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 ::110ساعت: 26/3/1411تاریخ: 1 شماره جلسه:

 نفر )لیست پیوست(  11تعداد حاضرین:  سالن جلسات اتاق همدان مکان:

 جناب آقای مهندس زبردست رئیس:

 خانم بیاض فردبیر:

 دستور جلسه

 ارائه گزارش عملکرد کمیسیون توسط هیأت رئیسه محترم کمیسیون -1

 یونکمیس رئیسه هیأت انتخابات -2

 مصوبات

ف
دی

ر
 

 تاریخ مسئول شرح

1 

با رأی گیری از اعضاء آقای علی اکبر فالح به عنوان رئیس کمیسیون، آقای حمیدرضا 

المعی نایب رئیس اول، آقای مهدی شریفی نایب رئیس دوم و فرخ احمدی به عنوان 

 .نددبیر تخصصی کمیسیون انتخاب شد

 به مدت دو سال -

2 

العات بین اعضا در فضای مجازی )واتساپ( گروهی متشکل از مقرر شد جهت تبادل اط

 اعضای کمیسیون تشکیل شود.

 11/4/1411 دبیرخانه کمیسیونها

3 

دبیرخانه کمیسیونها  صبح برگزار شود 9مقرر شد جلسات کمیسیون روزهای سه شنبه آخر هر ماه ساعت 

و دبیر تخصصی 

 کمیسیون

 به مدت دو سال

4 

 کمیسیونها دبیرخانه های کمیسیون روزهای یکشنبه آخر هر ماه برگزار شود. مقرر شد جلسات کمیته

 تخصصی دبیر و

 کمیسیون

 به مدت دو سال.

 تاریخ دستور جلسه بعد

1-  

 (:مدعوین جلسه بعد )مسئولین، کارشناسان، مشاورین
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 شرح مذاکرات
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 شرح مذاکرات:

 و نایب رئیس اتاق همدان به ارائه گزارش عملکرد دوساله کمیسیون پرداختند. در ابتدای جلسه جناب آقای فالح رئیس محترم کمیسیون

عالوه بر ارجاع مسائل جهت بررسی و دریافت مصوبه به شورای گفتگوی  99کمیسیون را در سال  شاخص اقدامات و مصوبات ایشان اهم

 دولت و بخش خصوصی به شرح زیر بیان نمودند:

  افزوده ارزش بر مالیات قانون 31 ماده بواسطه 99 سال از قبل بانکی تراکنشهای براساس عملکرد بر مالیات محاسبه موضوع بررسی*

 و اجتماعی تامین سازمان جدید بخشنامه اساس بر نفر پنج زیر های کارگاه اجتماعی تامین بیمه حق معافیت موضوع کارشناسی بررسی*

   پیگیری جهت ایران اتاق به اصالحی نظرات ارسال

  ذیربط مراجع با مکاتبه و کارگران مسکن هزینه کمک از بیمه حق کسر دریافت موضوع رسیبر*

  وصنعتی تولیدی واحدهای برق قبوض در افزوده ارزش بر مالیات دریافت کارشناسی بررسی* 

 مسئله و ها خواهی جدیدنظردرت کارفرمایان به خدمت میز ارائه شکایات، به رسیدگی پروسه شدن طوالنی موضوعات با کار روابط بررسی*

 آور زیان و سخت کارهای

 "تغییرات ایجاد شده در آئین نامه با نظر هیأت نمایندگان اتاق همدان"با اشاره به  رئیس محترم اتاق همدان آقای زبردستجناب در ادامه 

 شدند. "در طی دو سال مسئولیت خود در کمیسیون موارد توجه هیأت رئیسه به مصوبات آئین نامه و اجرایی نمودن"خواستار 

 را مطرح نمودند. "تشکیل کمیته ای با عنوان بررسی قوانین و مقررات مخل کسب و کار"ایشان پیشنهاد 

 کمیته مقررات زدایی در کمیسیون بازار پول"در پاسخ این پیشنهاد آقای خورشیدی رئیس کمیسیون بازار پول اتاق همدان اظهار نمودند 

 فعالیت دارد و جهت پیشگیری از موازی کاری مقرر شد موارد مربوطه به کمیته مقررات زدایی کمیسیون بازار پول ارجاع داده شود.

رای گفتگوی دولت و بررسی مسائل و مشکالت با حضور مدیران دستگاههای مرتبط جهت طرح در شو"خواستار  همچنین اتاق همدان رئیس

 ".بخش خصوصی شد

آئین نامه چگونگی تشکیل و ادره کمیسیونهای "آقای محمدرضا ابراهیمی مسئول دبیرخانه کمیسیونهای تخصصی اتاق همدان  در ادامه

 را قرائت نمود.  "تخصصی اتاق همدان

 رئیس عنوان به فالح اکبر علی آقای اعضاء از گیری رأی شایان ذکر است با توجه به دستور جلسه کمیسیون مبنی بر انتخابات هیأت رئیسه با

 کمیسیون تخصصی دبیر عنوان به احمدی فرخ و دوم رئیس نایب شریفی مهدی آقای اول، رئیس نایب المعی حمیدرضا آقای کمیسیون،

 .شدند انتخاب

 سپس آقایان شیرویه جعفری نسب و محمدرضا مددیان به ترتیب به عنوان مسئولین کمیته های مالیات و تامین اجتماعی شدند.

یته امور مالیاتی: آقایان علی رضا حسن کاویار، سیدرضا ایرانپور، ملک اصلی، مجید مرادی، هادی اکبری نماینده کنترل گاز اکباتان، اعضای کم

 .محمدرضا ابراهیمی، فرخ احمدی

مدرضا ابراهیمی، مهدی اعضای کمیته تامین اجتماعی: آقایان سیدرضا ایرانپور، باقری نماینده آقای قدیمی زارع، الماسی، مجید ریختگر، مح

 .اکباتان گاز کنترل نماینده اکبری شریفی، هادی
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