
                                         
              16/9/1401 تاريخ چاپ                                 ومس سال ـ دهميازدوره       

          1402 - 1401                                                               

 

 

 دستور هفتگي مجلس

(94) 
 

 

 20/9/1401                   شنبهیک

 22/9/1401    شنبهسه 

 23/9/1401    شنبهچهار

 

 معاونت قوانين 



2 

 

 

 رديف

 شماره

 ثبت
 عنوان

 شماره

 چاپ

 شماره

 چاپ سابقه

1  158 
ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملـی و 

 : سیاست خارجی در مورد
 سه علنی()ارجاع از جلغیرعامل پدافند سازمان طرح تشکیل

 1اصالحیه

1155 

172-540 
 دارد1جایگزین

1155 

2  837 
 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:ادامه رسیدگی به 

الحاا  يام مااده قان ناامون  اايا  از  دوفوريتی طرح
 خامواده و جوامی جاعی 

1اصالحیه
 1جایگزین

1231 

1226 
1231 

 دارد 1جایگزین

3  762 
 در مورد: ریگزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناو

 ( نامون  ااي  خامواده48( ماده )3رح استفسارين قند )ط
1061 1044 

4  819 

 : گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد
اليحن يم فوريتی معافیا  واردا  ماواد اولیان دارويای  
شیرخشم و تجهیااا  پاشاکی از پرداخا  مالیاا  قار 

)یــف فوریــت ایــن ریحــه در جلســه علنــی مــور  ارزش افاااوده 
 به تصویب رسید( 9/6/1401

1203 1170 

5  810 

 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
اليحن يم فوريتی پروتکل اصال ی موافقتنامن قین دول  
جاهوری اسالمی ايران و دول  جاهوری عرا  قن منظور 
اجتناب از اخذ مالیا  مضاعف و تبادل اطالعا  در مورد 

در جلسه ت این ریحه فوری)یف مالیا  های قر در آمد و سرماين
 (به تصویب رسید 2/5/1401لنی مور  ع

1130 1208 

6  811 

 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
فوريتی پروتکل)تاديد( موافقتنامن مون  تشکیل يم اليحن

منطقن آزاد تجاری قین  جاهوری اسالمی ايران و اتحادين 
ر دفوریت این ریحه )یفهای عضوانتصادی اوراسیا و دول 

 (به تصویب رسید 4/5/1401لنی مور  جلسه ع

1136 1212 
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7  63 
 در مورد : اقتصادی کمیسیون دوم شور گزارش

 عايدی سرماين  طرح مالیا  قر
1152 

64 

382 

8  417 

 گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد:

طـرح بـا طرح این )طرح تأمین میروی امسامی آموزش و پرورش

ـین 17( به ماده )11الحاق تبصره ) ـتيدامی ميلم ـین تيلیـس اس ( قـاوون تيی

طرح ساماودهی و  (189التدریس و آموزشیاران وهضت سوادآموزی ثبت)حق

طرح و  (505مین و تربیت ویروی اوساوی وزارت آموزش وپرورش ثبت)أو ت

تيلیس استيدامی اصالح قاوون الحاق یف تبصره به ماده الحاقی قاوون تيیین 

التدریسی و آموزشیاران وهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و  ميلمین حق

ـین 17طرح الحاق یف تبصـره بـه مـاده )و  (520پرورش ثبت)  ( قـاوون تيی

آموزشیاران وهضت سوادآموزی در  التدریس واستيدامی ميلمین حقتيلیس 

با هـ  اداـام شـده اسـتر()دراجرای  (637وزارت آموزش و پرورش ثبت)

 ه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرارگرفتر((آئین وام100ماده)

991 

842 
684 
666 
521 
214 

9  216 
 در مورد: قضائی و حقوقیگزارش کمیسیون 

)یـف فوریـت طرح يم فوريتی  ااي  مالی از افشاگران فساد

 به تصویب رسیدر( 27/7/1401این طرح در جلسه علنی مور  

1209 251 

10  618 

 و فناوری درمورد: گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات
وا اده ناامون قرناراری (ماده3(قند)4طرح اصالح تبصره)

هااای عاادال  آموزشاای در پااذيرش دامشااجو در دوره
ـین (100)در اجـرای مـاده) تحصیال  تکایلی و تخصصی وامـه  آی

