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 جلسه: کاردستور
 

 های هریک از شوراها جهت بهتر معرفی شدن اعضای متخصص.تعیین صالحیت 

 الم گزارش نهایی کارگروه طرح مبارزه با جرائم اقتصادی.اع 

 ر موارد.یسا 

 

 :اهم موارد مطرح شده

کار اول ه دستورببا اشاره ، به اعضای حاضر ضمن عرض خیرمقدم جناب آقای بهاروند، جلسه رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در ابتدای -1

شورای ن در عت و معدصن، تجارت یا حمل و نقل، سته به اتاق بازرگانی از جملههای وابشعب تخصصی در زمینهجلسه بیان نمودند: تعیین 

 کارآمد و راهگشای مشکالت فعالین اقتصادی در خصوص ایجاد دعاوی گردد.، کارسازتواند بسیار حل اختالف می

 جناب آقای خیاط اظهار داشتند:، در ادامه دبیر کمیسیون -2

الف ای حل اختکشاورزی استان خراسان رضوی با شورمعادن و ، صنایع، ی اتاق بازرگانیپیرو جلسه مشترک کمیسیون حقوقی و قضائ

 گرفت.توافقاتی ثمربخش صورت ، اد شعب اختصاصی با موضوعات زیرشاخه اتاق بازرگانیایج دادگستری در راستای

آقای  جناب، یرئیس محترم شورای حل اختالف خراسان رضو یبا ارسال نامه، الذکرگرفته بین دو مرجع فوقپیرامون توافقات صورت

ل اختالف مصوب قانون شوراهای ح 6که شرایط مندرج در ماده ، معرفی افرادی متخصصو ، تشکیل فعالً یک شعبهرفسنجانی مبنی بر 

و  اندیدختالف کاابا نظرسنجی کلیه حاضرین در جلسه جهت معرفی به شورای حل  افراد ذیل به عنوان متخصصین، را دارا باشند 1394

 انتخاب شدند:

 جناب آقای حیدر خادم زاده در حوزه بازرگانی و حمل و نقل 

 یرهادی زاده در حوزه بازرگانی و حمل و نقلسرکار خانم ساناز م 

  جناب آقای احمد اثنی عشری در حوزه صنعت و معدن 

 جناب آقای دهقان زاده در حوزه صنعت و معدن 

صلی داشته ر شاخه اد را و علم و تخصص الزم، موارد منتخب دانش حقوقی نسبی در کلیه که رئیس کمیسیون نظر داشت که افراد یاز آنجای   

 و نظرسنجی کلیه حاضرین انتخاب شدند.، مدنظر هایبا معیار الذکرا شایان به ذکر است که اشخاص فوقد فلذنباش

و  یبازرگان وای مختص دعاوی حمل و نقل شعبه مصوب گردید، در حین نظرسنجی در خصوص اعضای معرف به شوراء، الزم به ذکر است

  صورت گیرد.ای مجزا سیدگی دعاوی صنعت و معدن در شعبهنیز ر

میسیون از ک، امور ارشناس و مشاور در جهت تسهیلدیگر به عنوان کافرادی ، های اختصاصیاندازی شعبهپیرو راه، وی افزودادامه در  -3

 انتخاب و معرفی خواهند شد.

ن قای حسنی ضمآجناب  رئیس کارگروهدر ادامه دستورکار دوم جلسه مبنی بر اعالم گزارش نهایی کارگروه طرح مبارزه با جرائم اقتصادی  -4

 بندی و پیشنهادات کارساز در خصوص طرح مورد بررسی پرداختند.ها و جمعاز اعضای کارگروه به ارائه تحلیلتشکر 

ای متهمین نی برهای سنگیو محکومیت است بسیار سخت بوده، کنندگان طرحئیکه که نگاه تدوین: از آنجابیان داشتند جناب آقای حسنی -5

، ی عادالنهدادرس، همگرفتن نفع متجهت درنظر، طرح کارگروه در راستای تدوین و تنظیم صحیحاست فلذا تمام نیروی  نظر گرفته شده در

 به کار گرفته شده است. شهروندی و دیگر الزامات کاربردی حقوقرعایت 
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هاد گردید نهایی پیشن لذا در طرح، بدوی و تجدیدنظر بوده استتعدد قضات در هر دو مرحله ، افزود: از جمله ایرادات طرحوی ادامه  در -6

که بیان داشته ، است 33ماده ، های این طرحریوو از نوآ ترتیب و ترکیب رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر سازمان مورد بازبینی قرار گیرد.

