
۱۴۰۱/۰۸/۱۴

۱۴/۷۱۰۹/ص

دارد
تشخیص اصالت نامه 

باسمه تعالي

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛
احتراماً به پیوست گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسالمی روز چهارشنبه مورخ ١٤٠١/٨/١١ 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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۱۴۰۱/۰۸/۱۱

۱۶/۱۱۰۴۲/د

دارد

اتوماسیون اداری

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر شیدایی

دبیرکل محترم اتاق ایران

سالم علیکم

احتراماً به پیوست گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 

روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۱ جهت استحضار و اقدام مقتضی به 

حضورتان ایفاد می گردد.

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین
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بسمه تعالی

گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسالمی مورخ ١٤٠١/٨/١١

الف:

دستور جلسات

نتیجه بررسی

تصویب نشد تصویب شد گزارشات
ردیف



طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

بند (ذ) ماده ١٨ - دستورالعمل نحوه اداره 

جلسات شورای فقهی، نحوه تشکیل و اداره 

کمیته های تخصصی فقهی و کارشناسی و 

چگونگی نظارت فقهی شورا بر «اشخاص 

تحت نظارت» توسط دبیر شورا پیشنهاد و 

پس از تصویب در شورای فقهی، توسط 

رئیس کل ابالغ میشود.

بند (ر) - بانک مرکزی موظف است مشروح 

مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر 

تارنمای بانک مرکزی قرار داده و برای عموم 

منتشر نماید.

بند (ز) حذف شد.

بند (٦) اصالحی ماده (٣٠) - :هیأت 

سرپرستی موقت متشکل از سه یا پنج عضو 

است. معاون نظارتی با تائید رئیس کل یک 

نفر از اعضای هیأت سرپرستی موقت را به 

عنوان رئیس هیأت و یک نفر دیگر را به 

عنوان نایب رئیس منصوب می کند. وظایف و 

اختیارات رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 

موسسه اعتباری به رئیس هیأت سرپرستی 

منتقل می شود .هیأت سرپرستی از بین 

افراد خبره بانکی و صاحب صالحیت دارای 

حداقل ٥ سال تجربه مدیریت ارشد بانکی 

انتخاب شود.

١

 یک فوریت الیحه الحاق پنج تبصره به ماده 

(٢) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 

مؤدیان

٢



ب:

سخنرانان جلسه

نام شهر ردیف

علی آقازاده رشت ١

حبیب الله دهمرده زابل ٢

ولی الله فرزانه نور ٣

علی اصغر عنابستانی سبزوار ٤

حسن رئیسی میناب ٥

موارد اعالم وصولی:

- الیحه حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل

- طرح اصالح تبصره ٤ ماده ١٠١ قانون شهرداری ها

- طرح اصالح موادی از آئین نامه داخلی مجلس

امور مجلس


