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دستور جلسه:





اعاده نظر و هم اندیشی در خصوص روال کاری تشکیل شعب تخصصی شورای حل اختالف ،با همکاری کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
پیگیری بررسی موارد ارجاعی از طرف شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به کمیسیون حقوقی و قضائی
اعالم نظر برنامههای کمیته آموزش در سال 1397
سایر موارد

اهم موارد مطرح شده:
 -1هجدهمین جلسه کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی با میزبانی از رئیس شورای
حل اختالف خراسان  ،جناب آقای رفسنجانی و معاونت شورای حل اختالف ،جناب آقای فالح نژاد در تاریخ  1396/11/24در ساختمان
شماره یک اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی برگزار گردید.
 -2ابتدای جلسه با خوشامدگویی رئیس کمیسیون ،جناب آقای بهاروند و گزارش کار کمیته آموزش در خصوص برگزاری سمینار مالکیت
فکری آغاز گردید.
 -3رئیس کمیته آموزش ،جناب آقای حسنی در جهت گزارش کار اظهار داشت:
از زیرساختهایی که می تواند ضامن موفقیت اقتصادی وفناوری واحدهای اقتصادی ،پژوهشگران و شرکتهای دانشبنیان در عصر دانایی
محوری باشد ،حقو ق مالکیت فکری است .و از آن جهت که این مبحث جدید و نوین است میتوان با برگزاری سمینار ،گامی در جهت
آگاهی فعالین اقتصادی و اعضای اتاق به منظور استفاده از راهکارهای قانونی موجود در جهت حفظ منافع ناشی از ابتکارات داراییهای
فکری برداشت.
وی در ادامه بیان داشت پیرو جلسه کارگروه حقوقی مورخ  1396/11/23جهت بررسی طرح و جوانب سمینار مالکیت فکری مصوب
گردید ،سمینار در تیرماه  1397طی مدت یک روز برگزار گردد.
اساتید سمینار با تصویب کمیته ،جناب دکتر حبیبا ،پدر مالکیت فکری ایران و جناب آقای کیانی ،رئیس اداره مالکیت صنعتی ،منتخب و
مصوب شدند.
 -4وی همچنان پیشنهاد نمود در خصوص آشناسازی مخاطبین سمینار ،میتوان با روش میدانی در حوزهها و واحدهای اقتصادی وابسته
حضور یافت .و با گفتمان واحدهای مدنظر و دریافت مبتالءبه الزم برای سمینار در جهت رفع آنها ،اقدامات الزم را انجام داد ،و سمیناری
کارمد و پربار نیز ارائه نمود.
 -5سرکار خانم اطهری در تکمیل صحبتهای جناب آقای حسنی اظهار داشتند :ضمن برگزاری سمینار میتوان توافقنامهای در خصوص
ایجاد شعب سازمانهای مالکیت فکری در استان خراسان جهت تسهیل امور انعقاد نمود.
 -6در ادامه جلسه سرکار خانم اطهری تصریح کرد پیرو جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر اصالح ماده  59قانون ثبت
اختراعات طرحهای صنعتی و عالئم تجاری مصوب  ،1386با اصالح این ماده مشکالت به طور کامل رفع نمیشود.

1

تعداد صفحــات3 :
.............................................
صورتجلسه کمیسیون حقوقی و قضایی
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی
بهاروند.........
........................
........................
آقای دکتر
رئیس جلسه ................:جناب

اط...............................
........
........................
.......خی
آقای
دبیر جلسه :جناب

1396
 ............................ماه/
/24بهمن
تاریخ برگزاری:
.................
18
شماره جلســه:
.............................................

ساعت شروع:

17:00

ساعت خاتمه:

19:00

 -7مطابق ماده  59قانون ثبت اختراعات مصوب ،1386رسیدگی به اختالفات ناشی از اجراء این قانون و آیین نامه اجرایی آن در صالحیت
شعبه یا شعب خاصی از دادگاههای عمومی تهران میباشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب ایـن قـانون توسط رییس قوه
قضاییه تعیین میگردد.
وی بیان داشت طبق اصالح این ماده فقط دعاوی به استان خراسان منتقل میشود .و از آنجائیکه در روند اجرائی و ثبت عالئم و ..بایستی
حداقل دوبار اعالن حضوری در سازمانهای مرتبط در تهران داشت .و این امر نیز ،دشواریهای خود را دارد لذا شایسته است عالوه بر
اصالح ماده  ،59اقدامات الزم دیگر در جهت تسهیل امور و فرایند ثبتی عالئم و اختراعات و برند انجام گیرد.
 -8دبیر کمیسیون جناب آقای خیاط اعالم بر ،نامههای دریافتی از جانب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با عنوان:




پیرامون مشکالت اتحادیهها و انجمنهای اقتصادی حوزه دام ،طیور و صنایع غذایی در خصوص ناظرین بهداشتی دامپزشکی.
موانع اشتغال و سرمایهگذاری بانوان به موجب نامه شماره 38/15/32378مدیر کل دفتر بانوان و خانواده.

