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۱۴۰۱/۰۷/۱۶

۱۴/۶۱۵۸/ص

دارد
تشخیص اصالت نامه 

باسمه تعالی

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛
احتراماً به پیوست دستور هفتگی مجلس شورای اسالمی از تاریخ ١٤٠١/٧/١٧  لغایت ١٤٠١/٧/٢٠ 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
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http://www.iccima.ir/
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بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار می باشد

۱۴۰۱/۰۷/۱۶

۱۶/۹۵۰۱/د

دارد

اتوماسیون اداری

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر شیدایی

دبیرکل محترم اتاق ایران

سالم علیکم

احتراماً به پیوست دستور هفتگی مجلس شورای اسالمی از تاریخ 

۱۴۰۱/۷/۱۷  لغایت ۱۴۰۱/۷/۲۰ جهت استحضار به حضورتان ایفاد         

می گردد.

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین

http://www.iccima.ir/
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 معاونت قوانين 
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 رديف

 شماره

 ثبت
 عنوان

 شماره

 چاپ

 شماره

 چاپ سابقه

1  786 
 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:ادامه رسیدگی به 

جه ( ماده واحده قانون بود7(و)1های)اليحه اصالح تبصره
 کل کشور 1401سال 

1161 1085 

2  824 

 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:
( قانون 10اليحه دوفوريتی الحاق يک تبصره به ماده )

در )دوفوریت این الیحه 1401ساماندهی صنعت خودرو مصوب 
 به تصویب رسید.( 29/6/1401مورخ جلسه 

1185 1179 

3  147 
 در مورد: اجتماعییسیون کمشوردوم گزارش ادامه رسیدگی به 

های بازنشستگی بین صندوق انتقال سوابق بیمه يا و طرح نقل
 )ارجاع از جلسه علنی(بازنشستگی

 1اصالحیه 

1124 

158 
706 
1124 

4  58 
 گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد:ادامه رسیدگی به 

 )ارجاع از جلسه علنی(طرح بانكداری جمهوری اسالمی ايران
 1اصالحیه

1122 
59-552 
1122 

5  158 
 درمورد: امنیت ملی وسیاست خارجیکمیسیون شوردوم گزارش 

 540-172 1155 غیرعامل پدافند سازمان طرح تشكیل
 دارد 1جایگزین

6  530 

 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد :
اليحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی ايران و 

مكاری دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و ه
 متقابل در امور گمرکی

826 696 

7  532 

 درمورد:گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری 
اليحه موافقتنامه بین جمهوری اسالمی ايران و سازمان 
آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )يونسكو( در 

ای آموزشی و پژوهشی خصوص تأسیس مرکز منطقه
ای غرب و مرکز آوری زلزله برمديريت خطرپذيری و تاب

شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزلهآسیا در پژوهشگاه بین
( تحت حمايت 2)پژوهشگاه( تهران، به عنوان مرکز گروه )

 يونسكو با تمرکز بر مديريت و کاهش خطرپذيری باليا

971 698 
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8  63 
 در مورد : اقتصادی کمیسیون شوردوم  گزارش

 طرح مالیات بر عايدی سرمايه 
1152 

64 
382 

9  665 

 اجرای بر نظارت و تولید رونق و جهش ویژه کمیسیون گزارش
 در مورد: اساسی قانون (44چهارم) و چهل اصل

طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطريق اصالح قوانین 
حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمايت از 
کاالی ايرانی و رفع موانع تولید رقابت پذير و ارتقای نظام 

 الی کشورم

1144 875 

10  417 

 گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد:

طرح الحاق با طرح این )طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

التدریس و ( قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق17( به ماده )11تبصره )

ن و تربیت میأطرح ساماندهی و تو  (189آموزشیاران نهضت سوادآموزی ثبت)

طرح اصالح قانون الحاق و  (505نیروی انسانی وزارت آموزش وپرورش ثبت)

التدریسی  تکلیف استخدامی معلمین حقیک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین 

