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تاریخ:  ...............................................

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

اتوماسیون اداری

۱۴۰۱/۰۵/۰۸

۱۴/۳۸۴۷/ص

دارد

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

باسمه تعالی

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛
احتراماً به پیوست دستور هفتگی مجلس شورای اسالمی از تاریخ ١٤٠١/٥/٩  لغایت ١٤٠١/٥/١٢ جهت 
استحضار به حضورتان ایفاد می گردد. خواهشمنداست دستور فرمائید موضوع را به نحو مقتضی به اعضای محترم 

تشکل اطالع رسانی نمایند.

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین

http://www.iccima.ir/
http://www.iccima.ir/
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تاریخ:  ...............................................

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

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار می باشد

۱۴۰۱/۰۵/۰۸

۱۶/۵۷۷۴/د

دارد

اتوماسیون اداری

باسمه تعالی

جناب آقای مدرس زاده

دبیرکل محترم اتاق ایران

lسالم علیک

احتراماً به پیوست دستور هفتگی مجلس شورای اسالمی از تاریخ 

۱۴۰۱/۵/۹  لغایت ۱۴۰۱/۵/۱۲ جهت استحضار به حضورتان ایفاد         

می گردد.

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین

http://www.iccima.ir/
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 رديف

 شماره
 ثبت

 عنوان
 شماره 
 چاپ

 شماره

 چاپ سابقه

1  664 

خـاریی  سیاستو گزارش کمیسیون امنیت ملیادامه رسیدگی به 

 درمورد:

اليحه موافقتنامه بین دولت  مهوتورا است می ايتوا  و 

ی در رابطتته بتتا ،قتتویا م ايتتا و مجهتتم مجتتالی یستتیاي

 هاا دبیوخانه دايهی مجهم مجالی یسیايیمصونی 

972 872 

2  284 

 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:

)اعاده  ها و اط عات ملیسازا دادهطوح قانو  يکپارچه

 (1شده از شورای نگهبان 

1142 
361 

550 

3  40 

 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

 صتنعتی يی  اان لتی  -عه مناطق یزاد تجتارااليحه توس

 (1)اعاده شده از شورای نگهبان 

1143 41 

4  147 

 گزارش شوردوم کمیسیون ایتماعی در مورد :

 بتین بازنشستتیی يتا بیهته ستوابق انتقتال و نقت  طوح

 بازنشستیی صندوقواا

1124 
158 

706 

5  58 
 در مورد:اقتصادی کمیسیون شوردوم گزارش 

 مهوورا اس می ايوا طوح بانکدارا 
1122 

59 

552 

6  204 

 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

درایـاای )قانو  نحوه امواا محکومی  هاا متالیطوح اص ح 

 نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قاار گافت(( آیین100ماده)

1077 282 
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7  417 

 گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد:

طـاح الحـا  با طاح این  )مین نیووا انسانی یموزش و پوورشطوح تأ

ـین ح 17( بـه مـاده )11تبصاه ) ـتيدامی معلم ـین تيلیـس اس التـدریس و ( قـانون تعی

مین و تابیـت نیـاوی أطاح ساماندهی و تـو  (189آموزشیاران نهضت سوادآموزی ثبت)

ک تبصـاه بـه طاح اصالح قانون الحا  یو  (505انسانی وزارت آموزش وپاورش ثبت)

ـیاران نهضـت  تيلیس استيدامی معلمین ح ماده الحاقی قانون تعیین  التدریسی و آموزش

طاح الحا  یک تبصاه بـه مـاده و  (520سوادآموزی در وزارت آموزش و پاورش ثبت)

آموزشیاران نهضـت سـوادآموزی در  التدریس و( قانون تعیین استيدامی معلمین ح 17)

 با هم ادغام شده است.( (637بت)وزارت آموزش و پاورش ث

991 

842 

684 

666 

521 

214 

8  184 

 گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد:

