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 :دستور جلسه
 

   پیگیری مصوبات کمیته حقوق تجارت  

 پیگیری مصوبات کمیته مالیات 

  پیگیری مصوبات کمیته مالکیت فکری 

  5931ارائه پیشنهادات در خصوص برنامه های کمیسیون در سال 

 

 :اهم موارد مطرح شده 

 

 :گزارش کار کمیته حقوق تجارت توسط رئیس کمیته جناب آقای سلطانی طهرانی به این صورت که  -5

  تقسیم کار و شاخه بندی به صورت تخصصی جهت تسریع کار در کمیته. 

 .پیشنهاد بر ایجاد شورای حل اختالف تخصصی در اتاق برای رفع حل مشکالت  -2

 :جناب آقای آدینه نیا به این صورت که  گزارش کار کمیته ی مالیات توسط رئیس کمیته -9

  هدف از تشکیل این کمیته طرح مسائل و مشکالت مالیاتی و جمع آوری این مسائل و مشکالت می باشد ، که تصمیم بر این

 . دام شودگرفته و در جهت رفع این مشکالت اقاست که به منظور برطرف کردن این مشکالت از مسئولین ادارات مالیات کمک 

 که اعضاء در رابطه با حیطه ی کاری  بر این شدین بحث این کمیته راجع به تقسیم بندی وظایف اعضاء بود که درخواست دوم

 .خود اخذ مسئولیت نموده و مسائل و مشکالت آن را در جلسات آتی در کمیته مطرح ، و برای حل آن اقدام کنند 

  اعطای معافیت که  592دامنگیر ارباب رجوع شده از جمله ماده صحبت راجع به مسائل و مشکالتی که زمان زیادی هست که

و این اعطای  ی صورت بگیرد که نتیجه داشتهو بر این قرار شد که راجع به این موضوع اقدامات پیش می رودبسیار کم سرعت 

  .عملی شود  معافیت

 ساعات معینی تشکیل شود و روند منظمی  مسئله ی زمان بندی جلسات کمیته که تصویب بر این شد که جلسات در روزها و

 .داشته باشد 

  در انتها جناب آقای آدینه نیا از کلیه ی حضار در جلسه ی کمیسیون دعوت به همکاری با کمیته ی مالیات را نمودند و

با پیگیری را از طریق دبیر کمیته جناب آقای خیاط به کمیته ارجاع ، تا  در صورت بروز مشکل مالیاتی آندرخواست داشتند 

 .این کمیته راه حلی که نتیجه داشته باشد را ایجاد کنند 

 :گزارش کار کمیته ی مالکیت فکری توسط رئیس کمیته سرکار خانم اطهری به این صورت که   – 4     

 
 کری به دلیل اینکه دعوت سرکار خانم اطهری از کلیه ی حضار برای حضور در جلسات آتی و یا ارائه ی نظراتشان در زمینه ی مالکیت ف

 .نظر ایشان بر این باور است که همه ی اعضاء به نحوی با این بحث درگیر می باشند 
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 فرهنگ سازی آن با پیشنهاد  اق اقداماتی جهت شناسایی مالکیت فکری وتدر بین اعضای ا ناشناخت بودن مالکیت فکری با توجه به

 . تشکیل سمینار آموزشی مطرح گردید

  آوری مشکالت مالکیت فکری اعضای اتاق و ارجاع این مشکالت به این کمیته و ایجاد راه حل برای آنان جمع. 

 و اینکه این برای اعضای اتاق یا مرتبطین تجاری و اقتصادی  از جمله ارزش گذاری و برند مباحث مالکیت فکری به جهت ناشناخت بودن

 . در اتاق به صورت تخصصی و موردی داشتندمورد برای این  اد جایگاهیتقاضای ایج لذا مباحث در اتاق جایگاهی ندارند

  تسهیل خدمات مالکیت فکری از جانب اتاق برای اعضاء. 

  وجود یک سری روابط و مشکالت که در رابطه با بحث مالکیت فکری هست و به ضرر افراد بوده که متأسفانه در انحصار ادارات تهران می

 .ن است که با این ادارات موافقت ها و رایزنی هایی بشود که بتوان روابط را برای اعضای اتاق تسهیل نمود باشد ، لذا تقاضا بر ای

 :گزارش کار کمیته کار و تأمین اجتماعی توسط رئیس کمیته جناب آقای زنگنه به این صورت که  – 1       
  قانون بهبود کسب و کار  24صحبت راجع به ماده. 

  8به  %4افزایش حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور از % 

  از تأمین اجتماعی تحت عنوان اصالح بازرسی از دفاتر تأمین اجتماعی ارسال و اعالم شد که ، بنا  51/55/34بخشنامه ای که در تاریخ          

 .بر این شد که این بازرسی ها در بازه زمانی کوتاه انجام شود 

  عملی شد معافیت های مالیاتی تصویب شد و معافیت های در نظر گرفته شده  592آیین نامه ی اجرایی ماده. 

 کار شود  به این موضوع در کمیته ها  پیشنهاد بر تشکیل شورای حل اختالف به صورت تخصصی در اتاق که تصمیم بر این شد که راجع

 .                                    ام شود سپس به کمیسیون ارجاع تا در مورد تشکیل آن اقد

 :گزارش کار کمیته آموزش توسط رئیس کمیته جناب آقای دانش  – 6        
  بررسی روی کمیته های مختلف و فعالین اقتصادی و هدفمند شدن جلسات کمیته. 

