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باسمه تعالي

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛
احتراماً به پیوست گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسالمی روز یکشنبه مورخ ١٤٠١/٨/٨ 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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اتوماسیون اداری

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر شیدایی

دبیرکل محترم اتاق ایران

سالم علیکم

احتراماً به پیوست گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 

روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۸ جهت استحضار و اقدام مقتضی به 

حضورتان ایفاد می گردد.
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بسمه تعالی

گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسالمی مورخ ١٤٠١/٨/٨

الف:

دستور جلسات

نتیجه بررسی

تصویب نشد تصویب شد گزارشات
ردیف



الیحه اصالح قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور 

و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان 

کشوری و لشکری

١ - (٣٠٠٠) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون 

مدیریت خدمات کشوری مصوب  ٨٦/٧/٨ و 

معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان 

مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت 

کارکنان دولت مصوب  ٧٠/٦/١٣  و سایر 

مشمولین جزء (١) بند «الف» تبصره (١٢) ماده 

واحده قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور (به 

استثنای مشموالن قانون کار) و معادل ریالی 

(٢١٠) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، 

با عنوان ترمیم حقوق، به صورت ثابت در 

احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می 

شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول 

کسور بازنشستگی می باشد. امتیاز مذکور 

برای افرادی که پس از تصویب این قانون در 

دستگاههای موضوع این بند بکارگیری می 

شوند، نیز اعمال می گردد. در اجرای این بند 

درخصوص نیروهای مسلح تبصره ٣ ماده ١١٧ 

قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی می 

شود. شرکت های دولتی مندرج در پیوست 

شماره ٣ قانون بودجه مشمول این بند می 

باشند.

تبصره: عالوه بر افزایش مندرج در این بند، 

حداکثر ١٥% به عنوان "فوق العاده جهش 

علمی بر مبنای عملکرد" به حقوق و مزایای 

مستمر اعضای هیات علمی غیربالینی 

دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی 

وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 

سایر دستگاههای اجرائی،  اضافه می شود.

١



دستورالعمل مربوطه به پیشنهاد مشترک 

سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری 

استخدامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 

معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تصویب 

شورای حقوق و دستمزد می رسد.

- ٢

٢-١- حقوق مشمولین جزء (٢) بند «الف» 

تبصره (١٢) ماده واحده قانون بودجه سال 

١٤٠١ کل کشور شامل بازنشستگان، 

وظیفهبگیران و مستمری بگیران صندوقهای 

بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر 

صندوقهای بازنشستگی وابسته به 

دستگاههای اجرائی، مبلغ نه میلیون 

(٠٠٠ر٠٠٠ر٩) ریال افزایش مییابد.

تبصره - افرادی که پس از اجرای این قانون 

بازنشسته میشوند، در صورتی که در 

محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، تاثیرمیزان 

ریالی افزایش مذکور در بند (١) این قانون 

کمتر از افزایش ناشی از این جزء برای 

بازنشسته هم طبقه و دستگاه مشابه به عالوه 

افزایش سنواتی گردد، تا سقف مذکور مبلغ 

ترمیم را دریافت مینمایند.

٢-٢- عالوه بر مبلغ افزایش مندرج در جزء 

١-٢ این قانون، حقوق بازنشستگان، وظیفه 

بگیران و مستمری بگیران صندوقهای 

بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر 

صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه 

های اجرایی، پنج درصد(٥%) نسبت به حکم 

حقوقی شهریور ١٤٠١ افزایش می یابد.

٣ - در اجرای ماده (١٦) قانون حمایت از 

خانواده و جوانی جمعیت مصوب ١٤٠٠، حق 

عائلهمندی وکمک هزینه اوالد تمامی 

گروههای مختلف حقوقبگیر در دستگاههای 

مذکور در ماده (٢٩) قانون برنامه پنجساله 

ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

جمهوری اسالمی ایران و همچنین نیروهای 

مسلح، وزارت اطالعات، سازمان انرژی اتمی 

ایران (به استثنای مشموالن قانون کار) از قبیل 

کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت 

علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی و 



پژوهشی و قضات و بازنشستگان، 

وظیفهبگیران و مستمری بگیران صندوقهای 

بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر 

صندوقهای بازنشستگی وابسته به 

دستگاههای اجرائی، به ترتیب به میزان پنجاه 

درصد (٥٠%) وصددرصد (١٠٠%) افزایش 

مییابد.