طوح اص ح موادا از قتانو  تأستیی و اداره متدار  و 

 مواك  یموزشی و پوورشی غیودولتی

990 
208 

496 

722 

9  759 
 ورد:و شوراها درم گزارش کمیسیون امورداخلی کشور

 های اجرایی و سایرگانه و دستگاهشفافیت قوای سهدوفوریتی طرح 

 (1)اعاده شده از شورای نگهبان  نهادها
- 

1041 

1050 

10  15 

 :گزارش کمیسیون ایتماعی در مورد

 مشتاغ  در اشتاا  انتصتا  نحتوه فوريتی يک طوح

 (2از شورای نگهبان شده)اعاده  ،سا 

1123 
16 

890 

11  226 
 گزارش کمیسیون عماان در مورد :

 ها  قانو  شوودارا100طوح اص ح مادها
713 262 

12  530 

 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد :

اليحه موافقتنامه بین دول  مهوورا اس می ايوا  و 

دول  مهوورا كوواسی در مورد كهک و ههکارا 

 متقاب  در امور يهوكی

826 696 

file:///C:/Users/29359/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/اطلاعات%20لينكها/01%20چاپي/759-.pdf
file:///C:/Users/29359/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/اطلاعات%20لينكها/01%20چاپي/759-.pdf
file:///C:/Users/mahdiloo.ho/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/اطلاعات%20لينكها/01%20چاپي/226.pdf
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13  97 

 کمیسیون امنیت ملی و سیاست خاریی در مورد : گزارش

هاا سازمانی ارتش اليحه اص ح قانو  نحوه استفاده از خانه

 مهوورا اس می ايوا 

732 104 

14  440 
 كننده نبتود  پاستخ وزيتو طوح نحوه مواموه با قانم بارسی

بـا اولویـت در  (آئین نامه داخلی مجلـس141(ماده )2)درایاای تبصاه)

 (گافت.دستور قاار

- 558 

15  532 

 درمورد:گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری 

اليحه موافقتنامه بین مهوورا اس می ايوا  و سازما  

یموزشیا علهی و فوهنیی مل  متحد ايونسکو  در 

اا یموزشی و پژوهشی خصو  تأسیی موك  منطقه

یورا زل له بواا غو  و موك  مديوي  خطوپذيوا و تا 

شناسی و موندسی زل له الهللی زل لهپژوهشیاه بینیسیا در 

  تح  ،هاي  2اپژوهشیاه  تووا ا به عنوا  موك  يووه ا

 يونسکو با تهوك  بو مديوي  و كاهش خطوپذيوا ب يا

971 698 

16  483 
 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد :

 هاا اقتصادا در پايا  هو دول طوح تبیین وضعی  شاخص
680 625 

17  531 

 امنیت ملی و سیاست خاریی درمورد:گزارش کمیسیون 

هاا امنیتی و انتظامی بین دول  اليحه موافقتنامه ههکارا

 مهوورا اس می ايوا  و دول  مهوورا قوقی ستا 
1120 697 

18  382 
 در مورد :ایتماعی گزارش کمیسیون 

  الحاقی به ماده وا،ده قانو  5اليحه اص ح تبصوه ا

  1391مصو اسوباز قووما  

930 470 
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19  96 

 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خاریی در مورد :

اليحه اص ح قانو  به كاريیوا س ح توسط مأمورين 

 نیووهاا مسلح در موارد ضوورا

749 103 

20  228 

 در مورد:ایتماعی گزارش کمیسیون 

طوح تأسیی شوكتواا تعاونی توسعه و عهوا  شووستانی و يتا 

 نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قاار گافت(( آیین100درایاای ماده)) استانی

889 264 

21  136 
 مورد:در بهداشت و درمان گزارش کمیسیون 

 اليحه ،هاي  از ،قوی افواد مبت  به اخت الت روانی
733 143 

22  732 
 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:

 طوح فووس  قوانین و ا،کام نامعتبو در ،وزه صنع 
1121 981 

23  246 

 در مورد:اقتصادی کمیسیون شوردوم گزارش 

شده   قانو  بیهه امبارا خسارات وارد8اليحه اص ح ماده ا

 به شاص ثالث در اثو ،وادث ناشی از وساي  نقلیه

975 
294 

524 

24  521 

 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد :

