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معنای  به  قضایی،  دستگاه  سازی  هوشمند   -1

ــد و هوش  ــ روزآم فــنــاوری هــای  از  بــهــره گــیــری 
پــیــگــیــری  و  ــف  ــایـ وظـ ــام  ــجـ انـ در  مــصــنــوعــی 

مأموریت ها
نظارت فعال و فوق فعال، به معنای بهره گیری   -2

از بصیرت و آینده پژوهی در پیش بینی جرایم 
و مفاسد و بازدارندگی از وقوع و تحقق آن ها

اصالح نظام بودجه ریزی دستگاه قضایی، به   -3

بر  مبتنی  و  نوین  بودجه ریزی  اجرای  معنای 
عملکرد و عبور از نظام بودجه ریزی فرسوده، 

سنتی و ضد عملکرد
به  جــرم،  وقــوع  از  پیشگیری  جریان  هدایت   -4

معنای راهبری همکاری ملی و فرادستگاهی 
برای پیشگیری از وقوع جرایم

کاهش حجم پرونده های ورودی به دستگاه   -5

ظرفیت های  از  استفاده  معنای  به  قضایی، 
کنونی در قوانین و نهادهای جایگزینی چون: 
داوری، مشاوره و وکالت و اصالح قوانین ثبتی 

مالکیتی.
جهش پیشران میتواند قضایی دستگاه

گر: تولیدباشد،ا
ــِی  کــنــون ــفــتــمــان  گ از  گــفــتــمــانــی  ــح  ــط س در 
به  یابد،  تحول  عدالت محوری  به  قضاوت محوری 

ح: شر
گفتمانی فرارشته ای با بهره گیری از اندیشه ها   -1

و تخصص های دیگر )غیرحقوقی(
مــردم  جانب  از  شکایتی  حتما  آن کــه  بــدون   -2

مصادیق  بــا  ــرخــورد  ب بــه  ملتزم  شـــود،  ح  طــر
الزم  بازدارندگی  باشد،  عامه  حقوق  تضییع 
عامه  حقوق  تضییع  دوبــاره  وقــوع  برابر  در  را 

کند ایجاد 
آینده پژوه، هوشمند و بصیر.  -3

کارکردی، از اداره سنتی امور قضایی  در سطح 
به اداره مردم ساالر خدمات قضایی تحول یابد، به 

ح: شر
تــصــویــر عــمــومــی دســتــگــاه قــضــایــی بــه عــنــوان   -1

ــنـــد و  کـ ــر  ــی ــی ــغ ــا ت ــرمـ ــش فـ ــویـ ــتـــگـــاهـــی خـ دسـ
در  اجتماعی  پاسخگویی  و  مسئولیت پذیری 

آن به اصل تبدیل شود
بوروکراتیک  منافع  حافظ  اداری  عقالنیت   -2

ــه رویــکــرد  کــامــل ب تــحــول یــابــد و پــای بــنــدی 
و  راهبردی  عقالنیت  با  اسالمی  مردم ساالری 
کم شود تضمین منافع شهروندی )مردم( حا

ارزش هــای  دربــاره ی  گفتگو  با  عمومی  منافع   -3

مشترک تضمین شوند
خدمات قضایی به جای آن که به ارباب رجوع   -4

)شهروندان(  مــردم  به  شــود  ــه  ارائ مشتری  یا 
ارائه شود

نقش دستگاه قضا، خدمت رسانی، چانه زنی   -5

کارگزاری برای تحقق منافع عمومی و توزیع  و 
منافع بین مردم باشد.

جهش  قضا،  دستگاه  تحول  راهنما:  گــان واژ
ــال،  ــع ــوق ف ــازی، نـــظـــارت ف ــدس ــن ــم ــوش ــد، ه ــی ــول ت

پیشگیری از وقوع جرم

بخشدوم:طرحالحاقیکمادهبهقانون
بهبودمستمرمحیطکسبوکار

تولید  بــه ســـال جــهــش  نـــام گـــذاری ســـال 99 
رویــکــرد  از  حکایت  رهــبــری،  معظم  مــقــام  تــوســط 
بــا حــربــه هــای نظام  ایــشــان در مــواجــهــه  فــعــاالنــه 
الزامات  از  یکی  دارد.  اقتصادی  جنگ  در  سلطه 
بهبود  و  تسهیل  تولید،  رونــقــی  راســتــای  در  مؤثر 
هزینه های  کاهش  طریق  )از  کسب وکار  محیط 
را  زمینه  که  اســت  اقتصادی(  فعاالن  بر  تحمیلی 
آماده  سرمایه گذاری  و  تولیدی  فعالیت های  برای 

می کند.
کسب وکار«  »سهولت  گـــزارش  آخــریــن  طبق 

کشور مورد  بانک جهانی در سال 2018 از بین 190 
سال  بــه  نسبت  ایـــران  کسب وکار  محیط  پــایــش، 
قرار  دنیا   128 جایگاه  در  نــزول  رتبه   4 با  گذشته 
که طبق ماده 25  داشته است. این در حالی است 
توسعه ششم، دولت مکلف  5 ساله  برنامه  قانون 
 10 هرساله  مذکور  شاخص  در  را  کشور  رتبه  بــوده 
رتبه ارتقا دهد و در پایان اجرای قانون برنامه، به 

کمتر از 70 برساند.
از 10 شاخص  الــزام به اجــرای قــراردادهــا یکی 
مذکور  گــزارش  در  کشورها  جایگاه  تعیین  در  مؤثر 
هزینه های  از  متأثر  چیز  همه  از  بیش  کــه  اســت 
از  اســـت.  کــشــور  آن  در  قــــرارداد  اجـــرای  پیگیری 

از هــزیــنــه هــای اجــرای  کــه بخش عــمــده ای  آنــجــا 
وکیل  استخدام  هزینه ی  به  ما  کشور  در  قـــرارداد 
خصوصی  بنگاه های  دانستن  مجاز  بازمی گردد، 
جدی  کاهش  ضمن  حقوقی  نماینده  معرفی  به 
جایگاه  ارتــقــا  بــه  منجر  ــنــگــاه داری،  ب هزینه های 
شد.  خواهد  کسب وکار  سهولت  گــزارش  در  ایــران 
طریق  از  جز  خصوصی  بنگاه های  حاضر  حال  در 
قادر  رسمی  وکالی  و  شرکت  هیئت مدیره  اعضای 

کم نیستند. به پیگیری دعاوی خود در محا
معرفی  از  خصوصی  بنگاه های  محرومیت 
هزینه های  کنار  در  کم  محا بــه  حقوقی  نماینده 
حتی  تا  شــده  باعث  وکیل  از  استفاده  ســرســام آور 


