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بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد
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تاریخ:  ...............................................

شماره:  .............................................
پیوست:  ...........................................

اتوماسیون اداری

۱۴۰۱/۰۵/۰۹

۱۴/۳۸۵۶/ص

دارد

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

باسمه تعالی

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛
احتراماً به پیوست گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسالمی روز چهارشنبه مورخ ١٤٠١/٥/٥ جهت استحضار 
و اقدام مقتضی به حضورتان ایفاد می گردد. خواهشمنداست دستور فرمائید موضوع را به نحو مقتضی به اعضای محترم 

تشکل اطالع رسانی نمایند.

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین
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بدون مهر برجسته فاقد اعتبار می باشد

۱۴۰۱/۰۵/۰۵

۱۶/۵۷۴۳/د

دارد

اتوماسیون اداری

باسمه تعالی

جناب آقای مدرس زاده

دبیرکل محترم اتاق ایران

سالم علیکم

احتراماً به پیوست گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 

روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۵ جهت استحضار و اقدام مقتضی به 

حضورتان ایفاد می گردد.
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بسمه تعالی

گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسالمی مورخ ١٤٠١/٥/٥

الف:

دستور جلسات

نتیجه بررسی

تصویب نشد تصویب شد گزارشات
ردیف



طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی-

تخصصی

ماده (١٣) - تشکلها پس از دریافت پروانه فعالیت 

و ثبت آن در چارچوب قوانین و مقررات کشور، از 

حقوق زیر برخوردار میشوند:

الف- مشاوره، اظهار نظر و ارائه پیشنهاد و راهکار 

به دستگاه های اجرایی در فرایند برنامه ریزی 

مراجع دولتی و عمومی غیردولتی در سطوح استان 

یا ملی حسبمورد متناسب با تخصص و موضوع 

فعالیت تشکل تبصره – دستگاه های اجرایی موضوع 

ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند 

در فرایند وضع مقررات عام الشمول، حسب مورد 

نظرات و پیشنهادات تشکل های صنفی – تخصصی 

مربوط به موضوع را در صورت ارائه دریافت 

نمایند.

ب - پیگیری و مطالبه حقوق در مسائل حوزه 

تخصصی تشکل از دستگاه های ذی ربط؛

پ - ارائه خدمات حسب تخصص و حوزه فعالیت 

به اعضای تشکل؛

ت – انعقاد تفاهم نامه همکاری با اشخاص حقیقی و 

حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در چهارچوب 

صالحیت خود؛

ث - ارائه خدمات آموزشی و انتشار نشریه و ایجاد 

تارنما (پایگاه اینترنتی) و استفاده از سایر ابزارهای 

اطالعرسانی و محصوالت فرهنگی، آموزشی و 

پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط در 

حوزه تخصصی خود.

تبصره – تشکل های متقاضی نشریه الکترونیکی یا 

مکتوب میتوانند درخواست خود را به وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی برای صدور مجوز ارسال 

١



کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است 

پس از دریافت تقاضا حداکثر ظرف مدت سه ماه 

نسبت به صدور مجوز یا ارائه دالیل عدم صدور 

مجوز مطابق قوانین و مقررات اقدام کند. در 

صورت عدم صدور مجوز، تشکلها میتوانند به 

دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.

ج- حق دادخواهی در مراجع قضایی و شبه قضایی

ماده ١٦ -هرگونه بهره برداری از تشکلها در جهت 

اهداف غیرتخصصی و غیر مرتبط با اهداف آنها 

توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (٥) قانون 

مدیریت خدمات کشوری ممنوع است. درصورت 

تخلف از این ماده، دادستان مکلف است ضمن 

دستورات الزم جهت جلوگیری از اقدامات مزبور، 

موضوع را از طریق مراجع صالح قضائی پیگیری 

نماید. مرتکب به مجازات موضوع ماده (٥٧٦) 

قانون مجازات اسالمی مصوب ١٣٩٢ محکوم 

میشود.

 کلیات طرح اصالح قانون حمایت از بهسازی و 

نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر 

حضرت امام رضا (ع) و حرم مطهر حضرت معصومه 

(س (

٢

ب:

سخنرانان جلسه

نام شهر ردیف

حسن نوروزی رباط کریم ١

ابراهیم متینیان رامهرمز ٢

حسینعلی حاجی شاهین شهر ٣

فرهاد بشیری پاکدشت ٤

محمدتقی نقدعلی خمینی شهر ٥

موارد اعالم وصولی:

- الیحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطالعات بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت فدراسیون 

روسیه.

- الیحه موافقتنامه تأسیس در چارچوب فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت 

فدراسیون روسیه.

- الیحه موافقتنامه انتقال محکومان بین جمهوری اسالمی ایران و پادشاهی بلژیک.



- الیحه اصالح تبصره (٢) و (٣) ماده (١٧) قانون مالیات بر ارزش افزوده.

امور مجلس


