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جــذاب  بــرنــامــه هــای  تولید  قضاییه،  قــوه  بــه 
تلویزیونی حقوقی(

داده  پایگاه های  و  سامانه ها  ایجاد  پیگیری   -6

ثبت،  جــهــت  هوشمند  و  یــکــپــارچــه  دقــیــق، 
به  مربوط  اطالعات  همه  پــردازش  و  تحلیل 
جرایم اعم از زمان، مکان، اطالعات شخصی 
مجرم و بزه دیده و دیگر علل و عوامل دخیل 
ریشه های  کشف  منظور  بــه  ــرم  ج وقـــوع  در 
و  هوشمند  پیشگیری  در  استفاده  و  جرایم 

هماهنگ از جرایم.

نــشــیــبهــایالیحه فـــرازو بــخــشهــفــتــم:
تجارت

کشور  از مهم ترین قوانین  قانون تجارت یکی 
که اساس بسیاری از فعالیت های اقتصادی  است 
بخش  تحقق  گذشته،  این  از  می دهد.  تشکیل  را 
از جنبه های اقتصاد مقاومتی، رونق  قابل توجهی 
مقام  مطالبات  دیگر  و  داخل  تولید  به  بخشیدن 
قــانــون بستگی  ایــن  ــارآمــدی  ک بــه  رهــبــری  معظم 

دارد.

الیحهتجارتوسرگذشتآندرمجلس
در راستای به روزرسانی قانون تجارت »الیحه 
مجلس  به  دولت  توسط   1384 سال  در  تجارت« 
مشکالت  و  نواقص  دلیل  به  الیحه  این  شد.  ارائه 
اینکه  تا  بــود  شــده  گذاشته  کنار  سال ها  متعدد، 
کردند آن را به  در مجلس دهم، نمایندگان تالش 
الیحه  زمــان،  آن  در  متأسفانه  برسانند.  تصویب 
کار  کوتاهی و بدون انجام  ضعیف دولت، در زمان 
کرد و عالوه بر  کلی تغییر پیدا  کافی به  کارشناسی 
این مباحث زیادی نیز با آن اضافه شد. در ادامه 
به  آن  از  مـــاده   450 از  بیش  کــوتــاهــی  مــدت  طــی 
واقع  انتقاد  به همین دلیل مورد  و  تصویب رسید 
شد. به همین جهت از 1260 ماده الیحه تجارت، 
به  اظهارنظر  بــرای  و  شد  تصویب  مــاده   490 تنها 

شورای نگهبان ارسال شد.

انتقاداتمطرحشدهنسبتبهالیحهتجارت
)مغایرت  واقعی  نیازهای  به  نبودن  معطوف   -1

کلی نظام قانون گذاری(. به سیاست های 
نباشد  واقعی  نیاز  اســاس  بر  قانون  وضع  گر  ا
به جای حل مشکل، تولید مشکل جدید خواهد 
الیحه  تــدویــن  در  متأسفانه  وجـــود  ایــن  بــا  کـــرد. 

کسب وکار  محیط  و  اقتصادی  مشکالت  تجارت 
تدوین  به  انتزاعی  فضای  در  و  نشده  لحاظ  کشور 

قانون پرداخته است.
ــعــاالن بخش  ف ــظــرات  ن از  ــکــردن  ن اســتــفــاده   -2

خصوصی در تدوین آن 
و  تجارت  الیحه  بــاالی  تفسیرپذیری  و  ابهام   -3

کسب وکار و بدتر شدن  آثار سوء آن بر محیط 
کشور در این زمینه وضعیت 

اقتصادی،  روابــط  در  سوءاستفاده  افــزایــش   -4

کاهش  قــراردادهــا،  پیش بینی پذیری  کاهش 
نظم  ــوردن  خ برهم  و  سرمایه گذاری  امنیت 
ــرادات  ای و  مشکالت  علت  به  کشور،  تجاری 

عدیده مواد مختلف الیحه تجارت
کاهش  سازوکارهای اشتباه الیحه تجارت، به   -5

تجارت  قوانین  اصــالح  بــرای  و  شــود  گذاشته  کنار 
رفع  با  متناسب  و  مــوردی  تغییرات  به  تنها  فعلی 
غیر  در  ــود.  ش توجه  اقتصادی  فــعــاالن  مشکالت 
این صورت قوانین جدید نه تنها سبب بهبود امور 
نخواهد شد، بلکه سبب از بین رفتن نظم موجود 