جهت اظهارنظر حقوقی نمودند .که با نظر رئیس کمیسیون مصوب شد موارد ،به طور تفصیلی در کمیتههای مربوطه رسیدگی و نتیجه به
کمیسیون اعالم گردد .که پس از اجماع نظر و بررسی اجمالی ،به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع شود.
 -9با توجه بر اعالم نظر رئیس کمیسیون ،جناب آقای بهاروند مبنی بر تشکیل کمیته کار و تأمین اجتماعی و مبتالءبه بودن این کمیته در
موارد کثیر ،جناب آقای زنگنه رئیس کمیته اعالم بر عضوگیری نمودند که با توجه به انتخاب اعضاء کمیته اقدام بر فعالیت نماید.
 -10در ادامه جلسه با حضور و تشریف فرمایی رئیس محترم شورای حل اختالف مشهد ،جناب آقای رفسنجانی و معاون شورای حل اختالف
جناب آقای فالحنژاد و خوشامدگویی رئیس کمیسیون به بزرگواران و پیرو دستور کار اول جلسه مبنی بر اعاده نظر و هم اندیشی در
خصوص روال کاری تشکیل شعب تخصصی شورای حل اختالف ،با همکاری کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی و گفتمان و درخواستهای اعضای کمیسیون از رئیس و معاون شورای حل اختالف ،جناب آقای بهاروند ،عدم حضور فعالین
اقتصادی در مراکز رسیدگی عمومی ،و تخصصی نمودن رسیدگی توسط قضات و استفاده از کارشناسان الزم را ،از جمله اهداف تشکیل
شعب تخصصی شورا حل اختالف بیان نموند.
 -11جناب آقای رفسنجانی پس از توصیف و تعریف اجمالی شورای حل اختالف اظهار داشتند ،کلیه وظایف شورا طبق قانون مشخص و
تصریح شده است ،که محوریت آن صلحوسازش و صدور گزارش اصالحی می باشد .لذا چنانچه نظر بر تشکیل شعب تخصصی است،
بایستی در قالب چارچوب قانونی شورا ،عمل شود.
 -12در ادامه وی بیان داشت :تشکیل شعب تخصصی در صورتی کارساز و کارآمد خواهد بود که اعضای فعال شعب ،از جنس خود فعالین
اقتصادی باشند لذا شایسته است افرادی از فعالین اقتصادی از جانب کمیسیون به شورا معرفی گردد.
از آنجائیکه طبق قانون شورای حل اختالف افراد الزم برای رسیدگی3 ،نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علیالبدل که جمعاً چهار نفر است.
فلذا به میزان دوبرابر عضو الزم برای شورا از جانب کمیسیون حقوقی و قضائی به عنوان کاندیدای اعضای شعب اختصاصی شورا به شورای
حل اختالف مع رفی شوند ،که پس از گزینش چهار نفر از آنها منتخب ،و اقدام به فعالیت نمایند.
 -13در پایان گفتمان رئیس محترم شورای حل اختالف ،مصوب شد که پس از تعیین و معرفی جایگاه شعب تخصصی از جانب کمیسیون حقوقی و قضائی،
شورای محترم کارهای اجرائی الزم را انجام دهند.
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 -14عالو ه بر اعضایی که سابقاً جهت معرفی به شورا منتخب شده بودند در انتهای جلسه با نظرخواهی اعضای کمیسیون افراد ذیل نیز جهت
معرفی به شورا از کمیسیون کاندیدا شدند:




جناب آقای دانش عالقهبند در حوزه حمل و نقل
سرکار خانم اطهری

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

مصوبات جلسه:
 .1تصویب بر تشکیل شعبه تخصصی شورای حل اختالف در ساختمان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن وکشاورزی با حضور
اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی برای تسهیل در رسیدگی به امور وابسته.
 .2تصویب بر تشکیل سمینار مالکیت فکری در تیرماه سال .1397
 .3مصوب شد کمیته کار و تأمین اجتماعی به ریاست جناب آقای زنگنه اقدام به تشکیل جلسه و بررسی موراد ارسالی از
جانب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گردد.
 .4تصویب بر بررسی و تفحص موارد ارجاعی از جانب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به کمیسیون حقوقی و قضائی
در کارگروه حقوقی و انعکاس نتیجه آن در جلسه آتی کمیسیون به منظور اعالمنظر کمیسیون به شورای گفتگوی دولت و
بخش خصوصی.

حاضرین جلسه:
آقایان :بهـاروند ،خـادم زاده ،خیـاط ،حسنی ،نوریـان جویمند ،معـصومی ،دهقان زاده ،سلطانی طهرانی ،زنگنه ابراهیمی ،آدینهنیا ،صفویپور،
نوری ،دانش عالقه بند ،آدمی ،اسدی
خانمها :آگنج ،اطهری ،خبیری

غائبین جلسه:
آقایان :پنجتنی ،حسینی ،بنیهاشم ،اثنی عشری ،زحمتکش ،قبول ،علی اکبر نیزاری ،علی اصغر نیزاری ،شیرازی ،دشتی
خانمها :میرهادیزاده ،پیروان

میهمانان جلسه:
جناب آقای رفسنجانی ،ریاست محترم شوراهای حل اختالف استان خراسان رضوی
جناب آقای فالح نژاد ،معاونت محترم شوراهای حل اختالف استان خراسان رضوی
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