
 

1 

 

 

......................................................................  .........................................................................  

 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 

 :اتصفحــ تعداد 3

حقوقی و قضاییکمیسیون  صورتجلسه  

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 برگزاری:تاریخ  1396/مهرماه/18

 شماره جلســه: 16
 

 رئیس جلسه: بهاروندآقای جناب  دبیر جلسه: آقای خیـاطجناب  ساعت شروع: 17:00 ساعت خاتمه: 19:00

        

 

 

  
 

 
 

 

 دستور جلسه:
 

 ن رضوی.تخصصی اتاق بازرگانی استان و شوراهای حل اختالف استان خراساهای بررسی چگونگی افزایش تعامالت و همکاری 

 استان خراسان رضوی. شناسایی راهکارهای ایجاد شوراهای تخصصی حل اختالف اقتصادی در 

 .گزارش کار، کارگروه بررسی طرح مبارزه با جرائم اقتصادی 

 ر مواردیسا 

 

 :اهم موارد مطرح شده 

به  رضوی سانصورت گرفته، کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراهای طبق هماهنگی -1

یس عاون رئتخصصی و شناسایی راهکارهای ایجاد شوراهای تخصصی حل اختالف، میزبان مهای منظور افزایش تعامالت، همکاری

ب ن ایشان جناد معاونامه، از آنجا که جناب آقای رفسنجانی امکان حضور نداشتنشوراهای حل اختالف خراسان رضوی بود. پیرو دعوت

 آقای یساقی اعالم حضور کردند.

ستان تالف اشورای حل اخ محترم جناب آقای بهاروند، ضمن عرض خیر مقدم به معاون یس محترم کمیسیوندر ابتدای جلسه رئ -2

ود، نقطه عرفی خخراسان رضوی، جناب آقای یساقی، کمیسیون را اجماال معرفی نمودند. در راستای همین امر کلیه حاضرین با م

 نظرات، راهکارها و پیشنهادات مرتبط را ارائه کردند.

سرکار خانم  توسط رشیگزابه برگزاری جلسات متعدد در خصوص بررسی و بازبینی طرح مبارزه با جرائم اقتصادی،  با توجهدر ادامه،  -3

 به شرح ذیل ارائه شد: آگنج، عضوی از کارگروه فوق

  ای جیق بوده و بایستی مض ،ماده و پنج فصل بسیار ناقص و ناکارآمد است. چرا که قانون جامع و سازنده 39این طرح با

 یت نشده است.این اهم رعا «سایر دستگاههای قانونی»  1کن طبق ماده یعدد را مسدود نماید لمتهای برداشتتفسیرها و 

  ،سری به م، قابل ترسیدگی و قانون حاک فرآیندآیا طرح مذکور در خصوص با توجه به اعمال قوانین مخصوص در مناطق آزاد

 ؟ه آزاد استقمتهمین جرائم منط

 سکوت طرح در این موضوع ایجاد ابهام نموده است که بایستی تصریح و رفع ابهام گردد. 

  قانون  قایسه بااقتصادی است و از جهتی دیگر در م مبارزه با مجرمین در جهت شدید، و خاص و این طرح به آنکهباتوجه

ویق صدور ازات، تعدیگر چون تعلیق اجرای مج مجازات محدود و از نهادهای تخفیفچنانکه،  .مجازات اسالمی قانون اشد است

 ا پیشنهادده لذـاعمال نش ،عی برای متهم قائل شده استـنف ،ق قانون مجازات اسالمی به نحویـحکم و کلیه مواردی که طب

 طبق رعایت حقوق متهم، اصولی برای تخفیف متهم در آن اعمال گردد. گرددمی

  ردد.م ایجاد گی با عملکرد باال در جهت کنترل جرائفرآیندشود می پیشنهاد .پیشگیری خیلی کارسازتر استاز آنجا که 

فصل  ل وحصادی را جناب آقای خادم زاده نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی، از مهمترین معضالت موجود فعالین اقت -4   

 تبط رامرهای زمینه ردایجاد شعب تخصصی  مذاکرات جلسات قبل با اعضای کمیسیون روـپی ،بود این اهمـبهدر راستای و  .ات اعالم کرداختالف
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 شده است در عملی رآیندفتهران، اصفهان، بندرعباس این های از آنجا که در استانجناب آقای خادم زاده افزود پیشنهاد و تصویب کردند. همچنین 

 شود. تواند اجرائیمیخراسان نیز 

 ردید.ارائه گ دیگر اعضای حاضر اعالم بر موافقت داشتند که در این راستا پیشنهاداتی نیز ،پیرو بیانیات نائب رئیس کمیسیون  

یدگی ضا بر رسدر ادامه تخصصی نمودن شعب، جناب آقای اثنی عشری عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع استان خراسان تقا -5 

 ف داشت.مختلف را از معاون رئیس شورای حل اختالهای دادرسی در حوزهصحیح و عدم اطاله 

ل حورای ، معاون شپیرو مذاکرات، درخواست و پیشنهادات اعضاء مبنی بر تشکیل شعب تخصصی حل اختالف جناب آقای یساقی -6

 اظهار داشت: اختالف خراسات

شعب  ر و تشکیلچنانکه در خود قانون بر این ام .مد استار کارآدر شورای حل اختالف بسیمختلف های شعب تخصصی در زمینهتشکیل 

 تخصصی تصریح داشته است.

