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 ردیف

 شماره
 عنوان ثبت

 شماره
 چاپ

 شماره
 چاپ سابقه

 گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادي در مورد:ادامه رسیدگی به  58  1
 (ارجاع از جلسه علنی)طرح بانکداري جمهوري اسالمی ایران

 2اصالحیه
1122 

59-552 
1122 

 دواصالحیه دارد

2  675 
  :گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد

(اعاده  تخصصی –طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهاي صنفی 
 )2شده از شوراي نگهبان 

1211 
888-929 

1021 
1187 

 گزارش کمیسیون انرژي در مورد: 510  3
 1214 )2ده شده از شوراي نگهبان(اعاطرح مانع زدایی ازتوسعه صنعت برق

671 
948 
1165 

4  759 
 در مورد: امور داخلی کشور و شوراهاگزارش کمیسیون 

هاي  طرح دو فوریتی شفافیت قواي سه گانه، دستگاه
 )3(اعاده شده از شوراي نگهباناجرایی و سایر نهادها

- 

1041 
1050 
1146 
1188 

5  824 
 و معادن در مورد:ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع 

) قانون 10الیحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (
 )ارجاع از جلسه علنی(1401ساماندهی صنعت خودرو مصوب 

 1اصالحیه
1185 

1179 
1185 

6  776 
 : گزارش شور دوم کمیسیون آیین نامه داخلی درمورد

نامه  قانون آیین )182الحاق یک تبصره به ماده( طرح
  ي اسالمیداخلی مجلس شورا

1218 1065 
1175 

7  158 
 درمورد: امنیت ملی وسیاست خارجیکمیسیون شوردوم گزارش 

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

8  665 

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

و جهش تولید ازطریق اصالح قوانین  طرح تأمین مالی
حداکثر از توان تولیدي و خدماتی کشور و حمایت از 
کاالي ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام 

 مالی کشور

1144 875 
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9  530 

 گزارش کمیسیون اقتصادي در مورد :
الیحه موافقتنامه بین دولت جمهوري اسالمی ایران و 

اسی در مورد کمک و همکاري دولت جمهوري کرو
 متقابل در امور گمرکی

826 696 

10 532 

 درمورد:گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوري 
الیحه موافقتنامه بین جمهوري اسالمی ایران و سازمان 
آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در 

اي آموزشی و پژوهشی خصوص تأسیس مرکز منطقه
آوري زلزله براي غرب و مرکز و تابمدیریت خطرپذیري 

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

 یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیري بالیا

971 698 

ي (دراجراطرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد  بررسی 216 11
 )آئین نامه داخلی مجلس دردستور قرارگرفت.)141)ماده(2تبصره(

251 - 

12 765 
 :گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد

الیحه تشکیل سازمان مهاجران با طرح این (طرح تأسیس سازمان ملی اقامت
 .)ه است) ادغام گردید285اتباع خارجی به شماره ثبت(

1175 1047 
362 

 رش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:گزا 196 13
 مردمی سازي حکمرانی طرح

  جایگزین
629 

225 
629 

14 417 

 گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوري در مورد:
طرح الحاق با طرح این (طرح تأمین نیروي انسانی آموزش و پرورش

التدریس و ن حق) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمی17) به ماده (11تبصره (
مین و تربیت أطرح ساماندهی و تو  )189آموزشیاران نهضت سوادآموزي ثبت(

طرح اصالح قانون الحاق و  )505نیروي انسانی وزارت آموزش وپرورش ثبت(
التدریسی  تکلیف استخدامی معلمین حقیک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین 

و  )520موزش و پرورش ثبـت(و آموزشیاران نهضت سوادآموزي در وزارت آ
ـین تکلیـف  ) قانون تعیین 17طرح الحاق یک تبصره به ماده ( ـتخدامی معلم اس

آموزشیاران نهضت سوادآموزي در وزارت آمـوزش و پـرورش  التدریس وحق
)آئین نامه داخلی مجلس 100با هم ادغام شده است.)(دراجراي ماده( )637ثبت(

 با اولویت در دستور قرارگرفت.)

991 

842 
684 
666 
521 
214 
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15 184 
 گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوري در مورد:

طرح اصالح موادي از قـانون تأسـیس و اداره مـدارس و 
 مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

990 
208 
496 
722 

 در مورد : اقتصادي کمیسیون شوردوم  گزارش 63 16
 64 1152 طرح مالیات بر عایدي سرمایه 

382 

17 440 
 طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبـودن پاسـخ وزیـر بررسی

)آئین نامـه داخلـی مجلـس در دسـتور 141) ماده (2(دراجراي تبصره (
 قرارگرفت.)

558 - 

18 27 
 :در موردقضائی و حقوقی گزارش کمیسیون 

(اعاده طرح الزام به ثبت رسمی معامالت اموال غیرمنقول
 )4شده از شوراي نگهبان 

1199 
28-630 

917 
1166 

19 819 
 : گزارش کمیسیون اقتصادي در مورد

الیحه یک فوریتی معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک 
 و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

 به تصویب رسید.) 9/6/1401(یک فوریت این الیحه در جلسه علنی مورخ 

1203 1170 

20 618 

 وزش، تحقیقات و فناوري درمورد:گزارش کمیسیون آم
واحده قانون برقراري ) ماده3)بند(4طرح اصالح تبصره(

هاي تحصیالت عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره
نامه داخلی مجلس با  آیین )100(در اجراي ماده(تکمیلی و تخصصی

 اولویت دردستور قرار گرفت.)