ج خواهد شد. ج ومر کشور و بروز هر در 
مهم ترین توصیه ها و پیشنهادهای سیاستی 
تحلیلی  بسته  ــاس  اسـ ــر  ب قــضــایــی،  تــحــول  ــرای  بـ

-سیاستی فوق، عبارت اند از:
گفتمان عدالت محور و تربیت گرا بر  کمیت  حا  -1

دستگاه قضایی با بهره گیری از توان و ظرفیت 
خــبــرگــان و مــتــخــصــصــان هــمــه رشــتــه هــای 
حوزوی، دانشگاهی و عملی مربوط به مسأله 

عدالت
معنای  به  قضایی،  دستگاه  هوشمندسازی   -2

هوش  و  روزآمد  فناوری های  از  مؤثر  استفاده 
و  فــرایــنــدهــا  ــا،  ــاره ــازوک س همه  در  مصنوعی 
رویه های دستگاه قضایی، برای دستیابی به 

موارد زیر:
اداره مردم ساالر خدمت قضایی  -1

شــکــل گــیــری تــقــســیــم کــار مــلــی، فــرابــخــشــی و   -2

فرادستگاهی در پیشگیری از وقوع جرم
ایجاد نظام بودجه ریزی مأموریت گرا، نوین و   -3

مبتنی بر عملکرد
ــارت فـــعـــال و  ــظـ ــاد زیـــرســـاخـــتـــارهـــای نـ ــجـ ایـ  -4

و  کننده  پیش بینی  )آیــنــده نــگــر،  فــوق فــعــال 
بر اجرای قانون و  بازدارنده( دستگاه قضایی 

حسن جریان امور
جــذب،  در  مناسب  زیــرســاخــت هــای  ایــجــاد   -5

انسانی،  گزینش، آموزش و نگهداشت نیروی 
به ویژه قضات

برای  زمینه سازی  و  کسب وکار  محیط  بهبود   -6

جهش تولید
جمعیت  ــاهــش  ک و  زنـــدان هـــا  ــور  ــ ام ــالح  ــ اص  -7

زندانیان
ثبتی  قوانین  اصـــالح  دادن  قـــرار  اولــویــت  در   -8

تجاری  نظام  بــه  مــربــوط  قوانین  و  مالکیتی 
بــرای  بــا هــمــکــاری مجلس شـــورای اســالمــی 
به  پــرونــده  ورودی  حجم  چشمگیر  کــاهــش 

دستگاه قضایی
کید بر امر پیشگیری و تلقی از آن به عنوان  تأ  -9

دستگاه  و  قــانــون گــذاری  نظام  در  اصــل  یــک 
کشور. قضایی 

کاهش سرعت  قدرت ریسک پذیری بنگاه ها، 
و افزایش هزینه قراردادها منتهی می شود

پرونده های  افــزایــش  بر  الیحه  ایــن  ســوء  ــار  آث  -6

قضایی و اطاله دادرسی و تشتت آرای قضایی
ح شــده در بند 9  ــوارد مــطــر رعــایــت نــشــدن مـ  -7

کــلــی نــظــام قــانــون گــذاری در  ســیــاســت هــای 
تغییر  جهت،  بدین  تــجــارت.  الیحه  تــدویــن 
بــا اصل  کــامــاًل مغایر  یــک بــاره قــانــون تــجــارت 
»قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن 

اجرای آن« است.

انتظارتولیدکنندگانوفعاالناقتصادمقاومتی
ــتــظــار تــولــیــدکــنــنــدگــان و فـــعـــاالن اقــتــصــاد  ان
کلی  به  تجارت  الیحه  که  اســت  این که  مقاومتی 

   الزام به اجرای قراردادها یکی از 10 
شاخص مؤثر در تعیین جایگاه کشورها 
کــه بــیــش از هــمــه چــیــز مــتــأثــر از  اســـت 
ــرارداد  ــ ــرای ق ــ هــزیــنــه هــای پــیــگــیــری اج
کــه بخش  آنــجــا  از  اســت.  کــشــور  آن  در 
قــرارداد  اجــرای  هزینه های  از  عمده ای 
در کشور ما به هزینه ی استخدام وکیل 
بنگاه های  دانستن  مجاز  بازمی گردد، 
حقوقی  نماینده  معرفی  به  خصوصی 
ــدی هـــزیـــنـــه هـــای  ــ ــ ــاهــــش ج ــ ــن ک ــمـ ضـ
بـــنـــگـــاه داری، مــنــجــر بــه ارتــقــا جــایــگــاه 
کــســب وکــار  ــزارش ســهــولــت  گــ ـــران در   ایـ

خواهد شد. 


