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 دستور جلسه:

 
 .گزارش کار، کارگروه طرح مبارزه با جرائم اقتصادی در خصوص طرح مذکور 

 .ارائه و ارزیابی نیازهای آموزشی مرتبط با کمیسیون توسط اعضاء 

 ر موارد.یسا 

 

 :اهم موارد مطرح شده

 
 :قای حسنیارائه گزارشی اجمالی از فرایند بررسی طرح مبارزه با جرائم اقتصادی، توسط رئیس کارگروه مربوطه، جناب آ -1

 نویسی طرح.تبیین صحیح چارچوب و اساس و شیوه قانون 

 ق بهادار، همچنین قانون مجازات اسالمی، جرائم موضوع فصل ششم بازار اورا 36عالوه بر جرائم اقتصادی موضوع تبصره ماده  -8ماده

اده مات مندرج در ها و مؤسسنسبت به کلیه اموال، وجوه و اسناد مالی متعلق به سازمان تحصیل مال نامشروعکالهبرداری، خیانت در امانت و 

 ی که بخشی ازخاص حقوقهای متکفل اداره اموال موقوفه یا متعلق به اشتاب تعزیرات( یا متعلق به نهادها و سازمانقانون مجازات)ک 598

ل موضوع جرم یزان ماشود. در کلیه موارد مذکور چنانچه مشود جزء جرائم اقتصادی محسوب میهزینه آنها از محل بودجه عمومی تأمین می

ع صالحیت مراج وارد درمهای سازمان و در سایر میلیارد ریال باشد رسیدگی در صالحیت دادسرا و دادگاه یا عوائد حاصل از آن بیش از ده

 قانونی مقرر قرار دارد.

 ح است.قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری تحصیل مال از طریق نامشروع صحی با توجه به 

  به دلیل ارتباط و ایجاد تعارض با ماده. قانون اساسی 49بازبینی و ارزیابی اصل 

 

 هد شد و از گذاری خوادر ادامه خاطرنشان کردند صالحیت قانونی طرح، موجب تحولی عظیم و گسترده در حوزه اقتصاد و سرمایه

ط گذاری توسلذا همین امر موجبات کاهش سرمایهآنجا که حقوق متهمین که فعالین اقتصادی هستند به خوبی تبیین نشده 

در  رتبط با طرحمجلس م فلذا طبق مصوبات کارگروه تقاضا بر دعوت از نمایندگانداران خارجی در ایران را فراهم می آورد سرمایه

  کمیسیون را در خصوص رفع تعارض داشتند.

 ،رگانیازـاق بط اتـتوسس ـتای دعوت اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلـاروند تصریح کرد در راسـسیون جناب آقای بهـس کمیـرئی -2

 ـه مشتـرک ورح در جلسو مـشکالت موجـود را جهت طنهادی ـموارد پیش ، کهاضرـضای حـها و دیگر اعای کمیتهـیه رؤسـباشد از کلیـم انتظار

 بندی نمایند.گیری مطلوب جمعنتیجه

 

 :های زیرمجموعه کمیسیونگزارش اجمالی کمیته -3

  سرکارخانم اطهری:کمیته مالکیت فکری با ریاست 
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 کمیته صورت ز جانبکلیه اقدامات الزم ا ،توان بیان داشتهای وابسته، میدر راستای برگزاری سمینار و تشکیل کارگاه 

خصوص  در رائیطرح توجیهی نیز به کمیسیون ارائه گردیده است لکن هنوز هیچگونه اقدام اجگرفته است ولو اینکه 

  باشم.می خواهشمند بر پیگیری و اجرائی نمودن فرایند از جانب کمیسیون نگرفته است، از اینرو صورت اجراء

  ین ه در اکاست،  مسکوت مانده لکن با وجود ارائه طرح پیشنهادی به کمیسیون برند،در خصوص پروژه ارزشگذاری

 اجراء انجام دهد. بایست اقدامات الزم و کارآمد را در خصوص برگزاری ومی کمیسیون خصوص نیز

 

 نیا:کمیته مالیات با ریاست جناب آقای آدینه 

 رایب مصوبه اخیر کمیته در خصوص ارسال پیشنهادات فعالین اقتصادی و اعضای اتاق در خصوص تعیین ض طبق

 .ت گرفته استند صورمالیاتی به کمیسیون مذکور در تهران از جانب اتاق بازرگانی، اقدامات الزم در راستای این فرای

 یری بکارگ به علت کسری بودجه و درخواست بر های مالیاتی مغایر با قانوننامهمسکوت ماندن پروژه ابطال بخش

 اقدامات الزم از جانب کمیسیون در راستای اجرایی نمودن آن. 

  

 :کمیته حقوق تجارت به ریاست آقای سلطانی طهرانی 

 ف در ای، تخصصی حل اختالپیرو مکاتبات سابق با شورا حل اختالف و مراجع دادگستری در خصوص تبیین شعبه

هوی دگی ماتوان بیان داشت این تخصص فقط در عنوان شعبات لحاظ شده است و در رسیتجارت می حوزه بازرگانی و

انی صورت ق بازرگقضات فراهم گردد که چنانچه توسط اتاوجه تأثیرگذار نبوده است لذا بایستی فرایند آموزش به هیچ

 گیرد به مراتب کارساز و کارآمدتر خواهد بود.

س شورای نی رئیتوان با دعوت از جناب آقای رفسنجازاده افزود، میون، جناب آقای خادمدر ادامه نائب رئیس کمیسی

 حل اختالف استان خراسان رضوی اقدامات الزم در جهت تسریع اجرای فرایند را انجام داد.

