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   دستور جلسه:
 تاق اقضائی  اعاده نظر و هم اندیشی در خصوص روال کاری تشکیل شعب تخصصی شورای حل اختالف، با همکاری کمیسیون حقوقی و

 بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

  خصوصی به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاعی از طرف شورای گفتگوی دولت و بخشپیگیری بررسی موارد 

 1397کمیته آموزش در سال های اعالم نظر برنامه 

 ر مواردیسا 

 

 :اهم موارد مطرح شده 

 
ئیس شورای رنی از میزبابا  رضوی هجدهمین جلسه کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان  -1

در ساختمان  24/11/1396، جناب آقای رفسنجانی و معاونت شورای حل اختالف، جناب آقای فالح نژاد در تاریخ حل اختالف خراسان

 شماره یک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار گردید.

الکیت مینار مکمیته آموزش در خصوص برگزاری سابتدای جلسه با خوشامدگویی رئیس کمیسیون، جناب آقای بهاروند و گزارش کار  -2

 فکری آغاز گردید.

 

 کمیته آموزش، جناب آقای حسنی در جهت گزارش کار اظهار داشت:رئیس  -3

صر دانایی بنیان در عهای دانشتواند ضامن موفقیت اقتصادی وفناوری واحدهای اقتصادی، پژوهشگران و شرکتهایی که میاز زیرساخت

ر جهت امی دگ ،توان با برگزاری سمینارق مالکیت فکری است. و از آن جهت که این مبحث جدید و نوین است میحقو ،محوری باشد

های دارایی راتز ابتکاادر جهت حفظ منافع ناشی  به منظور استفاده از راهکارهای قانونی موجودآگاهی فعالین اقتصادی و اعضای اتاق 

 فکری برداشت.

مصوب کری جهت بررسی طرح و جوانب سمینار مالکیت ف 23/11/1396یرو جلسه کارگروه حقوقی مورخ پ وی در ادامه بیان داشت

 طی مدت یک روز برگزار گردد.  1397سمینار در تیرماه  ،گردید

و  منتخب ،نعتیصالکیت مرئیس اداره  ،پدر مالکیت فکری ایران و جناب آقای کیانی ،اساتید سمینار با تصویب کمیته، جناب دکتر حبیبا

 مصوب شدند.

ابسته و تصادیها و واحدهای اقمیدانی در حوزهتوان با روش می ،وی همچنان پیشنهاد نمود در خصوص آشناسازی مخاطبین سمینار -4

ناری سمی و، نجام دادام را اقدامات الز ها،تالءبه الزم برای سمینار در جهت رفع آنو دریافت مب و با گفتمان واحدهای مدنظر .حضور یافت

 ارائه نمود. و پربار نیز کارمد

ای در خصوص نامهتوان توافقضمن برگزاری سمینار می :های جناب آقای حسنی اظهار داشتندسرکار خانم اطهری در تکمیل صحبت -5

 سان جهت تسهیل امور انعقاد نمود.های مالکیت فکری در استان خراایجاد شعب سازمان

ون ثبت قان 59ه وگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر اصالح مادپیرو جلسه شورای گفتتصریح کرد در ادامه جلسه سرکار خانم اطهری  -6

 شود.نمی مشکالت به طور کامل رفعبا اصالح این ماده  ،1386و عالئم تجاری مصوب های صنعتی اختراعات طرح
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 جرایی آن در صالحیتناشی از اجراء این قانون و آیین نامه ارسیدگی به اختالفات ،1386قانون ثبت اختراعات مصوب  59طابق ماده م -7

ییس قوه رتوسط  باشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب ایـن قـانونمی شعبه یا شعب خاصی از دادگاههای عمومی تهران

 .گرددمی قضاییه تعیین

ایستی . ب.عالئم و و ثبت و از آنجائیکه در روند اجرائی .شودمی وی بیان داشت طبق اصالح این ماده فقط دعاوی به استان خراسان منتقل

 ست عالوه براایسته شهای خود را دارد لذا های مرتبط در تهران داشت. و این امر نیز، دشواریحداقل دوبار اعالن حضوری در سازمان

 .ختراعات و برند انجام گیرد، اقدامات الزم دیگر در جهت تسهیل امور و فرایند ثبتی عالئم و ا59اصالح ماده 

 

 ن:های دریافتی از جانب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با عنوایر کمیسیون جناب آقای خیاط اعالم بر، نامهدب -8

 پزشکیشتی دامهای اقتصادی حوزه دام، طیور و صنایع غذایی در خصوص ناظرین بهداها و انجمنپیرامون مشکالت اتحادیه. 

