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

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

اتوماسیون اداری

۱۴۰۱/۰۵/۱۸

۱۴/۴۰۴۶/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 ١٤٠١/٥/١٢ 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.
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تاریخ:  ...............................................

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

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار می باشد

۱۴۰۱/۰۵/۱۲

۱۶/۶۱۲۹/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 ۱۴۰۱/۵/۱۲ جهت استحضار و اقدام مقتضی به 

حضورتان ایفاد می گردد.
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بسمه تعالی

گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسالمی مورخ ١٤٠١/٥/١٢

الف:

دستور جلسات

نتیجه بررسی

تصویب نشد تصویب شد گزارشات
ردیف



 طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین 

صندوقهای بازنشستگی 

 ماده ٢- از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، نقل و 

انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی در مورد 

اشخاصی که به علت انتقال، استعفاء، 

بازخریدخدمت، اخراج، انفصال دائم و همچنین 

تغییرات ساختاری ناشی از ادغام، انحالل و 

واگذاریها، رابطه استخدامی آنان با کارفرما متبوع 

قطع و به تبع آن از عضویت و شمول صندوق 

بازنشستگی مربوط خارج شده یا میشوند یا به 

سبب تبدیل وضع استخدامی مشترک صندوق 

جدید شده یا بشوند، امکانپذیر میباشد.

 تبصره ١ - نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور 

بازنشستگی پس از برقراری حقوق بازنشستگی، 

ازکارافتادگی و یا مستمری بازماندگان از صندوق 

پرداخت کننده مستمری به سایر صندوقها ممنوع 

است.

 تبصره ٢- تمامی اشخاصی که کسور بازنشستگی یا 

حق بیمه خود را به هر علت، از صندوق بازنشستگی 

ذیربط دریافت نموده یا بنمایند، امکان انتقال 

کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان ممنوع میباشد.

ماده ٣ - حق بیمه یا کسور بازنشستگی که به هر 

یک از صندوقهای بیمه بازنشستگی پرداخت شده 

است براساس تقاضای کتبی بیمه شده موضوع این 

قانون یا بازماندگان واجد شرایط وی پس از 

بروزرسانی از صندوق قبلی به صندوق جدید 

منتقل می شود. بیمه شده ذینفع تقاضای انتقال 

سابقه پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی را به 

صورت کتبی به صندوق جدید ارائه نموده و 

صندوق جدید نیز پس از بررسی و انطباق تقاضا با 

ضوابط و مقررات ذیربط ظرف یک ماه انتقال وجوه 

١



حق بیمه یا کسور بازنشستگی را از صندوق 

بازنشستگی قبلی تقاضا مینماید. صندوق 

بازنشستگی قبلی مکلف است حداکثر ظرف سه 

ماه از تاریخ تقاضای صندوق جدید، وجوه قابل 

انتقال را به آن صندوق منتقل کند.

تبصره - در صورتی که صندوقهای مشمول این 

ماده طبق مقررات، عالوه بر پرداخت حقوق 

بازنشستگی، از کار افتادگی اعم از کلی وجزئی و 

فوت، مشترکین خود را در برابر بیماریها، کمک 

ازدواج، بارداری، حقوق ایام بیماری و غرامت نقص 

عضو بیمه نموده باشند، هنگام انتقال حق بیمه یا 

کسور بازنشستگی به صندوق مقصد، سهم درمان 

به عالوه یک درصد (١%) بابت مزایای یاد شده از 

جمع وجه قابل انتقال کسر میشود.

ماده ٤-ارجاع به کمیسیون

 الیحه اصالح بند (ز) تبصره (١) ماده واحده قانون 

بودجه سال ١٤٠١ کل کشور 

ماده واحده - بند(ز) تبصره (١) قانون بودجه سال 

١٤٠١ کل کشور به شرح زیر اصالح می شود:

١- در فراز اول عبارت "از محل منابع در اختیار" 

جایگزین عبارت "از محل منابع داخلی" شد و بعد از 

عبارت "قرار دهد" عبارت "و در حسابهای فی 

مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از 

محل خوراک تحویلی تسویه نماید" اضافه شد.

٢- در فراز اول بعد از عبارت "اعمال حساب نماید" 

عبارت "تسویه حساب مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) 

تحویل شده به دستگاهها در سال ١٤٠٠ نیز به همین 

ترتیب تنفیذ می شود" اضافه شد.

٣- در فراز سوم بعد از عبارت "هزینه تبدیل مواد 

اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر" عبارت "یا مالچ" 

اضافه شد.