و  (520و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش ثبـت)

ـین لیـف تک ( قانون تعیین 17طرح الحاق یک تبصره به ماده ) ـتخدامی معلم اس

آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آمـوزش و پـرورش  التدریس وحق

(آئین نامه داخلی مجلس 100با هم ادغام شده است.()دراجرای ماده) (637ثبت)

 با اولویت در دستور قرارگرفت.(

991 

842 
684 
666 
521 
214 

11  510 
 گزارش کمیسیون انرژی در مورد:

 ( 1)اعاده شده ازشورای نگهبان ز توسعه صنعت برقطرح مانع زدايی ا
1165 

671 
948 

12  204 
 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

دراجـرای )قانون نحوه اجرای محكومیت های ماالیطرح اصالح 
 نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت(( آیین100ماده)

1077 282 

13  216 
ماالی از افشااگران فسااد طرح يک فوريتی حمايت  بررسی

(آئین نامـه داخلـی مجلـس در دسـتور 141( ماده )2)دراجرای تبصره )

 قرارگرفت.(

251 - 
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14  184 
 گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد:

طرح اصالح موادی از قاانون تأسایس و اداره مادار  و 
 مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

990 
208 
496 
722 

15  97 

 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد :
های سازمانی ارتش اليحه اصالح قانون نحوه استفاده از خانه

(آئین نامه داخلی مجلس با 100)دراجرای ماده)جمهوری اسالمی ايران
 اولویت در دستور قرارگرفت.(

732 104 

16  226 
 گزارش کمیسیون عمران در مورد :

( 100)دراجرای مـاده)ها( قانون شهرداری100طرح اصالح ماده)
 نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرارگرفت.(آئین

713 262 

17  440 
 نحوه مواجهه با قانع کننده نباودن پاساخ وزيار طرح بررسی

(آئین نامـه داخلـی مجلـس در دسـتور 141( ماده )2)دراجرای تبصره )

 قرارگرفت.(

558 - 

18  531 

 امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد:گزارش کمیسیون 

های امنیتی و انتظامی بین دولت اليحه موافقتنامه همكاری

 جمهوری قرقیزستانجمهوری اسالمی ايران و دولت 
1120 697 

19  483 
 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد :

 های اقتصادی در پايان هر دولتطرح تبیین وضعیت شاخص
680 625 

20  382 

 در مورد :اجتماعی گزارش کمیسیون 

( الحاقی به ماده واحده قانون 5اليحه اصالح تبصره )

 (1391)مصوبسرباز قهرمان 

930 470 

21  732 
 سیون صنایع و معادن در مورد:گزارش کمی

 طرح فهرست قوانین و احكام نامعتبر در حوزه صنعت
1121 981 

file:///C:/Users/mahdiloo.ho/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/اطلاعات%20لينكها/01%20چاپي/226.pdf
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22  246 

 در مورد:اقتصادی کمیسیون شوردوم گزارش 

( قانون بیمه اجباری خسارات واردشده 8اليحه اصالح ماده )

 به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسايل نقلیه
975 

294 
524 

23  228 
 در مورد:اجتماعی ن گزارش کمیسیو

طرح تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عماران شهرساتانی و ياا 
 ی مجلس با اولویت دردستور قرار گرفت(نامه داخل( آیین100دراجرای ماده))استانی

889 264 

24  136 
 در مورد:بهداشت و درمان گزارش کمیسیون 

 اليحه حمايت از حقوق افراد مبتال به اختالالت روانی
733 143 

25  521 

 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد :
( قانون حمايات از هنرمنادان، 2( ماده)1اليحه اصالح تبصره)

 (1396)مصوب فعاالن صنايع دستی ستادکاران وا
743 685 

26  118 

 در مورد:قضائی و حقوقی گزارش کمیسیون 
اليحه مبارزه باا قاچااق انساان و اع اای بادن و م اازات 

