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دستور جلسه:
 بررسی چگونگی افزایش تعامالت و همکاریهای تخصصی اتاق بازرگانی استان و شوراهای حل اختالف استان خراسان رضوی.
 شناسایی راهکارهای ایجاد شوراهای تخصصی حل اختالف اقتصادی در استان خراسان رضوی.
 گزارش کار ،کارگروه بررسی طرح مبارزه با جرائم اقتصادی.
 سایر موارد

اهم موارد مطرح شده:
 -1طبق هماهنگیهای صورت گرفته ،کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی به
منظور افزایش تعامالت ،همکاریهای تخصصی و شناسایی راهکارهای ایجاد شوراهای تخصصی حل اختالف ،میزبان معاون رئیس
شوراهای حل اختالف خراسان رضوی بود .پیرو دعوت نامه ،از آنجا که جناب آقای رفسنجانی امکان حضور نداشتند معاون ایشان جناب
آقای یساقی اعالم حضور کردند.
 -2در ابتدای جلسه رئیس محترم کمیسیون جناب آقای بهاروند ،ضمن عرض خیر مقدم به معاون محترم شورای حل اختالف استان
خراسان رضوی ،جناب آقای یساقی ،کمیسیون را اجماال معرفی نمودند .در راستای همین امر کلیه حاضرین با معرفی خود ،نقطه
نظرات ،راهکارها و پیشنهادات مرتبط را ارائه کردند.
 -3در ادامه ،با توجه به برگزاری جلسات متعدد در خصوص بررسی و بازبینی طرح مبارزه با جرائم اقتصادی ،گزارشی توسط سرکار خانم
آگنج ،عضوی از کارگروه فوق به شرح ذیل ارائه شد:
 این طرح با  39ماده و پنج فصل بسیار ناقص و ناکارآمد است .چرا که قانون جامع و سازنده ،بایستی مضیق بوده و جای
تفسیرها و برداشتهای متعدد را مسدود نماید لیکن طبق ماده  « 1سایر دستگاههای قانونی» این اهم رعایت نشده است.
 با توجه به اعمال قوانین مخصوص در مناطق آزاد ،آیا طرح مذکور در خصوص فرآیند رسیدگی و قانون حاکم ،قابل تسری به
متهمین جرائم منطقه آزاد است؟
سکوت طرح در این موضوع ایجاد ابهام نموده است که بایستی تصریح و رفع ابهام گردد.
 باتوجه به آنکه این طرح خاص و شدید ،و در جهت مبارزه با مجرمین اقتصادی است و از جهتی دیگر در مقایسه با قانون
مجازات اسالمی قانون اشد است .چنانکه ،تخفیف مجازات محدود و از نهادهای دیگر چون تعلیق اجرای مجازات ،تعویق صدور
حکم و کلیه مواردی که طبـق قانون مجازات اسالمی به نحوی ،نفـعی برای متهم قائل شده است ،اعمال نشـده لذا پیشنهاد
میگردد طبق رعایت حقوق متهم ،اصولی برای تخفیف متهم در آن اعمال گردد.
 از آنجا که پیشگیری خیلی کارسازتر است .پیشنهاد میشود فرآیندی با عملکرد باال در جهت کنترل جرائم ایجاد گردد.
 -4جناب آقای خادم زاده نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی ،از مهمترین معضالت موجود فعالین اقتصادی را حل و فصل
اختالفات اعالم کرد .و در راستای بهـبود این اهم ،پیـرو مذاکرات جلسات قبل با اعضای کمیسیون ایجاد شعب تخصصی در زمینههای مرتبط را
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پیشنهاد و تصویب کردند .همچنین جناب آقای خادم زاده افزود از آنجا که در استانهای تهران ،اصفهان ،بندرعباس این فرآیند عملی شده است در
خراسان نیز میتواند اجرائی شود.

