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 :دستوركار جلسه 
گذار در پيشگيري از جرايم اقتصادي در قلمرو بهبود مستمر محيط  گفتمان قانون(ارائه گزارش طرح مطالعاتي  -1

 توسط جناب آقاي دكتر حسيني) وكار كسب
 نظرات كميسيونبندي  بررسي برنامه ششم توسعه كشور و جمع -2

 :اهم موارد مطرح شده
شكيل تاعضاي كميسيون و  حميديمهندس آقاي جناب  رياست بهكار و بهبود محيط كسب سيونجلسه كمي پنجمين

 . گرديد

دستور  يناول و جناب آقاي مهندس حميدي از اعضاي حاضر به دليل حضور به موقع در جلسه تشكر كردندجلسه  يدر ابتدا 
وكار كه تقريبا سه سال از تصويب آن در مجلس گزارشي از روند اجراي قانون مستمر بهبود محيط كسب. شدكار جلسه دنبال 

ماده است  29كار، حاوي وقانون بهبود مستمر محيط كسب: خالصه گزارش ارائه شده بدين شرح است. گذرد، قرائت شد مي
حكم قانوني به  13، ورد آنها به طور كامل اجرايي شدهم 8كم، حكم قانوني وجود دارد كه از ميان اين تعداد ح 47كه در آنها 

اجرا نشده  94حكم قانوني نيز تا آبان  24حكم قانوني قابل ارزيابي نيست و  2طور ناقص يا با اثربخشي كم اجرا شده، اجراي 
 .هاي اجرايي نيز باقي مانده است نامه است و يك مورد از آيين

دهد كه به  نشان مي) 16/11/1390مصوب (ول اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار هاي مسئ بررسي عملكرد دستگاه
 51اند، به طوري كه حدود  هاي اجرايي، به تكاليف خود در اين قانون عمل نكرده دولت و اكثر دستگاه  جز تعداد اندكي ماده،

كل ناقص يا با اثربخشي كم اجرا شده است و تنها حدود درصد احكام نيز به ش 27درصد از احكام اين قانون تاكنون اجرا نشده، 
  .درصد از احكام قانون مربوطه به طور كامل اجرا شده است 17

گذار در پيشگيري از جرايم اقتصادي در قلمرو بهبود  گفتمان قانون«اي از طرح پژوهشي با عنوان سپس دكتر حسيني مقدمه
در اين طرح جرايم احتمالي . پيشگيري از جرم در مسائل حقوقي اهميت زيادي دارد. را بيان كردند» وكار مستمر محيط كسب

ايشان بيان كردند . پروژه دو قسمت اقتصادي و حقوقي دارد. كار شناسايي خواهد شدومرتبط با قانون بهبود مستمر محيط كسب
يكي از دانشجويان دكتراي . ارش خواهد شدشود و با ادبياتي ساده گزادبيات تخصصي و فني اجتناب مي كه در اين طرح از

وكار منظور از محيط كسب: استاي از رويكرد اقتصادي اين طرح را ارائه كرد كه عناوين آن بدين شرح اقتصاد مقدمه
وكار، مقايسه آثار دو الگوي وكار، تاريخچه توجه به محيط كسببندي متعارف و غيرمتعارف از محيط كسبچيست؟ دسته

-وكار در ايران، ضرورت پايش محيط ملي كسبقش بخش خصوصي در چين و روسيه، سابقه توجه به محيط كسبن افزايش

بندي مباحث، پالن مشخص آوري منابع مربوط به طرح، تقسيمجمع: اقدامات صورت گرفته براي اين طرح پژوهشي. وكار
منحصر بودن در : هاي تحقيقمحدوديت. در اين قانونشناختي و مسائل پيشگيرانه جهت بيان مطالب، شناسايي و تلفيق جرم

 .همين قانون و توجه انحصاري به رويكردهاي پيشگيرانه 
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 :سپس از اعضاي كميسيون خواسته شد نظرات خود درباره اين طرح پژوهشي را اعالم نمايند  

وكار توسط كساني يط كسبقانون بهبود مستمر مح. پروژه بايد اثربخشي الزم را در پيشگيري از جرم داشته باشد -
هاي نكته اساسي استفاده از ظرفيت. هاي مختلف بخش خصوصي هستنداندركار در بخشپيشنهاد شده است كه دست

گونه تغيير داد كه اين قانون تا امروز تا چه ميتوان رويكرد اين طرح را بدين. وكار استموجود براي بهبود محيط كسب
گويا نيست و بايد عنوان پروژه در مبحث مسائل اجرايي باشد و نتايج قابل وان طرح عن. ميزاني اثرگذار بوده است

 . گيري و عملياتي باشدزهااند

ها از هاي مالياتي كه بعضي از سازمانمانند تبعيض. در اين طرح بايد ريشه جرم از منظرهاي مختلف بررسي شود -
 . امضاءستند و يا قراردادهاي سفيد پرداخت ماليات معاف ه

درصد اين مواد قانوني اجرا نشده است و سازوكار  80همانطور كه در گزارش روند اجراي اين قانون آمده بود حدود  -
توان از اين اتفاق پيشگيري كرد؟ در كشورهاي پيشرفته، افراد كشور نيز چگونه مي. اجراي آن نيز تعريف نشده است