1167 813 

21 204 
 در مورد: گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی

دراجـراي (قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مـالیطرح اصالح 
 نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)) آیین100ماده(

1077 282 

22 97 

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

)آئین نامه داخلی مجلس با 100(دراجراي ماده(جمهوري اسالمی ایران
 اولویت در دستور قرارگرفت.)

732 104 
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23 732 
 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:

 981 1121 طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت

24 531 
 امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد:گزارش کمیسیون 

هاي امنیتی و انتظامی بین دولت الیحه موافقتنامه همکاري
 جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري قرقیزستان

1120 697 

25 226 
 گزارش کمیسیون عمران در مورد :

) 100(دراجراي مـاده(ها) قانون شهرداري100طرح اصالح ماده(
 نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرارگرفت.)آئین

713 262 

 گزارش کمیسیون اقتصادي در مورد : 483 26
 625 680 قتصادي در پایان هر دولتهاي اطرح تبیین وضعیت شاخص

27 382 
 در مورد :اجتماعی گزارش کمیسیون 

) الحاقی به ماده واحده قانون 5الیحه اصالح تبصره (
 )1391(مصوبسرباز قهرمان 

930 470 

28 246 
 در مورد:اقتصادي کمیسیون شوردوم گزارش 

) قانون بیمه اجباري خسارات واردشده 8الیحه اصالح ماده (
 ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیهبه شخص 

975 294 
524 

29 228 
 در مورد:اجتماعی گزارش کمیسیون 

ـا طرح تأسیس شرکتهاي تعاونی  ـتانی و ی توسعه و عمـران شهرس
 نامه داخلی مجلس با اولویت دردستور قرار گرفت)) آیین100دراجراي ماده((استانی

889 264 

 در مورد:بهداشت و درمان گزارش کمیسیون  136 30
 143 733 الیحه حمایت از حقوق افراد مبتال به اختالالت روانی

31 521 
 :گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد 

) قانون حمایـت از هنرمنـدان، 2) ماده(1الیحه اصالح تبصره(
 )1396(مصوب ستادکاران و فعاالن صنایع دستیا

743 685 
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32 118 

 در مورد:قضائی و حقوقی گزارش کمیسیون 
الیحه مبارزه بـا قاچـاق انسـان و اعضـاي بـدن و مجـازات 

 )100(دراجراي مـاده(عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهاي کشور
 نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرارگرفت.)آئین

1036 125 

33 432 

 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
 یسازمان بازرسـ لی) قانون تشک6ماده( هیاستفسار یونقان طرح

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

1035 548 

34 334 

 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
 جمهـوري نظام مدیران و مسؤولین خروج ممنوعیت طرح

 شـدن سـپري تـا کشور از مسؤولیت اتمام از پس اسالمی
)آئین نامه داخلی مجلس با اولویت 100(دراجراي ماده(قانونی مراحل

 در دستور قرارگرفت)

1049 418 

35 367 
 خارجی درمورد: سیاستو رش کمیسیون امنیت ملیگزا

(دراجـراي طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوري دفاعی
 نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت))آیین100ماده(

1066 455 

36 316 
 خارجی درمورد: سیاستو گزارش کمیسیون امنیت ملی

نامـه )آیین100اده(دراجـراي مـ(طرح اصالح قانون بسیج سازندگی
 داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

1067 400 

37 398 
 گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوري درمورد:

 )100(در اجراي ماده(طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسالمی
 نامه داخلی مجلس با اولویت دردستور قرار گرفت.) آیین

1147 490 
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 :سوال
نماینده محترم تهران، ري، شمیرانات، اسالمشـهر و آقاي مجتبی رضاخواه ال سو *    
وزیـر محتـرم ارتباطـات و فنـاوري از و تعدادي دیگر از نماینـدگان محتـرم  سپردی

 صبح دعوت به عمل آمده است) 8/-ساعت  17/8/1401(از وزیر براي روز سه شنبه مورخ  اطالعات

 قرار دارد: موارد زیر نیز در دستور هفته جاري 
 انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها .1

 و تولیـد رونق و جهش ویژهگزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و گزارش کمیسیون  .2
عملکـرد دسـتگاههاي نحـوه  در مورد اساسی قانون )44چهارم( و چهل اصل اجراي بر نظارت

) 1(دراجـراي تبصـره( کل کشـور 1401و  1400) قانون بودجه سال 18مسئول بند(الف) تبصره(
 ) آیین نامه داخلی مجلس)107ماده(

عملکـرد  تقاضـاي تحقیـق و تفحـص از تصویبگزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بـر  .3
 ) آیین نامه داخلی مجلس)212(در اجراي ماده ( رانیا یصنعت يهاکوچک و شهرك عیسازمان صنا

تقاضاي تحقیق و تفحـص  تصویب مبنی برت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبا .4
(در اجراي مـاده عملکرد سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص نحوه توزیع اعتبارات از
 نامه داخلی مجلس)) آیین212(

بازرسـی تقاضاي تحقیق و تفحـص از  تصویب مبنی برقضایی و حقوقی گزارش کمیسیون  .5
 آیین نامه داخلی مجلس)) 212(در اجراي ماده (کل استان خراسان رضوي 

تقاضاي تحقیق و تفحـص  تصویب مبنی برگزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها  .6
 نامه داخلی مجلس)) آیین212(در اجراي ماده ( يعملکرد استانداري خراسان رضو از

 
 
 
 

 

بـا  دیپلماسـی اقتصـادياجراي الزام دولت به طرح در مـورد  فوریتدوبررسی تقاضاي  -1
 رویکرد تقویت حوزه هاي صنعتی، تولیدي و خدماتی

طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس  در مورددوفوریت  بررسی تقاضاي -2
 ی شوراي اسالم


