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دستور جلسه:
 گزارش عملکرد کمیسیون حقوقی و قضائی در سال .1396
 تدوین و تحلیل برنامههای کمیسیون حقوقی و قضائی در سال .1397
 گزارش کمیته علمی سمینار مالکیت فکری ذیل کمیسیون حقوقی و قضائی.
 تقدیر و تشکر از اعضای محترم کمیسیون.
 سایر موارد.

اهم موارد مطرح شده:
 -1نوزدهمین جلسه کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی ،با اعالم گزارش کار
کمیسیون ،در سال  1396به صورت اجمالی توسط دبیر محترم کمیسیون :مبنی بر تعداد جلسات ،مدعوین سازمانی ،مصوبات ،مصوبات
اجرائی و موارد ارجاعی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به کمیسیون در روز پنجشنبه مورخ  1397/03/31در ساختمان آموزش
اتاق بازرگانی برگزار گردید.
در راستای گزارش مذکور ،جناب آقای خیاط مغایرت بخشنامه بانک مرکزی با ماده  21قانون اصالح چک و بررسی وضعیت چکهای
برگشتی که نهایتاً منجر به تعیین مدت زمان 3سال برای انقضای رفع سوءاثر چکهای بانکی شده اما هنوز بانکها آن را اعمال نمیکنند و
ماده  59قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و عالئم تجاری مصوب سال  1386را از جمله موارد ارجاعی شورای گفتگوی دولت و بخش
خصوصی به کمیسیون حقوقی و قضائی در سال  1396عنوان کرد .در این راستا به ترتیب جناب آقایان خادمزاده و حسنی در خصوص
موضوع اول و سرکار خانم اطهری در خصوص موضوع دوم به عنوان نماینده کمیسیون حقوقی و قضائی در جلسات شورای گفتگوی دولت و
بخش خصوصی شرکت نمودند لذا خروجی و نتیجه بررسی موارد فوق از جانب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی میباشد .در نتیجه
امر با توجه به نطق اعضاء مصوب شد ،دبیر محترم کمیسیون در اسرعوقت نتیجه موارد فوق را از جناب آقای لبافی ،رئیس محترم شورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری ،و در کانال تلگرامی کمیسیون ارسال نماید.
 -2پیرو گزارش فوق ،رئیس محترم کمیسیون ،جناب آقای بهاروند خاطرنشان کردند :با توجه به حضور اعضای دلسوز و پرتالش در کمیسیون و
پیشروی فعالیتها و مصوبات آن ،با کمی پیگیری و پشتیبانی از جانب اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ،میتوان نتایج بسیار خوب
و کارآمدی را در پایان دوره چهارساله کمیسیون ارائه داد.
 -3با توجه به دستورکار دوم جلسه :با موضوع تدوین و تحلیل برنامههای سال  1397کمیسیون ،و پیرو جلسه دبیرخانه کمیسیون در
اردیبهشت ماه  ،1397موارد ذیل فعالً به عنوان برنامه های کاری کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شد:
 ادامه روند پیگیری تشکیل شعب تخصصی شورای حل اختالف در حوزههای بازرگانی و حملونقل.
 تشکیل و برگزاری سمینار مالکیت فکری.
 اقدام بر آغاز فعالیت پروژه کمیته مالیات کمیسیون مبنی بر ابطال بخشنانههای مالیاتی مغایر قانون.
در ادامه رئیس محترم کمیسیون ،جناب آقای بهاروند اظهار داشتند :اعضای محترم میتوانند در اسرع وقت نظرات و پیشنهادات
خود را در راستای دستور کار مذکور ،به دبیر یا کارشناس محترم کمیسیون اعالم نمایند.
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 -4در راستای دستورکار دوم ،جناب آقای قبول ،مدیرعامل محترم موسسه حسابرسی بخرد یار :با توجه به تدوین قانون و تصویب آییننامه
تراکنش های بانکی و به جهت بروز مشکل در این زمینه از طرف سازمان امور مالیاتی برای کلیه فعالین اقتصادی پیشنهاد بر بررسی این
موضوع ،و با کمک گرفتن از قوه قضائیه اقدام بر ابطال آن را داشتند.
 -5پیرو مصوبه ماقبل و پیگیریهای دبیر محترم کمیسیون ،مبنی بر تشکیل شعبه تخصصی حل اختالف در حوزه حملونقل و بازرگانی ،جناب
آقای بهاروند اظهار داشتند :از آنجائیکه این مصوبه در جلسه هیئتنمایندگان اتاق نیز مطرح ،بررسی و اعالم موافقت شده است .و با توجه به
بیانات رئیس محترم شورای حل اختالف در جلسات سال  1396کمیسیون ،در خصوص تشکیل شعبه تخصصی حل اختالف در حوزهی
حملونقل و تجارت و تأمین بودجهی مصوبه مذکور از جانب اتاق ،تمام تالش به کارگرفته میشود که این اهم در اتاق بازرگانی اجرایی شود.
 -6سرکار خانم پیراون ،وکیل پایه یک دادگستری ،پیشنهاد بر چاپ خبر جلسات ماهانه کمیسیون در روزنامه شهرآرا را داشتند .که پیرو این
پیشنهاد ،رئیس محترم کمیسیون با اعالم موافقت موضوع را مصوب نمود.
 -7در تکمیل صحبتها و پیشنهادات اعضاء در خصوص دستور کار دوم جلسه ،نائب رئیس محترم کمیسیون ،جناب آقای خادمزاده بیان
نمودند :باتوجه به آنکه اقدام بر شروع پروژه ابطال بخشنامههای مالیاتی مغایر با قانون الزمه بودجه میباشد فلذا شایسته به نظر میرسد