 .بي دور بزنند اما قانون طوري تدوين شده است كه نتوان آن را دور زدتوانند قوانين را به خوپيشرفته هستند و مي
نبايد به موارد تعريفي موجود در كتب متوسل . وكار ديدي سطحي وجود دارددر اكثر مباحث مرتبط با محيط كسب  -

 . تر توجه شودشد و بايد به مسائل دقيق

 . محدوده جغرافيايي و تعداد مواد را محدود كرد گستردگي موضوع مطرح شده در اين طرح خيلي زياد است، بايد -

بخش : براي چه كسي ميخواهيم پيشگيري صورت گيرد. زدايي انجام گيردشناسي صورت گيرد بعد جرماول بايد جرم -
 .دولتي يا بخش خصوصي

هاي گروه متغيرها بايد در. صورت گيرد و نمونه آماري را محدود كنيم يمطالعه مورد. جامعه آماري گسترده است -
 . بندي شوندمختلفي دسته

-قوانين نيز به دو گروه تقسيم مي. بحث ضمانت اجرا و مبحث پيشگيرانه: محتواي تحقيق به دو مبحث تفكيك شود -

ضمانت اجرا مهمتر است و در قوانين مرتبط با  ،در بحث وظايف دولتي. وظايف دولتي و وظايف بخش خصوصي: شوند
بيشتر وكار در قانون بهبود محيط كسبهاي دولتي جنبه. بخش خصوصي مبحث پيشگيري از جرم اهميت بااليي دارد

 . بررسي شودنيز در بخش خصوصي بايد هاي مرتبط با بروز جرم زمينه و است و ضمانت اجرايي مهمتر است

هاي اجرايي مسئول دستگاهوگو بحث شود و وكار در شوراي گفتهبود مستمر محيط كسبمواد مرتبط با قانون ب -
 .هاي ديگر ارزيابي شوندهاي اجرايي استان نسبت به استانبازخواست شوند و وضعيت دستگاه

باال، در سطوح . بهبودي در طول دو سال گذشته وجود نداشته و با انجام برجام فرصت جديدي به وجود نيامده است -
بايد . اندفعالين اقتصادي با شرايط بدتري مانند ركود مواجه شده. وكار وجود نداردباورهاي متناسب با محيط كسب

خواهد در پيش ها انجام شود نتايج بهتري هاي نظارتي را پشت اين قانون آورد و مطالبات با كمك اين سازمانسازمان
 .داشت
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هاي اجرايي در استان دكتر لبافي بيان كردند كه قانون و احكام استخراج شد و به دستگاه در ارتباط با روند اجراي اين قانون 
در شوراي . اين قانون را اعالم كردكردن هاي اجرايي در اجرايي اتاق آمادگي خود براي كمك به دستگاه. استان ابالغ شد

 . گرفته شد اجرايي  هايدستگاهوگو عملكرد گفت

كميسيون خواستند كه كميسيون درباره با موضوعاتي مانند كاهش غيرطبيعي نرخ بيكاري در استان، يكي از اعضاي  -
وگوي گزارشي از عملكرد شوراي گفت. ها اعالم موضع كنداجرايي شدن نقش بيشتر بسيج و كاهش ساعات كار خانم

  .يابندوگو حضور نميوجود ندارد و هيچ يك از نمايندگان مجلس در شوراي گفت

زماني كه : اي ظريف توجه شودآقاي مهندس حميدي بيان كردند كه در بحث كاهش غيرطبيعي نرخ بيكاري بايد به نكته
شود اما از سوي ديگر با باز شدن دو نفر اضافه مي 200شود به ستون بيكاران كارگر بسته مي 200اي در كشور با كارخانه

نفر از كارگراني كه در خدمت اقتصاد كشور  200شود در حالي كه بيكاران كم مينفر از آمار  300مركز تجاري در شهر 
 . شونداند و به جاي آنها كساني كه در خدمت اقتصاد چين و تركيه هستند جايگزين ميبودند بيكار شده

جديد نيز در اين بايد اين مشكالت  ،وكار تاكنون شرايط تغيير كرده استاز زمان اجرايي شدن قانون بهبود محيط كسب
ي اجراي آن قانون يكي است اما نحوه. هاي مختلف افراد متفاوت استاجراي قانون به دليل نگرش. قانون ديده شوند

 .بايد ترتيباتي اتخاذ شود كه مديران نتوانند قانون را بر اساس نظر خود تفسير كنند. متفاوت است

توجه شود و در جلسات هاي الزم براي بهبود شرايط بينيو پيش آقاي مهندس حميدي خواستند كه به مسائل پساتحريم
 . صورت گيرد د درباره اين موضوعات تحقيق بيشتريبع

 :مصوبات
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 حسيني

 ، جاليرپور عارفي، ظريف يوسفي :هاخانم

 :غايبين

 شادمهري، اشرف، بنانژاد، رفيقيان، رضوي، سخدري، سيادت، صادقي، طباطبائي، منصوريان، نبي ابراهيمي، احمدي :آقايان

 اسالمي، غفارنيا، لبافي :هاخانم