پیرو بیانیات نائب رئیس کمیسیون ،دیگر اعضای حاضر اعالم بر موافقت داشتند که در این راستا پیشنهاداتی نیز ارائه گردید.
 -5در ادامه تخصصی نمودن شعب ،جناب آقای اثنی عشری عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع استان خراسان تقاضا بر رسیدگی
صحیح و عدم اطاله دادرسی در حوزههای مختلف را از معاون رئیس شورای حل اختالف داشت.
 -6پیرو مذاکرات ،درخواست و پیشنهادات اعضاء مبنی بر تشکیل شعب تخصصی حل اختالف جناب آقای یساقی ،معاون شورای حل
اختالف خراسات اظهار داشت:
تشکیل شعب تخصصی در زمینههای مختلف در شورای حل اختالف بسیار کارآمد است .چنانکه در خود قانون بر این امر و تشکیل شعب
تخصصی تصریح داشته است.
وی افزود در حال حاضر شعب تخصصی در زمینه گردشگری ،امور تخلفات بهداشت محیط ،بانک و مؤسسات اعتباری و ..وجود دارد که
بسیار نتیجه بخش بوده است .از اینرو وعده بر عملی نمودن این اهم را دادند.
 -7در راستای برگزاری کالسهای آموزشی به اعضای شورا ،جناب آقای یساقی موافقت و پیگیری الزم را اعالم نمود.
در ادامه معاون شورای حل اختالف تأکیدکرد:
با تشکیل کارگروهی جهت بررسی کلیه جوانب از جمله موضوعات ،تعداد شعب و تحریر و ارسال طرحی جامع و کامل به شورا توسط
کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی اقدامات الزم از سوی شورای حل اختالف صورت خواهد گرفت.

پیشنهادات و راهکارهای اعضاء:
 -1ایجاد مراکز و شعب تخصصی در حوزه حمل و نقل ،تجارت ،اصناف ،و ثبت .حاضرین توافق بر ایجاد این مراکز و شعب مذکور در خود
سازمان مرتبط داشتند.
در ادامه جناب آقای یساقی بیان داشت پیرو قانون سابق شـورای حل اختالف ،کلیه هزینهها در این موارد توسـط سازمان مذکور تأمین
میگردید .لکـن طبـق قـانون فی الحال شـورای حل اخـتالف این هزیـنه از محـل اعتبـارات شورای حل اختالف یا قوه قضـائیه تأمین
میگردد .که بروز مشکالتی را فراهم کرده است لذا انتظار میرود در راستای تخصصی نمودن شعب در هر حوزه هزینههای جانبی نیز
توسط سازمان مذکور تأمین گردد.
 -2انتخاب اعضاء و کارکنان متخصص در حوزه تخصص اقتصادی.
 -3تبیین ماده یا آیین نامهای مبنی بر استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری در موارد خاص.
 -4آموزش متقابل اعضای شورای حل اختالف و سازمانهای مرتبط در راستای تشکیل شعب و مراکز تخصصی.
 -5در خـصوص رسیـدگی دعاوی توسط اعضـای شورای حل اختالف پیشـنهاد میگردد حداقل یک نفر از اعضای حاضر از جانب سازمان
مرتبط با دعوا حضور داشته باشد.
 -6به منظور حمایت از کارگر و کارفرما و بهبود فضای کسب وکار و در راستای تخصصی نمودن شعب حل اختالف ،پیشنهاد بر ایجاد
شعبی اختصاصی در این حوزه میشود .چرا که با انجام این فرآیند از ارجاع یکباره دعاوی به مراجع قضایی میتوان جلوگیری نمود.
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مصوبات جلسه:
 .1مصوب شد طرح و درخواست تشکیل شعب تخصصی حل اختالف در زمینههای حمل و نقل و دیگر حوزههای وابسته طی
جلساتی بازبینی و اجرائی شود.
 .2تصویب بر تشکیل جلسهای فی مابین رئیس و نائب رئیس کمیسیون با جناب آقای رفسنجانی در خصوص تبیین و تأکید
موارد درخواستی و پیشنهادی.
 .3تصویب بر ایجاد کالسهای آموزشی کارآمد برای قضات و فعالین شورای حل اختالف در حوزههای مرتبط با اتاق بازرگانی
جهت بهبود رسیدگی دعاوی.
 .4حذف افراد غیرفعال کمیسیون.

حاضرین جلسه:
آقایان :مجتـبی بهـاروند ،حیـدر خـادم زاده ،عـلی خیـاط ،علـی اکبـرنـیزاری ،حسـیـن معـصومی ،علیرضا زنگنه ابراهیمی ،علی اصغر نیزاری،
سید محسن پنجتنی ،بهزاد صفوی پور ،احمد اثنی عشری  ،ابراهیم اسدی
خانمها :مهروز آگنج ،مریم خبیری

غائبین جلسه:
آقایان :محمدرضا حسنی ،قاسم حسینی ،علیرضا بنیهاشم ،دکتر دانش ،محمد قبول ،سید محمد دانش عالقه بند،کمال نوری ،عـلی دهـقان
زاده ،حمـیدرضـا سلـطانی طـهرانـی ،جـواد نـوریان  ،دادوودزاده ،حـسن آدینه نـیا ،پیرایـش شیرازی ،مهدی آدمی ،حمیدرضا دشتی ،خیاط،
زحمتکش
خانمها :مریم علیزاده ،ساناز میرهادیزاده ،پرستو پیروان ،زهرا اطهری

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