براساس بند (ز) تبصره ١ ماده واحده قانون بودجه 

سال ١٤٠١ اصالح شده؛ در سال ١٤٠١ وزارت نفت 

مکلف است معادل مبلغ یکصد و نود هزار میلیارد 

(١٩٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال نفت خام از محل منابع در 

اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پاالیشگاهها 

قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از 

ابتدای سال ١٤٠١ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در 

اختیار دستگاههای اجرایی موضوع این قانون قرار 

٢



دهد. وزارت نفت مکلف است مابهالتفاوت قیمت 

هر تن ٧٥ میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه 

قیمتهای معامالتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در 

بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق 

شرکت ملی پخش و پاالیش جبران و اعمال حساب 

نماید تسویه حساب مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) 

تحویل شده به دستگاهها در سال ١٤٠٠ نیز به همین 

ترتیب تنفیذ می شود. در صورت کاهش قیمت 

قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاههای موضوع این 

بند افزایش مییابد.

سهم دستگاههای اجرائی به شرح زیر میباشد:

١- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای 

فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه 

راههای اصلی، فرعی، معابر محالت هدف بازآفرینی 

شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی 

چهل و هشت درصد(٤۸%).

٢- بنیاد مسکن انقالب اسالمی(برای آسفالت معابر 

و بهسازی روستاها و اجرای طرح(پروژه)های 

مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاریها) بیست 

درصد(٢٠%).

٣- وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی و 

تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای 

آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و 

همچنین پردیسهای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه 

تربیت دبیر شهید رجائی) پنجدرصد(٥%)

٤- وزارت کشور از طریق سازمان ذیربط (برای 

آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذیربط) 

هفده درصد (١٧%)، که پنجاه درصد(٥٠%) از 

سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار 

نفر جمعیت و پنجاه درصد(٥٠%) مابقی برای 

شهرهای باالی پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده 

میشود. شهرهای باالی پانصد هزار نفر جمعیت 

حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

٥- بسیج سازندگی هفتدرصد (٧%) به شرح 

ذیل: پنج درصد (٥%) برای آسفالت مسیر راههای 

بین مزارع، پاسگاههای انتظامی، پایگاههای مقاومت 

بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمانهای دفاع 

مقدس؛ دو درصد (٢%) برای آسفالت پایگاههای 

شکاری و پادگانهای نظامی و مجتمعهای مسکونی 

نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری 



اسالمی ایران

۶- وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و 

آبخیزداری کشور؛ برای بیابانزدایی و انجام عملیات 

قیرابهپاشی و خاکپوش سازگار با محیط زیست) 

دو درصد(٢%)؛

٧- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع 

کوچک و شهرکهای صنعتی) برای آسفالت معابر، 

خیابانها و جادههای دسترسی شهرکها و نواحی 

صنعتی؛ یکدرصد(١%)

دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در 

سالهای گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر 

تا مبلغ ده هزار میلیارد (١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال از 

طریق تحویل مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) به قیمت 

روز قابل تأدیه میباشد. هزینه تبدیل مواد اولیه 

قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا مالچ با احتساب مالیات 

بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از بیست درصد(٢٠%) 

وزنی محاسبه شود. وزارت نفت موظف به تسویه 

حساب فیمابین خود و خزانهداری کل کشور است. 

دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظف به 

مبادله موافقتنامه و ابالغ سهم استانها ظرف یکماه 

پس از ابالغ این قانون هستند. وزارت نفت و 

دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند حداقل هر 

سهماه یکبار، گزارش عملکرد خود را به صورت 

مکتوب به کمیسیونهای برنامه و بودجه و 

محاسبات، عمران و انرژی ارسال نمایند. کمیسیون 

برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از 

رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسالمی 

ارائه نماید. دیوان محاسبات مکلف است بر حسن 

اجرای این قانون نظارت نموده، گزارشهای 

نظارتی خود از عمل به موقع دستگاهها به 

تعهداتشان را به مجلس شورای اسالمی گزارش 

نماید.

آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه 

و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای امور 

اقتصادی و دارایی و نفت تهیه و به تصویب هیأت 

وزیران میرسد.

 الیحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسالمی 

ایران و پادشاهی بلژیک

ماده واحده - الیحه معاهده انتقال محکومان بین 

٣



جمهوری اسالمی ایران و پادشاهی بلژیک مشتمل بر 

یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست 

تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.

براساس تبصره این ماده واحده؛ رعایت اصول 

هفتاد و هفتم(٧٧)، یکصد و بیست و پنجم(١٢٥) و 

یکصد و سی و نهم(١٣٩) قانون اساسی جمهوری 

اسالمی ایران در اجرای این قانون، الزامی است.

 یک فوریت طرح اصالح موادی از قانون انتخابات 

مجلس شورای اسالمی

٤

ب:

سخنرانان جلسه

نام شهر ردیف

علی اصغر عنابستانی سبزوار ١

محمد موحد کهکیلویه ٢

زهره الهیان تهران ٣

معین الدین سعیدی چابهار ٤

محمد باقری بناب ٥

امور مجلس