  قانو  ،هايت  از هنومنتدا ا 2  مادها1اليحه اص ح تبصوها

 1396استادكارا  و فعاال  صنايم دستی ت مصو  

743 685 

25  118 

 در مورد:قضائی و حقوقی گزارش کمیسیون 

حه مبارزه بتا قاچتای انستا  و اع تاا بتد  و مجتازات الي

( 100درایـاای مـاده))عبوردهنديا  غیومجاز افواد از موزهاا كشور

 نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قاار گافت(آیین

1036 125 

file:///C:/Users/mahdiloo.ho/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/اطلاعات%20لينكها/01%20چاپي/228.pdf
file:///C:/Users/mahdiloo.ho/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/اطلاعات%20لينكها/01%20چاپي/228.pdf
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 :سوال

شهاکاد، بن و سـامان و تعـدادی نماینده محتام شجانی ا،هد راستینه هفیقاا سوال       

)از وزیا محتام بـاای روز سـه شـنبه مـور   ورزش و موانا وزيو محتوم از دیگا از نمایندگان 

 صبح دعوت به عمل آمده است.( 8ساعت  11/5/1401

 
 

 

 

 

26  786 

 گزارش کمیسیون بانامه و بودیه و محاسبات در مورد:

ده قانو  بودمه   ماده وا،7 وا1هااااليحه اص ح تبصوه

 ك  كشور 1401سال 
- 1085 

27  432 

 در مورد:قضائی و حقوقی گزارش کمیسیون 

 یسازما  بازرست  یقانو  تشک  6مادها هياستفسار یقانون  طوح

 نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قاار گافت((آیین100درایاای ماده))ك  كشور

1035 548 

28  334 

 در مورد:قضائی و حقوقی گزارش کمیسیون 

 مهوتورا نظتام متديوا  و مستوولین خووج مهنوعی  طوح

 موا،  شد  سپوا تا كشور از مسوولی  اتهام از پی اس می

 نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قاار گافت(( آیین100درایاای ماده))قانونی

1049 418 

29  196 
 لی کشور و شوراها در مورد:گزارش کمیسیون امور داخ

 طوح مامم مديوي  شووا و روستايی
629 225 

30  771 

 گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد:

  قانو  رستیديی بته تالفتات و 11طوح استفساريه مادها

  6/7/1384هاا سواسواامصو موايم در یزمو 

1095 1060 

             كت  كشتور 1400بودمته ستال تفويغگزارش رئیس محتام دیوان محاسبات کشور در مورد 

  داخلی مجلس شورای اسالمی(نامه ( آئین219( ماده)1بند) ایاای )در

 

file:///C:/Users/mahdiloo.ho/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/اطلاعات%20لينكها/01%20چاپي/228.pdf
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 موارد زير نيز در دستور هفته جاري قرار دارد: 

 مجامع و شوراها انتياب نمایندگان ناظا در .1

عهلکتود شتوك  فتوالد تحقی  و تفحص از کمیسیون صنایع و معادن در مورد نهایی گزارش  .2

 آیین نامه داخلی مجلس( ( 212)در ایاای ماده )مباركه اصفوا  

( 45( مـاده)1)در ایاای تبصاه) فووري ش ساختها  متووپ  یبادا  گزارش کمیسیون عماان در مورد .3

  س(آیین نامه داخلی مجل

 -یصتنعتی ستوخ-اليحه ايجاد مناطق یزادتجارااسترداد ادامه رسیدگی بارسی تقاضای  -

نامه داخلی مجلس توسط دولـت ( آئین134(ماده)2)تقاضای استاداد این الیحه درایاای بند)دوغارو  و مازندرا 

 واصل شده است.(

  متاده وا،تده قتانو  1اليحه اص ح بنتد از  تبصتوه ادر مورد  دوفوري بارسی تقاضای  -

 ك  كشور 1401بودمه سال 

لکرر  زارر  بدارتر د  رنرو  ز عمبررسی در مـورد بهداشت و درمان گزارش کمیسیون 

( 1تبصرره)« س»بنا« 1»)نوضوع جزءآنواش پزتکی  ر نحوه حذف  ررز را سبا ررا ترجیحی

 ( آیین نامه داخلی مجلس(107( ماده)1درایاای تبصاه))کل کشور( 1401قونو  بو جه سول 