( 100)دراجرای مـاده)عبوردهندگان غیرم از افراد از مرزهای کشور
 نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرارگرفت.(آئین

1036 125 

27  285 
)دراجرای اليحه تشكیل سازمان مهاجران اتباع خارجی ررسیب

 (آئین نامه داخلی مجلس در دستور قرارگرفت.(141( ماده )2تبصره )
362 - 

28  432 

 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
 یسازمان بازرسا لی( قانون تشك6ماده) هياستفسار یقانون طرح

ـتور 100)دراجرای ماده)کل کشور (آئین نامه داخلی مجلس با اولویت در دس
 قرارگرفت.(

1035 548 

29  334 

 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
 جمهاوری نظام مديران و مسؤولین خروج ممنوعیت طرح

 شادن سارری تاا کشور از مسؤولیت اتمام از پس اسالمی
داخلی مجلس با اولویت (آئین نامه 100)دراجرای ماده)قانونی مراحل

 در دستور قرارگرفت(

1049 418 

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
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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30  196 
 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:

 225 629 طرح جامع مديريت شهری و روستايی

31  367 
 خارجی درمورد: سیاستو گزارش کمیسیون امنیت ملی

)دراجـرای طرح تقويت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی
 نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت(آیین(100ماده)

1066 455 

32  316 
 خارجی درمورد: سیاستو گزارش کمیسیون امنیت ملی

ـاده))طرح اصالح قانون بسیج سازندگی نامـه (آیین100دراجـرای م
 داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت(

1067 400 

کال  1400بودجاه ساال تفريغر مورد گزارش رئیس محترم دیوان محاسبات کشور د -1

ـیس محتـرم  داخلی مجلس شـورای اسـالمی(نامه ( آئین219ماده)( 1تبصره ) )در اجرای کشور )از رئ

 دعوت به عمل آمده است.(  19/7/1401دیوان محاسبات کشور برای روز سه شنبه مورخ 

مهساا واقعاه فاوت خاانم  امور داخلی کشـور و شـوراها در مـوردگزارش کمیسیون  -2

 ( آیین نامه داخلی مجلس(107( ماده)1)دراجرای تبصره)امینی

( 18عملكرد بند)الف( تبصاره) گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد-3

( آیـین نامـه 107( مـاده)1)دراجـرای تبصـره) کل کشاور 1401و  1400قانون بودجه سال 

 داخلی مجلس(

ساهم پااليشاگاه هاای مقیاا   بررسایگزارش کمیسیون انرژی در مورد -4

( آیـین نامـه 107( ماده)1)دراجرای تبصره)کوچک در تكمیل زن یره ارزش صنعت نفت

 داخلی مجلس(
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 ه جاري قرار دارد: موارد زير نيز در دستور هفت

 انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها .1

تقاضای تحقیاق و تفحاص از  تصويب مبنی بربرنامه و بودجه و محاسبات گزارش کمیسیون  .2

( 212)در اجرای مـاده )اعتبارات توزيع نحوه عملكرد سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص 

 آیین نامه داخلی مجلس(

بازرسای تقاضای تحقیق و تفحاص از  تصويب مبنی برایی و حقوقی قضگزارش کمیسیون  .3

 ( آیین نامه داخلی مجلس(212)در اجرای ماده )کل استان خراسان رضوی 

عملكارد  تقاضاای تحقیاق و تفحاص از تصويبگزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بـر  .4

 ین نامه داخلی مجلس(( آی212)در اجرای ماده ) رانيا یصنعت یهاکوچک و شهرک عيسازمان صنا

عملكارد ساازمان  تقاضای تحقیق و تفحاص از تصويب کمیسیون فرهنگی مبنی بر گزارش .5

 ( آیین نامه داخلی مجلس(212)در اجرای ماده )اوقاف و امورخیريه کشور 

 
اليحاه متناساس ساازی حقاوق کارکناان دولات و در مورد  دوفوريتبررسی تقاضای  -

 بازنشستگان کشوری و لشگری

 


