 داخلی مجلس با اولویت دردستور قرار گرفتر(

1167 813 

11  246 

 در مورد:اقتصادی کمیسیون شوردوم گزارش 
( ناامون قیاان اجبااری خساارا  8يحن اصاالح مااده )ال

واردشده قن شخص ثالث در اثر  وادث ماشای از وساايل 
 ئاا م  رمااری ی   اا خ   23/8/1401 ااخ    80940)براساا ن م  ااا هاا     مقلیاان

 اقمص دی د خخاست اولخیت م خد  امد.(

975 
294 
524 
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12  184 
 ر مورد:گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری د

طرح اصالح موادی از ناامون تأسایو و اداره مادار  و 
 مراكا آموزشی و پرورشی غیردولتی

990 
208 
496 
722 

13  160 

 در مورد: کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهاشور دوم گزارش 

     امتخاقا  و وظايف تشکیال  نامون از موادی اصالح طرح

 كشور اسالمی شوراهای

1202 
174 
309 

14  440 
 طرح محوه مواجهن قا نامع كننده مبودن پاساخ وزيار بررسی

(آئین وامه داخلی مجلـس در دسـتور 141( ماده )2)دراجرای تبصره )
 قرارگرفتر(

558 - 

15  389 

 گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد:
( ناامون سانجو و 4طرح الحا  يام تبصاره قان مااده )

در  هااای تحصاایال  تکایلاایپااذيرش دامشااجو در دوره
 دامشگاهها و مراكا آموزش عالی كشور

750 481 

16  799 
 اقتصادی در مورد:گزارش کمیسیون 

 ( نامون مالیا  قر ارزش افاوده39طرح اصالح قند)ب( ماده )
1213 1102 

17  204 
 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

دراجرای )نامون محوه اجرای محکومی  های مالیطرح اصالح 

 وامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت(ن( آیی100ماده)

1077 282 

18  196 
 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:

 جامع مديري  شهری و روستايی  طرح
  1جایگزین
629 

225 
629 

19  97 

 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد :

های ساازمامی اليحن اصالح ناامون محاوه اساتفاده از خامان

(آئین وامـه داخلـی 100)دراجرای ماده)ارتو جاهوری اسالمی ايران

 مجلس با اولویت در دستور قرارگرفتر(

732 104 
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20  732 
 گزارش کمیسیون صنایع و ميادن در مورد:

 طرح فهرس  نوامین و ا کام مامعتبر در  وزه صنع 
1121 981 

21  531 

 امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد:گزارش کمیسیون 

های امنیتی و امتظاامی قاین دولا  اليحن موافقتنامن هاکاری

 جاهوری اسالمی ايران و دول  جاهوری نرنیاستان
1120 697 

22  226 
 گزارش کمیسیون عمران در مورد :

)دراجـرای  ها( ناامون شاهرداری100طرح اصاالح مااده)

 وامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرارگرفتر(( آئین100ماده)

713 262 

23  458 
طرح تشديد مجازا  هاکاری كنندگان قا اناداما   بررسی

( 2)دراجرای تبصـره ) نی  و منافع ملیكشورهای متخاصم علین ام

 (آئین وامه داخلی مجلس در دستور قرارگرفت(141ماده )

584 - 

24  483 
 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد :

 های انتصادی در پايان هر دول طرح تبیین وضعی  شاخص
680 625 

25  382 

 در مورد :اجتماعی گزارش کمیسیون 

مااده وا اده ناامون  ( الحانی قن5اليحن اصالح تبصره )

 (1391)مصوبسرقاز نهرمان 
930 470 

26  228 

 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:

توسااعن و عاااران طاارح تأساایو شااركتهای تعاااومی 

وامـه داخلـی ( آیین100دراجـرای مـاده))شهرستامی و يا اساتامی

 مجلس با اولویت دردستور قرار گرفت(

889 264 

27  521 

 گزارش کمیسیون صنایع و ميادن در مورد :

( نامون  ااي  از هنرمنادان  2( ماده)1اليحن اصالح تبصره)

 (1396)مصوب ستادكاران و فعاالن صنايع دستیا
743 685 

file:///C:/Users/mahdiloo.ho/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/اطلاعات%20لينكها/01%20چاپي/226.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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28  118 