  ه.مدیر کل دفتر بانوان و خانواد 32378/15/38گذاری بانوان به موجب نامه شمارهسرمایهموانع اشتغال و 

  به ی و نتیجههای مربوطه رسیدگبه طور تفصیلی در کمیته ،نظر رئیس کمیسیون مصوب شد مواردکه با  .جهت اظهارنظر حقوقی نمودند 

  وگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع شود.به شورای گفت ،که پس از اجماع نظر و بررسی اجمالیمیسیون اعالم گردد. ک 

 
ته در ودن این کمیءبه ببا توجه بر اعالم نظر رئیس کمیسیون، جناب آقای بهاروند مبنی بر تشکیل کمیته کار و تأمین اجتماعی و مبتال -9

 الیت نماید.ام بر فعاعضاء کمیته اقدکثیر، جناب آقای زنگنه رئیس کمیته اعالم بر عضوگیری نمودند که با توجه به انتخاب موارد 

 

ختالف اای حل فرمایی رئیس محترم شورای حل اختالف مشهد، جناب آقای رفسنجانی و معاون شوردر ادامه جلسه با حضور و تشریف -10

 م اندیشی درظر و هو پیرو دستور کار اول جلسه مبنی بر اعاده ن دگویی رئیس کمیسیون به بزرگواراننژاد و خوشامجناب آقای فالح

دن و ع، معاخصوص روال کاری تشکیل شعب تخصصی شورای حل اختالف، با همکاری کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی، صنای

الین ضور فعح، عدم ی بهاروندجناب آقا های اعضای کمیسیون از رئیس و معاون شورای حل اختالف،و گفتمان و درخواستکشاورزی 

تشکیل  افهدله او تخصصی نمودن رسیدگی توسط قضات و استفاده از کارشناسان الزم را، از جم ،اقتصادی در مراکز رسیدگی عمومی

  .بیان نموندشعب تخصصی شورا حل اختالف 

ص و ون مشخلیه وظایف شورا طبق قانجناب آقای رفسنجانی پس از توصیف و تعریف اجمالی شورای حل اختالف اظهار داشتند، ک -11

 ،ستاباشد. لذا چنانچه نظر بر تشکیل شعب تخصصی وسازش و صدور گزارش اصالحی میتصریح شده است، که محوریت آن صلح

 .بایستی در قالب چارچوب قانونی شورا، عمل شود

الین خود فع که اعضای فعال شعب، از جنستشکیل شعب تخصصی در صورتی کارساز و کارآمد خواهد بود  در ادامه وی بیان داشت: -12

 اقتصادی باشند لذا شایسته است افرادی از فعالین اقتصادی از جانب کمیسیون به شورا معرفی گردد.

البدل که جمعاً چهار نفر است. نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی3از آنجائیکه طبق قانون شورای حل اختالف افراد الزم برای رسیدگی،  

رای شورا به شو ختصاصیافلذا به میزان دوبرابر عضو الزم برای شورا از جانب کمیسیون حقوقی و قضائی به عنوان کاندیدای اعضای شعب 

 رفی شوند، که پس از گزینش چهار نفر از آنها منتخب، و اقدام به فعالیت نمایند.حل اختالف مع

قضائی،  حقوقی و مصوب شد که پس از تعیین و معرفی جایگاه شعب تخصصی از جانب کمیسیون ،در پایان گفتمان رئیس محترم شورای حل اختالف -13

 شورای محترم کارهای اجرائی الزم را انجام دهند.
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هت د ذیل نیز جن افراه بر اعضایی که سابقاً جهت معرفی به شورا منتخب شده بودند در انتهای جلسه با نظرخواهی اعضای کمیسیوعالو -14

 معرفی به شورا از کمیسیون کاندیدا شدند:

 بند در حوزه حمل و نقلجناب آقای دانش عالقه 

 یسرکار خانم اطهر 

 و حوزه معدن متعاقباً نیز اعالم و معرفی خواهند شد. دو عضو دیگر جهت کاندیدای شورا در حوزه صنعت

 

 :مصوبات جلسه
در ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی با حضور تصویب بر تشکیل شعبه تخصصی شورای حل اختالف  .1

 اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی برای تسهیل در رسیدگی به امور وابسته.

 .1397مالکیت فکری در تیرماه سال ب بر تشکیل سمینار تصوی .2

ی از کمیته کار و تأمین اجتماعی به ریاست جناب آقای زنگنه اقدام به تشکیل جلسه و بررسی موراد ارسالمصوب شد  .3

 جانب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گردد.

کمیسیون حقوقی و قضائی تصویب بر بررسی و تفحص موارد ارجاعی از جانب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به  .4

گوی دولت و نظر کمیسیون به شورای گفتدر کارگروه حقوقی و انعکاس نتیجه آن در جلسه آتی کمیسیون به منظور اعالم

 .بخش خصوصی
 

 
 :حاضرین جلسه

، پورصفوی، نیاهآدین، هیمیزنگنه ابرا ،سلطانی طهرانی ، دهقان زاده،صومیـمع، ان جویمندـنوری ،حسنی، اطـخی ،ادم زادهـخ، اروندـبه :آقایان

 ، اسدیآدمی ، دانش عالقه بند،نوری

 خبیری، ریاطه، آگنج ها:خانم

 :غائبین جلسه

  دشتی، شیرازی، علی اصغر نیزاری، علی اکبر نیزاری، زحمتکش، قبول، اثنی عشری، هاشمبنی، حسینی، پنجتنی: آقایان

 پیروان ،زادهمیرهادی: هاخانم

 :جلسه همانانیم

 جناب آقای رفسنجانی، ریاست محترم شوراهای حل اختالف استان خراسان رضوی

 جناب آقای فالح نژاد، معاونت محترم شوراهای حل اختالف استان خراسان رضوی