 است:

دیدگان یا ست بزهدر صورت درخوا، مربوط به جرائم اقتصادیهای در پروندهدر صورت درخواست ، های مربوط به جرائم اقتصادیدر پرونده»

دادرسی  ن آئینقرر در قانومعالوه بر موارد ، گزارش دهندگان و یا کارشناسان و تأئید دادستان مربوط، مطلعین، شهود، نمایندگان قانونی آنها

 :های الزم از قبیل موارد زیر در خصوص آنها به عمل خواهد آمدکیفری حمایت

 دابیر حفاظتی از فرد یا خانواده ویت -1

 ارائه تسهیالت الزم برای انتقال محل زندگی وی در داخل یا خارج کشور -2

 هماهنگی الزم جهت انتقال محل کار فرد از سازمان دولتی به سازمان دولتی دیگر در داخل کشور -3

 تغییر نام و نام خانوادگی و دیگر اطالعات سجلی فرد یا نزدیکان وی -4

 افشای هویت آنهاعدم  -5

ه جز نمود که ب دادستان مربوطه ترتیبی اتخاذ خواهد، چنانچه اشخاص مذکور درخواست مخفی ماندن هویت خود را داشته باشند -1تبصره

ز ویدئو اد استفاده ه )ماننبازپرس و قضات دادگاه فرد دیگری از هویت آنها مطلع نگردد. در این مورد ممکن است ترتیبات خاصی برای ارائه ادل

 .کنفرانس یا حضور بازپرس یا قضات یا نمایندگان آنها در محل( در نظر گرفته شود

با  طالع داده واه ایشان مورد را ب، چنانچه قاضی دادگاه یا دادستان بدون درخواست اشخاص مذکور لزوم حمایت از آنها را تشخیص دهد -2تبصره

 «.فوق را اعمال خواهد کرد هایکسب موافقت آنها یک یا چند مورد از حمایت

کاری ازییری از موپایان طرح جهت جلوگ رنشان کرد: درخاطزاده جناب آقای خادم، رئیس کمیسیوننائب، در جهت تکمیل دستور کار دوم -7

الزحمه قحدر خصوص  وقتافزود در اسرعاظهار شود. همچنین درخواستی مبنی بر نفی یا نسخ قوانین ماقبل ، قوانین و رسیدگی عادالنه

 اعضای کارگروه اقدامات الزم از جانب کمیسیون انجام گیرد.

وضوع و م در خصوص، رئیس کمیته مالکیت فکری کمیسیون، در ادامه جناب آقای خیاط باتوجه به عدم حضور سرکار خانم اطهری -8

 آیند اجراید در فربررسی لزوم ارائه پیشنها» انوی دولت و بخش خصوصی با عنوبیست و هشتمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگ دستورکار

های رفاً در دادگاهصبویژه در رسیدگی به عاوی مالکیت فکری  1386های صتعتی و عالئم تجاری مصوب قانون ثبت اختراعات طرح 59ماده 

 بیان نمودند.گزارشی را  «ان و مشکالت ایجاد شده برای فعالین اقتصادیتهر

ون مذکور در قان 59ده های مالکیت فکری و ماهای الزم در بسیاری از بحثعلت فقدان تخصصبه : آقای نیزاری افزودتا جناب در همین راس

که فقط ، زمشعب ال که در راستای رفع مشکالت بایستی عالوه بر ایجاد و تأسیس، استان خراسان رضوی مشکالت متعددی ایجاد شده است

  کارآمد و متخصص وارد عمل شوند. قضات و نیروهای، در تهران وجود دارد

نیز  59د ماده ( می باش59تأکید کرد: چنانچه نظر بر تأسیس شعبی جهت رسیدگی به دعاوی مالیکت فکری )موضوع ماده  ویهمچنین 

 نیازمند اصالح می باشد.