 در مورد:قضائی و حقوقی گزارش کمیسیون 

اليحن مبارزه قا ناچاا  امساان و اعضاای قادن و مجاازا  

( 100)دراجرای ماده) عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای كشور

 وامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرارگرفتر(آئین

1036 125 

29  316 
 ارجی درمورد:خ سیاستو گزارش کمیسیون امنیت ملی

وامـه (آیین100دراجرای ماده)) طرح اصالح نامون قسیج سازمدگی

 داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت(

1067 400 

30  432 

 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

ساازمان  لی( ناامون تشاک6مااده) نياستفساار ینااموم طرح

ـین وامـه داخلـی م100)دراجرای ماده) كل كشور یقازرس جلـس بـا (آئ

 (اولویت در دستور قرارگرفت

1035 548 

31  367 
 خارجی درمورد: سیاستو گزارش کمیسیون امنیت ملی

 توساعن علاوم پاشوهو و ماوآوری دفااعی طرح تقوي  و
 وامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت((آیین100)دراجرای ماده)

1066 455 

32  398 
 سیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد:سگزارش کمی

 (100)در اجرای مـاده)طرح سامامدهی مظارتی دامشگاه آزاد اسالمی

 دستور قرار گرفت(وامه داخلی مجلس با اولویت در آیین

1147 490 

33  334 

 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

 وریجاه مظام مديران و مسؤولین خروج مانوعی  طرح

 شادن سپری تا كشور از مسؤولی  اتاام از پو اسالمی

(آئین وامه داخلی مجلس بـا اولویـت 100)دراجرای ماده) نامومی مرا ل

 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
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 :ها  سوال

ـارگاد و تيـداد كوچی رشیدی آنای جالل  سوال .1 ـنجان و پاس وماینده محترم مرودشت ، ارس

ـنبه محترم صنع   معدن و تجار وزير از محترم دیگری از ومایندگان  )از وزیر برای روز سه ش

 صبح دعوت به عمل آمده است( 00:08ساعت  22/9/1401مور  

آباد، تیـران و کـرون و تيـداد دیگـری از وماینده محترم وجساقوتراقی آنای اقوالفضل سوال  .2

ـنبه مـور  )از وزیـر بـرای روز سـ دادگساتریمحتارم وزيار  ازومایندگان محترم   22/9/1401ه ش

 صبح دعوت به عمل آمده است( 00:10ساعت
 

 موارد زير نيز در دستور هفته جاري قرار دارد: 

 اوتياب ومایندگان واظر در مجامع و شوراها ر1

عالکارد صاندو   تقاضای تحقیا  و تفحاص از تصويب اجتماعی مبنی برگزارش کمیسیون   ر2

 ( آیین وامه داخلی مجلس(212)در اجرای ماده )المی ايرانقازمشستگی كاركنان صدا و سیاای جاهوری اس

 
 
 
 

 

طرح اصالح نامون مجازا  ناچا  اسالحن و مهااا  و  وردبررسی تقاضای دوفوریت در م -

 دارمدگان سالح و مهاا  غیرمجاز

 ( نامون مجازا  اسالمی 109اليحن الحا  يم قند قن ماده) بررسی تقاضای دوفوریت در مورد -

( اساسنامن قنیاد مسکن ۷(تبصره قن ماده)۷طرح الحا )در مـورد يم فوري   بررسی تقاضای -

ی قاق  تسهیل رومد ساخ  و ساز روستايی قرای قومیاان روساتا و اايا  از امقالب اسالم

 دول  در جه  ساخ  يم میلیون مسکن در سال

 

               در مــورد گــزارش مشــتری کمیســیون هــای فرهنگــی، اجتمــاعی و بهداشــت و درمــان  -

و جوامی جاعیا   محوه عالکرد دستگاههای مسئول در اجرای نامون  ااي  از خامواده
)از وزرای محترم کشور  داخلی مجلس شورای اسالمی(وامه ( قاوون آئین107( ماده)1تبصره ) )در اجرای

روز سه شنبه و بهداشت، درمان و آموزش پزشيی و همچنین دبیر محترم ستاد ملی جميیت برای 
 صبح دعوت به عمل آمده است( 45/8ساعت 

 
 