 و اینکه این  کارهای تحقیقاتی رئیس کمیته بر ایجاد یک بودجه ی مناسب و معقول از رئیس کمیسیون برای آمارگیری ها و تقاضای

 .گذاشته شود  بودجه در اختیار خود اتاق

  شناسایی معزالت فعالین اقتصادی و طبقه بندی آن ها و بررسی هر مشکل در کمیته ی مربوطه. 

 تصادی و بازرگانان نسبت به اتاق و بالعکس مشخص نمودن حقوق فعالین اق. 

  چالش بسیاری ایجاد میشود لذا خواهش بر این است که بررسی جامعی به وسیله ، به دلیل عدم وجود قانونی جامع و سنجیده در اتاق

بهاروند بر  که جناب آقای .ه اهداف مورد نظر برسیم نمایندگان مجلس روی این قوانین انجام شود که بتوان به طور منظم و قانونمند ب

دارند آن را در انتقادی نسبت به قانون اتاق  ، نظر بودند که امکان تغییر قانون اتاق وجود دارد لذا اظهار کردند که هر یک از اعضاءاین 

 .انجام شود  ارجاع داده و تغییرات الزم از طریق اتاق مشهد به اتاق ایران در جلسات کمیسیون انعکاس ، تاکمیته مطرح و سپس 

       رئیس کمیسیون بر این موضوع اظهار داشتند که تمامی کمیسیون ها یک بودجه ی مخصوص به خود دارند ، بنابراین کمیته ها هرگونه           -1         

 .که مشکل مالی وجود ندارد کار تحقیقاتی یا پژوهشی را که الزم می دانند می توانند انجام دهند و نظر بر این داشتند                

 از اتاق دارند نظر بر این شد که می توان تشکیل جلسه داد و این فعالین را                  و انتظاراتی که ایشاندر رابطه با بحث حقوق فعالین اقتصادی  -8       

 . دعوت نمود و درخواست هایشان را جویا شد              

 .کیت فکری و پیگیری آن ها و نتیجه گیری مناسب لتصویب مصوبات کمیته تجارت ، مالیات ، ما – 3      

 .بحث اطالع رسانی به اعضاء ، که در کلیه ی کمیته ها باالتفاق مطرح شد  – 51     
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 بود ، که به صورت موردی و خالصه از       31دستور جلسه که پیشنهادات کمیسیون در خصوص برنامه های کمیسیون در سال آخرین   – 55 

 :یکایک اعضاء نظرسنجی شد                 

 
 چرا که این بحث  ، تشکیل جلسات آموزشی در رابطه با بحث مالکیت فکری و تشکیل سمینار آموزشی توسط افراد متخصص در این زمینه

 .و همچنین دعوت از اساتید برای شناخت بیشتر بسیار مشکل و شناخت در مورد آن کم می باشد 

 حائز اهمیت است  ها پیگیری مصوبات کمیته حقوق تجارت به دلیل اینکه این کمیته مبتالبه اکثرکمیته ها می باشد و برای همه ی کمیته. 

 مالیات به وسیله ی دعوت از مدیران دارایی و نمایندگان مجلس چه در کمیسیون و چه در کمیته برای  ایجاد یک نقطه نظر جامع در زمینه ی

 .رفع مشکالت و معزالتی که در حوزه ی صنایع و معادن وجود دارد 

 اعضاء و شناخت  اساسی ترین موضوعی که بایستی در کمیته ها و کمیسیون بررسی شود بحث اطالع رسانی و معرفی کمیته ها و کمیسیون به

 .وظایف هر یک از اعضاء و شفاف سازی آن ها و طرح مشکالت و اقدام بر برطرف کردن آن ها می باشد 

  پیشنهاد مبنی بر بدست آوردن مشکالت و معزالتی که صاحبان حرف در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی دارند و جمع بندی این

 .... .های حقوقی اعم از بیمه ، مالیات و مشکالت و معزالت و ارائه ی راه حل 

  پیشنهاد بر تشکیل دادگاهها و شوراهای حل اختالف به صورت تخصصی در اتاق و پیگیری این مسأله که زودتر عملی شده و به جلسات آتی

 .موکول نشود 

 یته ها را مشخص و متناسب با برنامه کاریشان ابتدا از کمیته ها درخواست برنامه کاری داشته و سپس بر اساس این برنامه وظایف و کار کم

 .نتیجه ی کاری متناسب را بخواهیم 

  بحث حمایت از بنگاه های اقتصادی. 

 ه در رابطه با قوانین مشکلی وجود ندارد و بروز مشکالت از ناحیه ی بخشنامه هایی هست که در رابطه با این قوانین صادر می شود لذا چنانچ

 .کمتر باعث بروز مشکل می شود ین بخشنامه ها را نمود و خود نص قوانین اجرائی شود بتوان درخواست ابطال ا

  از این حیث تقاضا بر این است که از رؤسای دیگر  ،مشکالت و موضوعات حقوقی دیگر کمیسیون ها باید به کمیسیون حقوقی ارجاع شود

یدا کرده و مشکالت حقوقی شان را مطرح و نسبت به آنها تصمیم که در جلسات کمیسیون حقوقی حضور پکمیسیون ها دعوت به عمل آمده 

 .گیری شود 
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