 

 



 

3 

 

 

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

 

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

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

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

 

 :اتصفحــ تعداد 3

حقوقی و قضاییکمیسیون  صورتجلسه  

معادن و کشاورزی خراسان رضوی، صنایع، اتاق بازرگانی   

 

 تاریخ برگزاری: 21/09/1396

 شماره جلســه: 17

 

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

        

 

 

 

 

 

اظهارنظر در  مبنی بر، خصوصی استان به طرفیت دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخشص /3126/96پیرو نامه شماره  کمیسیونرئیس  -9

اظهار ، وعرتباط موضو اهمیت و ا« ریخته گری( استان -تراشکاری -مسائل و مشکالت مالیاتی انجمن صنفی کارفرمایی)قالبسازی» خصوص 

 و بررسی و تحلیل آن در کارگروه کمیسیون را داشتند.، بر طرح

غایرت م» وضوع بیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در آبان ماه با مدر راستای جلسه دجناب آقای حسنی اظهار داشتند:   -10

دالت اداری و عهای برگشتی در این خصوص مطابق رأی دیوان قانون اصالح چک و بررسی وضعیت چک 21بخشنامه بانک مرکزی با ماده 

های بانکی ر چکسال برای انقضای رفع سوء اث 3که نهایتاً منجر به تعیین مدت زمان  8/03/1391مورخ  91/59912بخشنامه شماره 

 ون اصالح چکقان 21 در جهت مغایرت بخشنامه بانک مرکزی با ماده« ها آن را اعمال نمی نمایند.گردیده است. ولی در عمل هنوز بانک

، صنایع، یازرگانمصوب شد: کارگروهی با حضور حقوقدانان و افراد متخصص در جهت تحلیل و بازبینی موضوع مطروحه ذیل نظر اتاق ب

 و اقدامات الزم انجام شود.، معادن و کشاورزی تشکیل

 

   :مصوبات جلسه
 

تاق در شعب اختصاصی وابسته به اتصویب بر معرفی افراد منتخب اعضای کمیسیون به شورای حل اختالف جهت فعالیت   .1

 معادن وکشاورزی.، صنایع، بازرگانی

 صادی درتصویب بر انجام اقدامات الزم جهت پرداخت حق الزحمه اعضای محترم کارگروه بررسی طرح مبارزه با جرائم اقت .2

 جناب آقای خیاط.، اسرع وقت توسط دبیر کمیسیون

ریخته گری(  -تراشکاری -محترم صنفی کارفرمایی )قالبسازی مسائل و مشکالت مالیاتی انجمن»مصوب شد موضوع  .3

رد که از دستور جلسات آینده دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی است در کارگروه کمیسیون مو« استان

 تحلیل و بررسی قرار گیرد و نتیجه و اعالم نظر در اسرع وقت به جناب آقای بهاروند اعالم گردد.، بازبینی

 

 :اضرین جلسهح
 

 :آقایان

علی دهقان ،  تنیپنجن سید محس، حسین معصومی، علی اکبر نیزاری، کمال نوری،  حسن آدینه نیا، علی خیاط، حیدر خادم زاده، مجتبی بهاروند

 بهزاد صفوی پور، علیرضا زنگنه ابراهیمی، محمدرضا حسنی ، بند سید محمد دانش عالقه، زاده

 :هاخانم

 مریم خبیری ، پرستو پیروان، ساناز میرهادی زاده، مهروز آگنج 

 :غائبین جلسه

 :آقایان

، احمد لیرضا زحمتکشع، جواد نوریان، هاشمعلیرضا بنی، علی اصغر نیزاری، ابراهیم اسدی، حمیدرضا سلطانی طهرانی، محمد قبول، مهدی آدمی

 اثنی عشری

 :هاخانم

 زهرا اطهری


