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1  837 

 گزارش کمیسیون اقتصادي در مورد:ادامه رسیدگی به 
الحـاق یـک مـاده بـه قـانون حمایـت از  دوفوریتی طرح

لنی مـورخ در جلسه ع دوفوریت این طرح( خانواده و جوانی جمعیت
 )به تصویب رسید 18/8/1401

1231 1225 

2  342 
  :گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد

طرح اصالح قانون تشکیالت و آیـین دادرسـی دیـوان 
 )1(اعاده شده از شوراي نگهبان عدالت اداري

1237 426 
708 

3  129 
  :گزارش کمیسیون اقتصادي در مورد

 نیبــ يو تجــار ياقتصــاد يوافقتنامــه همکــارم حــهیال
 ) 1(اعاده شده از شوراي نگهبان خزر یساحل يدولتها

1244 136 
615 

4  158 
کمیسـیون امنیـت ملـی و ادامه رسیدگی به گـزارش شـور دوم 

 سیاست خارجی در مورد:
 (ارجاعی از جلسه علنی)غیرعامل پدافند سازمان طرح تشکیل

 1اصالحیه 
1155 

172-540 
 دارد1ینجایگز

1155 

5  762 
 در مورد: گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوري

 1044 1061 ) قانون حمایت خانواده48) ماده (3رح استفساریه بند (ط

6  819 

 : گزارش کمیسیون اقتصادي در مورد
الیحه یک فوریتی معافیـت واردات مـواد اولیـه دارویـی، 

ر شیرخشک و تجهیـزات پزشـکی از پرداخـت مالیـات بـ
(یــک فوریــت ایــن الیحــه در جلســه علنــی مــورخ ارزش افــزوده 

 به تصویب رسید) 9/6/1401

1203 1170 

7  817 

 در مورد: امور داخلی کشور و شوراهاگزارش کمیسیون 
طرح یک فوریتی اصالح موادي از قانون انتخابات مجلـس 

بـه  12/5/1401(یک فوریت این طرح در جلسه علنـی مـورخ شوراي اسالمی
 رسید.)تصویب 

1236 1150 
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8  810 

 گزارش کمیسیون اقتصادي در مورد:
الیحه یک فوریتی پروتکل اصالحی موافقتنامه بین دولت 
جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري عراق به منظور 
اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطالعات در مورد 

جلسه در فوریت این الیحه (یک مالیات هاي بر در آمد و سرمایه
 )به تصویب رسید 2/5/1401لنی مورخ ع

1130 1208 

9  811 

 گزارش کمیسیون اقتصادي در مورد:
الیحه  یک فوریتی پروتکل (تمدید) موافقتنامه موقت 
تشکیل منطقه آزاد تجاري بین  جمهوري اسالمی ایران و 

فوریت این (یک هاي عضواتحادیه اقتصادي اوراسیا و دولت
 )به تصویب رسید 4/5/1401مورخ لنی در جلسه عالیحه 

1136 1212 

10 63 
 در مورد : اقتصادي کمیسیون شوردوم  گزارش

 64 1152 طرح مالیات بر عایدي سرمایه 
382 

11 160 
 در مورد: کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهاشور دوم گزارش 

     انتخابات و وظایف تشکیالت قانون از موادي اصالح طرح
 ورکش اسالمی شوراهاي

1202 174 
309 

12 216 
 در مورد: قضائی و حقوقیگزارش کمیسیون 

(یـک فوریـت طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد
 به تصویب رسید.) 27/7/1401این طرح در جلسه علنی مورخ 

1209 251 

13 618 

 گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوري درمورد:
ه قـانون برقـراري واحـد)ماده3)بند(4طرح اصالح تبصره(

ــجو در دوره ــذیرش دانش ــی در پ ــدالت آموزش ــاي ع ه
ـین )100(در اجـراي مـاده( تحصیالت تکمیلی و تخصصی نامـه  آی

 داخلی مجلس با اولویت دردستور قرار گرفت.)