مبلغ ریالی حق عائله مندی و حق اوالد 

مشموالن قانون نظام هماهنگ پرداخت 

همسان با مشموالن قانون خدمات کشوری 

افزایش و تعیین می گردد.

٤ - فوق العاده ویژه موضوع بند(١٠) ماده ٦٨ 

قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول 

جزء(٣) بند(الف) تبصره(١٢) نمی باشد.

 ٥ - مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته 

امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی 

کشور به میزان سی درصد(٣٠%) افزایش می 

یابد.

٦- به دولت(سازمان برنامه و بودجه کشور) 

اجازه داده می شود اعتبارات هزینه ای 

دستگاههای اجرائی در سال ١٤٠١ را تا بیست 

درصد(٢٠%) و درسقف مصارف قانون بودجه 

سال ١٤٠١ بابت اجرای این قانون افزایش دهد.

٧ - کمک معیشت جانبازان بیست و پنج 

درصد(٢٥%) و باالتر فاقد شغل ودرآمد و 

مشمولین ماده (٣٨) قانون جامع خدمات 

رسانی به ایثارگران مصوب  ٣/  ٤/ ٨٦ به 

( ٠٠٠/  ٠٠٠/ ٥٦) ریال وکمک معیشت جانبازان 

زیر بیست و پنج درصد(٢٥%) و رزمندگان 

معسر فاقد شغل ودرآمد به( ٠٠٠/  ٠٠٠/ ٤٥) 

ریال افزایش می یابد.

٨ - معافیت مالیاتی و بیمه بازنشستگی 

ایثارگران موضوع مواد (٣٧) و (٥٦) قانون 

جامع خدمات رسانی به ایثارگران با اصالحات 

و الحاقات بعدی آن از شمول سقف مقرر در 

جزء(٨) بند(الف) تبصره(١٢) مستثنی است.

بهارستان نشینان در ادامه و در جریان 

جزئیات الیحه مذکور، با پیشنهاد محمدحسن 

آصفری درخصوص اصالح کل ردیف ٩ ماده 



واحده پیرامون معلمان طرح مهرآفرین 

موافقت کردند که به شرح زیر اصالح شد:

٩- کلیه معلمان طرح مهرآفرین مشمول 

قانون رتبه بندی بدون برگزاری آزمون 

مجدد قرار گرفته و وزارت آموزش و 

پرورش ملزم به صدور کد شناسه از اول مهر 

١٤٠١ برای آنها می باشد.

١٠ - افزایش های ناشی از اجرای این قانون از 

مابه التفاوت موضوع جزء(١) بند(الف) 

تبصره(١٢) کسر نمی شود.



طرح حمایت از مالکیت صنعتی به منظور 

تامین نظر شورای نگهبان

ماده ١٥-مدرک زیر باید به اظهارنامه 

پیوست شود:

١- مدرک هویت مالک و مخترع

٢- درخواست کتبی مبنیبر عدم ذکر نام 

مخترع، درصورتی که او بخواهد نامش در 

گواهینامه اختراع درج نشود.

٣- مدرک مربوط به حق تقدم که باید 

همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 

یکماه پس از آن تاریخ، تسلیم شود. 

(درصورت درخواست حق تقدم)

٤- رسید پرداخت هزینههای قانونی

٥- مدرک نمایندگی، درصورتی که نماینده 

اظهارنامه را تسلیم نماید.

تبصره- درخصوص منابع زیستی متعلق به 

سایر کشورها، درصورت رفتار متقابل، مجوز 

دسترسی از متقاضی درخواست میشود.

ماده٤٠- برای تشخیص هریک از موارد 

مندرج در بندهای (١) تا (٣) ماده (٣٩) این 

قانون، موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس 

مرجع ثبت، باالترین مقام دستگاه اجرائی 

ذیربط (یا نمایندگان هریک از آنها) و یکی از 

قضات متخصص در این امر با انتخاب رئیس 

قوه قضائیه، مطرح میشود. درصورت 

موافقت آن کمیسیون، دستگاه اجرائی یا 

اشخاص معین، بدون نیاز به موافقت مالک 

٢



اختراع، از آن بهرهبرداری میکنند. به منظور 

انجام تمام وظایف اداری کمیسیون موضوع 

این ماده، دبیرخانهای تحت ریاست رئیس 

مرجع ثبت در آن مرجع تشکیل میشود.

