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 مراسم اربعین باید 
در امنیت کامل برگزار شود

مخبر در جلسه هماهنگی اعضای 
ستاد مرکزی اربعین؛ 
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نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی نحوه انحالل 
و خاتمه فعالیت تش��کل های صنف��ی و تخصصی را 

مشخص کردند.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار پارلمانی ایرنا، در جلس��ه 
علنی مجلس ش��ورای اس��المی در ادامه رسیدگی 
به جزئیات گزارش ش��ور دوم کمیسیون امورداخلی 
کشور و شوراها درمورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت 
تش��کل های صنفی– تخصصی به دلیل وجود ابهام، 
ماده )۱۶(، این طرح  را به کمیسیون ارجاع دادند تا 

پس از بررسی دوباره در صحن علنی ارائه شود.
در م��اده )۱۷( این طرح که به تصویب نمایندگان 
رسید، آمده اس��ت: در صورتی که تشکل ها مرتکب 
تخلفات مذکور در این قانون شوند، کمیته متناسب 
ب��ا موارد تخلف و مدت یک ماهه برای اصالح یک یا 

چند مورد از موارد زیر را اعمال می کند:
الف � تذکر شفاهی و مهلت یک ماهه برای اصالح 

وضعیت ؛
ب � تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین تخلف؛

پ � تعلیق فعالیت تش��کل حداکثر به مدت س��ه 
ماه؛

ت � توقیف پروانه به مدت سه ماه تا یک سال؛
ث � توقی��ف پروانه فعالیت و تقاض��ای انحالل از 

دادگاه صالح.
در تبصره) ۱ (ماده )۱۷( کمیته موظف است قبل 
از اتخاذ تصمیم از نماینده تشکل مربوط جهت ارائه 

توضیحات و مستندات دعوت نماید.

بر اس��اس تبصره ۲ ماده نیز آمده اس��ت: تصمیم 
کمیت��ه جز تقاض��ای انحالل ظ��رف ۳۰ روز پس از 
ابالغ توسط دبیرخانه کمیته، قابل شکایت در دیوان 

عدالت اداری است.
طبق تبصره )۳( ماده ۱۷ این طرح که به تصویب 
نمایندگان رس��ید، در زمان توقی��ف پروانه، هرگونه 
فعالیتی در راس��تای اهداف و برنامه های تش��کل، 
ج��رم بوده و در صورت ارت��کاب، مرتکب به یکی از 
مجازات های درجه ش��ش ماده )۱۹( قانون مجازات 
اس��المی مصوب ۱۳۹۲ به اس��تثنای مجازات حبس 

محکوم می شود.
در م��اده ۱۸ نمایندگان مصوب کردند که انحالل 
و خاتمه فعالیت تشکل به دو شکل انحالل اختیاری 
طبق ش��رایط مقرر در اساسنامه و انحالل به موجب 

رأی دادگاه صالح انجام شود.
براس��اس تبص��ره )۱( هم به تصوی��ب نمایندگان 
رس��ید،  در مواردی که مفاد اساسنامه برای تاسیس 

و یا تعیین اعضای ارکان تش��کل برای دو سال اجرا 
نش��ود و یا پروانه تش��کل به موج��ب تصمیم و رأی 
کمیته توقیف ش��ود، کمیته موظف است موضوع را 

جهت انحالل به دادگاه صالح ارجاع نماید. 
در تبص��ره) ۲( نیز آمده اس��ت:  درصورت انحالل 
تشکل، ضمن آگهی انحالل در روزنامه رسمی توسط 
وزارت کشور یا استانداری حسب مورد، امور مربوط 
به تصفیه اموال آن با رعایت حقوق دولت و اشخاص 
زیرنظر دادگاه محل اس��تقرار دفتر تشکل با حضور 
نماینده وزارت کش��ور یا اس��تانداری حسب مورد و 
نماینده دادستان براساس اساسنامه انجام می شود. 
براس��اس تبصره ۳؛  پس از انحالل تشکل، هرنوع 
فعالی��ت ب��ا عنوان تش��کل مزبور جرم می باش��د و 
مرتک��ب به یکی از مجازات های درجه ش��ش ماده 
)۱۹( قانون مجازات اس��المی به اس��تثنای مجازات 

حبس محکوم می شود. 
م��اده )۱۹( این طرح هم به تصوی��ب نمایندگان 
رس��ید که بر اس��اس آن تش��کل های دارای مجوز 
فعالیت موظفند ظرف یک سال از تاریخ الزم االجراء 
شدن این قانون وضعیت خود را با شرایط مندرج در 
ای��ن قانون تطبیق دهند و گ��زارش آن را به کمیته 
ذی ربط ارس��ال نمایند. در ص��ورت تأیید اقدامات 
تشکل از سوی کمیته مربوطه، پروانه فعالیت تشکل 
تمدید می ش��ود. کمیته ذی رب��ط درصورت وجود 
دالیل موجه م��ی تواند مدت مق��رر در این ماده را 

حداکثر برای مدت ۶ ماه تمدید نماید.