 

 

آن با کمیسیون حقوقی و  بیانات جناب آقای لبافی در خصوص معرفی شورا گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تعامل -4

 قضایی:

  با بخش  (دولت)تعامل بیشتر ارکان حاکمیت بخصوص قوه مجریهعضو به منظور  27شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با

مایند و از یشتر ننسبت به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی تشریک مساعی ب ،خصوصی است که از یک سو بتواند

 ین شورا،یت در انکته قابل اهم .نطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیانجامددیگر سو به م

 یی شدنکه همین امر موجب تسریع پیگیری و اجرا است طرح کلیه موارد و مصوبات حداکثر ظرف مدت یک ماه در دولت

 باشد.مصوبات در حد امکان می
  این راستا رداجراء  توان موارد کارآمد کثیری را جهتبا شورای مذکور، می برقراری تعامل آنبه جهت ظرفیت باالی کمیسیون و 

 :پیگیری نمود. از جمله آن
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 کید کرد بول تأکارهای مؤثر آن. پیرو این صحبت جناب آقای قکار و اصالح راهوشناسایی قوانین و مقررات مخل کسب

 بسیار کارسازتر خواهد بود که این اهم مصوب شد. بحث پیشگیری از تصویب قوانین مخل

کار در اجرای ماده وسبقانون بهبود محیط ک 3و  2مواد  قانوناً طبق ،جناب آقای لبافی افزود، پیشگیری به طور ضمنی

 تر و کارآمدتر انجام شود.شود. لکن بایستی صریحجزئاً انجام می 60

 و کار:قانون بهبود مستمر محیط کسب 3و 2مواد )

ها و ر کتبی اتاقه ها، نظـ دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصالح و تدوین مقررات و آیین نام2ماده

ه جلسات با ید آنان رده الزم آن دسته از تشکلهای ذی ربطی که عضو اتاقها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگا

 تصمیم گیری دعوت نماید

ای دولت، شش ماه پس ( درمورد شرکت دادن اتاقها در شوراهای تصمیم گیری بر44( قانون اصل )91تبصره ـ مهلت اجرای حکم بند )ب( ماده )

 .از الزم االجراء شدن این قانون است

 را استعالم ادی ذی ربطاجرائی، نظر تشکلهای اقتصهای و رویهها مهـ دستگاههای اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصالح مقررات، بخشنا3ماده

 (.کنند و مورد توجه قرار دهند

 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور:  60)ماده 

 اجرایی این قانون الزامی است.(های نامهکار در تدوین آیین وقانون بهبود مستمر محیط کسب 3و 2رعایت مواد 

 
تصادی و الین اقداشتند، به موازات بحث اصالح قوانین، شایسته است فع جناب آقای زحمتکش پیشنهاد همین راستادر 

از  آگاهی به علت عدمهایشان داشته باشند چرا که د صحیح فعالیتهای الزم را جهت پیشبربخش خصوصی نیز آگاهی

وارد با عدم متواند در بسیاری ارات دولتی از جمله دارایی میتوسط آنان ادهای اجرایی نامهها و آییننامهبخشقوانین، 

 ی مفید و کارآمد بر ضرر آنان اقداماتی انجام دهد.نامهبکارگیری قانون یا بخش

 ضائی ون حقوقی و قها توسط کمیسیتوان با بررسی و بازبینی آنباشد فلذا میها دارای ایرادات کثیر میاز آنجا که قراردادها در بخش بانک

حال  ی و بانکی درنون پولقاقرارداهایی جامع، کامل و متناسب روال اقتصادی تنظیم نمود در ادامه بحث جناب آقای قبول افزود از آنجا که 

ه و به نجام دادهای الزم را اهای مختلف آن بررسیتوان در خصوص قراردادهای بانکی، و جنبهدر مجلس مطرح است از اینرو میضر حا

 مجلس جهت تدوین در قانون ارجاع گردد.
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 :مصوبات جلسه

 
موارد وابسته به کمیسیون  ب بر همکاری کمیسیون با شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص مشکالت وتصوی -1

 به شورا جهت شرکت در جلسات شورا. هو معرفی اعضایی از کمیسیون به عنوان نمایند

ابطال ) و کمیته مالیات (برگزاری سمینار و انجام پروژه ارزشگذاری برند)مصوب شد موارد مسکوت کمیته مالکیت فکری  -2

جرای آن سیون جناب آقای خیاط پیگیری و در جهت عملی نمودن و اتوسط دبیر کمیهای مالیاتی مغایر با قانون( نامهبخش

 اقدامات الزم صورت گیرد.

 ها در جلسات کمیسیون جهت پیگیری و اجرای موارد و مصوباتسازمان یباال از مدیران و مقاماتتصویب بر دعوت  -3

 کمیسیون.

 

 

 :حاضرین جلسه

 
لی ع، ـولد قبـحمم ،صومیـن معـیـحس ،یزاریـنرـی اکبـعل ،علی اکبرلبافی ،اطـخیلی ـع ،ادم زادهـدر خـحی ،اروندـبی بهـمجت :آقایان

 ،نیاحسن آدینه ،هدی آدمیم ،طهرانی انیـیدرضا سلطـحم ،ـا حسنیمحمدرض ،علی اصغر نیزاری ،علیرضا زنگنه ابراهیمی ،جواد نوریان ،زادهدهقان

 علیرضا زحمتکش ،پوربهزاد صفوی

  

 مریم خبیری ،ریزهرا اطه ،مهروز آگنج ها:خانم

 :غائبین جلسه

سید  ،مید دشتیحکمال نوری، ،احمد اثنی عشری ،ابراهیم اسدی ،دکتر دانش ،هاشمعلیرضا بنی ،قاسم حسینی ،سید محسن پنجتنی: آقایان

 پیرایش شیرازی ،داوودزاده ،بندمحمد دانش عالقه

 پرستو پیروان ،زادهساناز میرهادی ،مریم علیزاده :هاخانم