تبصره١- تصمیمهای کمیسیون الزماالجراء 

بوده و ظرف بیستروز قابل اعتراض در 

مرجع صالح قضائی میباشد.

ماده٧١- در دعاوی مربوط به نقض حق 

اختراع، درصورتی که اختراع به صورت 

فرآورده باشد، بار اثبات نقض برعهده 

مدعی نقض است، ما اگر اختراع به صورت 

فرآیند دستیابی به یک فرآورده بوده و 

نظریه کارشناسی بر این باشد که نمیتوان 

فرآیندی را که خوانده برای ساخت فرآورده 

استفاده نموده است مشخص نمود، خوانده 

باید اثبات کند از فرآیند دیگری برای تولید 

فرآورده استفاده نموده است، در غیر 

اینصورت نقض اختراع محرز میشود.

ماده٨٢- مفاد مواد (٣) تا (١٠)، تبصره(٢) 

ماده(١٢)، مواد (١٣) تا (١٥)، (٢٠) تا (٢٥)، (٢٩) 

تا (٣٣)، (٣٥)، (٣٦)، (٣٨)، بندهای (١) تا (٣) 

ماده(٣٩)، مواد (٤٠) تا (٥٠)، (٥٣) تا (٦٣)، 

ماده(٦٤) و تبصرههای (١) و (٣) آن، مواد 

(٦٥) تا (٧٠)، صدر ماده(٧١) و مواد (٧٢) و 

(٧٣) این قانون، حسب مورد در خصوص 

نمونه شیء مصرفی نیز مجری است.

تبصره١- تمام مهلتهای مربوط به ثبت 

نمونه شیء مصرفی، نصف مواعد ذکرشده 

درمورد فرآیند ثبت اختراعات است. 

مهلتهای دهروزه، مشمول این تبصره 

نمیشود.

تبصره٢- مدت حق تقدم موضوع کنوانسیون 

پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی 

درخصوص نمونه شیء مصرفی دوازده ماه 

میباشد.

ماده١٢٨- مراجع ذیصالح موظفند از اسرار 

تجارتی که برای انجام اموری مانند آزمایش 

یا اعطای مجوز از اشخاص یا مؤسسات 

دریافت میکنند محافظت نمایند؛ در غیر 

این صورت، آن مراجع و عامل افشاء مطابق 



قواعد ضمان، حسب مورد مکلف به جبران 

خسارت میباشند. این حکم، مانع از اجرای 

مجازات عامل افشاء نمیگردد.

تبصره- در مواردی که موضوع رسیدگی 

دادگاه، سرّ تجارتی بوده یا یکی از طرفین 

برای دفاع یا اثبات ادعای خود ناگزیر به ارائه 

اسرار تجارتی باشند، دادگاه به شکل 

غیرعلنی برگزار میشود.

ماده١٣٤- هرگاه شخص حقوقی مرتکب 

جرائم موضوع این قانون شود، مطابق مواد 

(٢٠) و(٢١) قانون مجازات اسالمی مصوب 

١٣٩٢/٢/١ مجازات میشود.

تبصره- در مواردی که مطابق قانون، عالوه 

بر شخص حقیقی، ارتکاب جرم متوجه شخص 

حقوقی نیز باشد، شاکی یا مدعی خصوصی 

میتواند خسارات وارده را مطابق قواعد 

ضمان از شخص حقوقی مطالبه نماید یا به هر 

کدام بهنسبت تقصیر رجوع کند. شخص 

حقوقی میتواند جهت مطالبه خسارتی که 

برای تقصیر شخص حقیقی پرداخت کرده 

است به وی رجوع نماید.

ب:

سخنرانان جلسه

نام شهر ردیف

امیرحسین بانکی پور اصفهان ١

غالمرضا شریعتی بهشهر ٢

جواد کریمی مشهد ٣

معین الدین سعیدی چابهار ٤

همایون سامه یح کلیمیان ٥

امور مجلس