ارد که جود د. و.وی افزود در حال حاضر شعب تخصصی در زمینه گردشگری، امور تخلفات بهداشت محیط، بانک و مؤسسات اعتباری و

 را دادند.وعده بر عملی نمودن این اهم ینرو ا بسیار نتیجه بخش بوده است. از

 د.آموزشی به اعضای شورا، جناب آقای یساقی موافقت و پیگیری الزم را اعالم نموهای در راستای برگزاری کالس -7

 معاون شورای حل اختالف تأکیدکرد:در ادامه 

ط ورا توسش هطرحی جامع و کامل بو ارسال  و تحریراز جمله موضوعات، تعداد شعب  کلیه جوانب بررسیبا تشکیل کارگروهی جهت 

 کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی اقدامات الزم از سوی شورای حل اختالف صورت خواهد گرفت.

 پیشنهادات و راهکارهای اعضاء: 
ر در خود شعب مذکو اصناف، و ثبت. حاضرین توافق بر ایجاد این مراکز وتخصصی در حوزه حمل و نقل، تجارت، ایجاد مراکز و شعب  -1

 سازمان مرتبط داشتند. 

 کور تأمینازمان مذسط ـدر این موارد توسها کلیه هزینهپیرو قانون سابق شـورای حل اختالف، در ادامه جناب آقای یساقی بیان داشت 

 نائیه تأمیـضقوه ق ارات شورای حل اختالف یاـل اعتبـنه از محـاین هزی تالفـورای حل اخـانون فی الحال شـق قـن طبـلک .گردیدمی

جانبی نیز های هدر هر حوزه هزین رود در راستای تخصصی نمودن شعبمی کرده است لذا انتظار را فراهم مشکالتی که بروز .دگردمی

 توسط سازمان مذکور تأمین گردد. 

 .اقتصادی حوزه تخصصانتخاب اعضاء و کارکنان متخصص در  -2

 مبنی بر استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری در موارد خاص.ای تبیین ماده یا آیین نامه -3

 مرتبط در راستای تشکیل شعب و مراکز تخصصی.های آموزش متقابل اعضای شورای حل اختالف و سازمان -4

 مانانب سازجگردد حداقل یک نفر از اعضای حاضر از می پیشـنهاددر خـصوص رسیـدگی دعاوی توسط اعضـای شورای حل اختالف  -5

 مرتبط با دعوا حضور داشته باشد.

 ر ایجادشنهاد بن شعب حل اختالف، پیو بهبود فضای کسب وکار و در راستای تخصصی نمود و کارفرما به منظور حمایت از کارگر -6

 ری نمود.توان جلوگیمی از ارجاع یکباره دعاوی به مراجع قضایی فرآیندن چرا که با انجام ای .شودمی ی اختصاصی در این حوزهشعب
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  :مصوبات جلسه
 

وابسته طی های حمل و نقل و دیگر حوزههای مصوب شد طرح و درخواست تشکیل شعب تخصصی حل اختالف در زمینه .1

 جلساتی بازبینی و اجرائی شود.

ید نائب رئیس کمیسیون با جناب آقای رفسنجانی در خصوص تبیین و تأکفی مابین رئیس و ای تصویب بر تشکیل جلسه .2

 موارد درخواستی و پیشنهادی.

ازرگانی بمرتبط با اتاق های آموزشی کارآمد برای قضات و فعالین شورای حل اختالف در حوزههای تصویب بر ایجاد کالس .3

 جهت بهبود رسیدگی دعاوی.

 حذف افراد غیرفعال کمیسیون. .4

 

 :جلسه حاضرین

 ،ریاعلی اصغر نیز ابراهیمی، علیرضا زنگنه ،صومیـن معـیـحس ،یزاریـنرـی اکبـعل ،اطـلی خیـع ،ادم زادهـدر خـحی ،اروندـبی بهـمجت :آقایان

 ابراهیم اسدی ،احمد اثنی عشری  ،بهزاد صفوی پور ،سید محسن پنجتنی

 مریم خبیری ،مهروز آگنج :هاخانم

 :غائبین جلسه

دهـقان  عـلی ی،،کمال نورسید محمد دانش عالقه بند ،محمد قبول ،دکتر دانش ،هاشمعلیرضا بنی ،قاسم حسینی ،محمدرضا حسنی :آقایان

 ،یاطخ ،رضا دشتیحمید ،مهدی آدمی ،پیرایـش شیرازی ،حـسن آدینه نـیا ،دادوودزاده ،جـواد نـوریان  ،حمـیدرضـا سلـطانی طـهرانـی ،زاده

 زحمتکش
 زهرا اطهری ،پرستو پیروان ،ساناز میرهادیزاده ،مریم علیزاده :هاخانم

 

 :میهمانان جلسه 
 جناب آقای یساقی، معاون محترم رئیس شورای حل اختالف 