نماین��دگان دایره فعالیت تش��کل ه��ای صنفی و 
تخصص��ی و موارد غیرقانونی که باعث توقیف پروانه 
فعالیت آنها و یا مجازات های قانونی از سوی مراجع 

قضایی می شود را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمان��ی ایرنا، نمایندگان در 
نشس��ت علنی مجلس شورای اس��امی با ماده ۱۵ 
طرح نحوه تش��کیل و فعالیت تشکل های صنفی– 

تخصصی با ۱۷۶ رأی موافقت کردند.
در م��اده ۱۵ آم��ده اس��ت: تش��کل ه��ا صرفاً در 
چهارچ��وب اساس��نامه مجاز به فعالیت ب��وده و در 
صورت ارتکاب اعمال زیر پس از تش��خیص توس��ط 
مراج��ع قضای��ی و کمیته، حس��ب مورد ع��اوه بر 
مجازات ه��ای قانونی، طبق م��اده )۱۶( این قانون با 

آنها برخورد می شود:
ال��ف � نقض مبان��ی دین مبین اس��ام و تبلیغ و 

فعالیت علیه موازین اسامی؛

ب- هرگونه فعالیتی که که مخل آزادی، استقال، 
تمامیت ارضی و وح��دت ملی، منافع ملی و مصالح 

جمهوری اسامی ایران و نظم عمومی  باشد؛
پ- اعمال خ��اف قانون اساس��ی و نقض حقوق 
مل��ت از جمله ای��راد تهمت، افتراء، ش��ایعه پراکنی، 

آموزش و ترویج خشونت؛
ت – عدم رعایت اساسنامه؛

ث - ارائ��ه آثار غیرعلمی و خارج از حوزه صنفی - 
تخصصِی موضوع اساسنامه.

ج – ع��دم ثب��ت درآمده��ا و مناب��ع تأمین آن و 
مصارف و هزینه ها؛

چ- عدم ارائه دفاتر مالی به کمیته و عدم مطابقت 
درآمدها و هزینه ها با قوانین و مقررات کشور؛

ح- ترویج هرگونه اعمال منافی عفت.
تبصره ۱-  تش��کل ه��ا مکلفند ارتباط��ات خود با 
س��فارتخانه ها، نمایندگی تش��کل های کش��ورهای 

خارج��ی و بین الملل��ی را با اطاع وزارت کش��ور، 
وزارت اطاعات و س��ازمان اطاعات سپاه پاسداران 
انقاب اسامی و مجوز وزارت امورخارجه و دستگاه 
اجرایی مرتبط حسب مورد در چهارچوب منافع ملی 
و امنی��ت ملی انجام دهن��د. دریافت هرگونه کمک 
از اش��خاص حقیقی و حقوقی خارجی و دولت های 
بیگانه و س��ازمان های بین الملل��ی صرفاً با اطاع و 
کس��ب مجوز از کمیته و وزارت اطاعات و سازمان 
اطاعات سپاه پاسداران انقاب اسامی امکان پذیر 

است.
تبصره 2-  فعالیت تش��کل های موضوع این قانون 
خارج از اهداف احزاب سیاسی موضوع بند »۱« ماده 
)۱( قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی 
مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ می باشد. انجام هرگونه فعالیت 
سیاس��ی از سوی تشکل ها ممنوع بوده و در صورت 

ارتکاب، پروانه فعالیت تشکل توقیف می گردد..

نحوه انحالل فعالیت تشکل های صنفی و تخصصی مشخص شد

اعالم نتیجه بررسی ها در کاخ گلستان 
خروج قاچاقی تابلو 

مظفرالدین شاه تایید شد
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مدیرکل موزه های وزارت می��راث فرهنگی تایید کرد که تابلوی پرتره 
مظفرالدین ش��اه قاجار، در فاصله س��ال های ۱۳۱۷ ت��ا ۱۳۶۱ از کاخ 
گلس��تان خارج ش��ده و بعدها قاچاقی به خارج از کشور منتقل شده و 

به فروش رفته است...

آذربایجان شرقي  در رتبه دوم تولید عدس؛ 
 تولید ۱۲ درصد عدس کشور

بر عهده ورزقان است
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عص��رآزادی/ س��رویس شهرس��تانها: مدی��ر ام��ور زراع��ت س��ازمان 
جهادکشاورزی آذربایجان شرقي گفت: آذربایجان شرقي با ۱۷ درصد 
تولید عدس کشور رتبه دوم تولید عدس در کشور را به خود اختصاص 

داده است...

»عصرآزادی« از مشکالت بیماران کشور در روزهای اجرای طرح دارویاری گزارش می دهد؛

دارو یـاری می طلبد
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