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 عنوان موضوع
  دی   تول  یشرکت ها  یرقانونیغ  یدر خصوص عقد قرار دادها  هیاز وقوع جرم قوه قضائ  یریشگیو پ  یطرح موضوع نامه معاونت اجتماع

 با کارگران یو صنعت

 صنایع، معادن و کشاورزی تبریزاتاق بازرگانی،   مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع 

طی نامه ای از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، مبادرت به اخذ چک و سفته خالی از کارگران و تنظیم  

متخلف شناخته م  ی  سال غیر قانونی بوده و    5قرارداد کار مبنی بر ممنوعیت استخدام در صنایع مشابه در صورت همکاری به مدت  

 شود.

با توجه به اینکه بسیاری از صنایع اسرار و فرموالسیون هایی در فعالیت خود دارند که جهت استفاده از آنها هزین  ه ه  ایی پرداخ  ت  

اس  رار و  کرده اند و در بساری از موارد دیده شده است که افرادی مدتی در این واحدها مشغول به کار شده اند و پس از اتم  ام ک  ار  

فرموالسیون آن واحد را به دیگر واحدها انتقال داده اند، لذا واحدهای تولیدی به منظور حفظ اسرار و منافع خود مبادرت ب  ه چ  ین  

 .کاری نموده اند

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

با عنایت به اینکه واحدهای تولیدی اسراری در فرموالسیون و دیگر حوزه ها دارند و با توجه به اینکه بارها اسرار این واحدها توس     

کارکنان اسبق به دیگر واحدهای تولیدی ارائه شده و باعث ضرر و زیان این واحدها شده اس  ت، ای  ن واح  دها ب  رای حف  ظ اس  رار و  

از کارکنان نموده اند. لیکن بر اساس نامه معاونت اجتماعی و پیش  گیری  ات خود مجبور به دریافت تضامین  اطالعات مربوط به تولید

 از وقوع جرم قوه قضائی این موارد را مد نظر قرار نداده و این تضامین را تخلف محسوب کرده است.

جلسه   یجمع بند

 مورخ   یکارشناس

 دستور مطرح گردید.موضوع بصورت فورس و به عنوان پیش از  

 پیشنهادات 
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همانگونه که حقوق کارگران را مد نظر قرار می دهد، حفظ اطالعات و اس  رار  

 واحدهای تولیدی را نیز مورد توجه قرار دهد.

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 معاونت پیشگیری  از وقوع جرم قوه قضائیه خطاب به سازمان صمت استان؛  1/03/99مورخ    620/737/9011. نامه شماره  1

 استانداری استان آذربایجان شرقی خطاب به اتاق بازرگانی.  08/03/99مورخ  49385. نامه شماره  2

 