اقدامات الزم در خصوص بودجه به عمل آید که در انجام فعالیتها سرعت عمل داشته باشیم.
 -8در ادامه جناب آقای اثنی عشری ،پیشنهاد بر شرکت در میزگرد شهرآرا داشتند که با موافقت سایر اعضاء ،طبق نظر رئیس محترم
کمیسیون مصوب شد ،طی انتخاب و معرفی  5الی 6نفر از اعضاء به عنوان نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی در نشست میزگرد شهرآرا اقدامات الزم صورت خواهد گرفت.
 - -9در پایان بررسی دستورکار دوم جلسه :با پیشنهاد اعضاء و موافقت جناب آقای بهاروند مصوب شد منبعد در جلسات کمیسیون عالوه بر
حضور خبرنگار اتاق از سایر رسانهها و نشریات خبری جهت حضور در جلسه دعوتنامه رونوشت شود.
 -10در راستای دستورکار سوم ،مبنی بر گزارش کمیته علمی سمینار مالکیت فکری ،سرکار خانم اطهری به عنوان احدی از اعضای کمیته علمی
این سمینار بیان داشتند :با توجه به آنکه برگزاری سمینار از مصوبات اوایل سال  1396کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق است و تاکنون در
خصوص این موضوع جلساتی منباب تدوین طرح سمینار ،تعیین بودجهی کاربردی به صورت جزئی ،سخنرانان سمینار و به طور کلی،
چهارچوب مباحث سمینار طی جلساتی که در کمیته مربوطه برگزار شد بررسی و تدوین گردید و تمامی موارد نیز تسلیم دبیر اتاق ،جناب
آقای کبیر گردید .لکن از جانب اتا ق در خصوص بودجه هیچ اطالعاتی دریافت نشده است که همین امر خود منجر به توقف روند اجرایی
سمینار و تأخیر در تاریخ برگزاری آن خواهد شد فلذا شایسته است در اسرع وقت به این اهم رسیدگی و نتیجه انعکاس شود .پیرو بیانیات
سرکارخانم اطهری ،رئیس محترم کمیسیون در خطاب به جناب آقای خیاط ،نظر بر پیگیری و به نتیجه رساندن موضوع مذکور را اعالم
داشتند.
 -11در ادامه جلسه ،به درخواست و پیشنهاد اعضای محترم مصوب شد ،در اسرع وقت نامهای جهت درخواست جلسه مشترک میان کمیسیون
حقوقی و قضائی با رئیس اتاق ،جناب آقای شافعی در جهت پیشبرد مصوبات کمیسیون توسط دبیر محترم کمیسیون ارسال گردد.
 -12در پایان جلسه و پیرو دستورکار چهارم جلسه مبنی بر تقدیر و تشکر از اعضای محترم کمیسیون :جناب آقای بهاروند ضمن جمعبندی
جلسه ،از اعضای کمیسیون جهت حضور ،همکاری و تالش در راستای اجرایی نمودن مصوبات کمیسیون کمال تشکر و قدردانی را نمود و
در این راستا هدایایی به اعضای محترم تقدیم گردید.
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مصوبات جلسه:
 .1تصویب بر پیگیری ادامه روند اجرایی تشکیل شعب تخصصی شورای حل اختالف در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
وکشاورزی و برگزرای سمینار مالکیت فکری توسط دبیر محترم کمیسیون.
 .2انتشار خبر جلسات ماهانه کمیسیون در رسانه شهرآرا به پیشنهاد اعضاء و موافقت رئیس محترم کمیسیون مصوب شد.
 .3مصوب شد  5الی 6نفر از اعضای کمیسیون با موافقت اعضای حاضر ،جهت هماندیشی و شرکت در جلسات میزگرد شهرآرا
انتخاب و معرفی شوند.
 .4تصویب بر اقدام بر بکارگیری اعضای حوزه مالیات کمیسیون به منظور شروع پروژه ابطال بخشنامههای مالیاتی مغایر با
قانون.
 .5مصوب گردید در جهت تدوین برنامههای کمیسیون در سال  ،1397اعضای محترم کمیسیون در اسرعوقت پیشنهادات و
نقطهنظرات خود را به دبیر یا کارشناس محترم کمیسیون اعالم نمایند.
 .6مصوب شد در اسرع وقت نتیجه بررسی موارد ارجاعی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به کمیسیون حقوقی و
قضائی از جناب آقای لبافی ،رئیس محترم شورا گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری و جهت اطالع اعضا در کانال
کمیسیون ارسال گردد.
 .7تصویب بر ارسال نامه به رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ،جناب آقای شافعی مبنی بر جلسه مشترک
اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی با ایشان به منظور تبادل نظر جهت مصوبات و تسریع در روند اجرایی آنها.

حاضرین جلسه:
آقایان :مجتبی بهاروند ،حیدر خادم زاده ،علی خیاط ،حسن آدینه نیا ،حمیدرضا سلطانی طهرانی ،احمد اثنی عشری ،علی اکبر نیزاری ،حسین
معصومی ،ابراهیم اسدی ،سید محمد دانش عالقهبند ،مهدی آدمی ،محمد قبول ،علی دهقانزاده ،جواد نوریان جویمند ،علی اصغر نیزاری ،بهزاد
صفویپور
خانمها :ساناز میرهادیزاده ،مهروز آگنج ،مریم خبیری ،زهرا اطهری ،پرستو پیروان

غائبین جلسه:
آقایان ،:علیرضا زنگنه ابراهیمی ،محمدرضا حسنی ،علیرضا بنی هاشم ،سید قاسم حسینی ،سید محسن پنجتنی ،کمال نوری ،حمیدرضا دشتی
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