوریان-5  علی دهقان زاده -4  مهدی مومنی-3  زادهحیدر خادم -2  دبی بهارونمجت -1

 ابراهیم اسدی-11   حسین معصومی -11محمد قبول -9ساناز میرهادیزاده     -8کمال نوری  -7 دانش 

 محمدعلی بزم آرائی -15حمیدرضا سلطانی تهرانی   -14علی اکبر نیزاری   -13محمدرضا حسنی    -12  

   سید قاسم  -21محمد حسن قنبری  -19علی خالقی   -18احمد حاجی زادگان    -17یرضا زنگنه  عل -16    

 محمد حسن دانش-24   زهرا اطهری-23مریم علیزاده   -22ملیحه احمدی   -21حسینی   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