1167 813 
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14 417 

 گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوري در مورد:
طـرح بـا ح طراین (طرح تأمین نیروي انسانی آموزش و پرورش

ـین 17) به ماده (11الحاق تبصره ( ـتخدامی معلم ـین تکلیـف اس ) قـانون تعی
طرح ساماندهی و  )189التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزي ثبت(حق
طرح و  )505مین و تربیت نیروي انسانی وزارت آموزش وپرورش ثبت(أو ت

لیف استخدامی تکاصالح قانون الحاق یک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین 
التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و  معلمین حق

ـین 17طرح الحاق یک تبصـره بـه مـاده (و  )520پرورش ثبت(  ) قـانون تعی
آموزشیاران نهضت سوادآموزي در  التدریس واستخدامی معلمین حقتکلیف 

راجراي با هـم ادغـام شـده اسـت.)(د )637وزارت آموزش و پرورش ثبت(
 )آئین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرارگرفت.)100ماده(

991 

842 
684 
666 
521 
214 

15 246 

 در مورد:اقتصادي کمیسیون شوردوم گزارش 
) قـانون بیمـه اجبـاري خسـارات 8الیحه اصـالح مـاده (

واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشـی از وسـایل 
ــه رئــیس محتــرم کمیســیون  23/8/1401مــورخ  80940(براســاس نامــه شــماره نقلی

 اقتصادي درخواست اولویت نموده اند.)

975 294 
524 

16 184 
 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 

17 440 
 وه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیـرطرح نح بررسی

)آئین نامه داخلی مجلـس در دسـتور 141) ماده (2(دراجراي تبصره (
 قرارگرفت.)

558 - 

18 389 

 گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد:
) قـانون سـنجش و 4طرح الحاق یـک تبصـره بـه مـاده (

هــاي تحصــیالت تکمیلــی در پــذیرش دانشــجو در دوره
 ا و مراکز آموزش عالی کشوردانشگاهه

750 481 
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19 799 
 اقتصادي در مورد:گزارش کمیسیون 

 1102 1213 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده39طرح اصالح بند(ب) ماده (

20 204 
 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

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

1077 282 

21 196 
 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:

 مردمی سازي حکمرانی طرح
  1جایگزین
629 

225 
629 

22 97 

 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد :
هاي سـازمانی الیحه اصالح قـانون نحـوه اسـتفاده از خانـه

)آئین نامـه داخلـی 100(دراجراي ماده(ارتش جمهوري اسالمی ایران
 مجلس با اولویت در دستور قرارگرفت.)

732 104 

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 
هـاي امنیتـی و انتظـامی بـین الیحه موافقتنامـه همکاري

دولــت جمهــوري اســالمی ایــران و دولــت جمهــوري 
 قرقیزستان

1120 697 

25 226 
 گزارش کمیسیون عمران در مورد :

(دراجـراي  ها) قـانون شـهرداري100طرح اصـالح مـاده(
 نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرارگرفت.)) آئین100ماده(

713 262 

26 458 
طرح تشدید مجازات همکاري کنندگان با اقـدامات  بررسی

) 2(دراجراي تبصـره ( متخاصم علیه امنیت و منافع ملیکشورهاي 
 )آئین نامه داخلی مجلس در دستور قرارگرفت)141ماده (

584 - 
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27 483 
 گزارش کمیسیون اقتصادي در مورد :

 625 680 هاي اقتصادي در پایان هر دولتطرح تبیین وضعیت شاخص

28 382 
 در مورد :اجتماعی گزارش کمیسیون 

) الحاقی به مـاده واحـده قـانون 5( الیحه اصالح تبصره
 )1391(مصوبسرباز قهرمان 

930 470 

29 228 

 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
رکتهاي تعاونی توسعه و عمران شهرسـتانی و طرح تأسیس ش

ـتور ) آیین100دراجراي ماده((یا استانی نامه داخلی مجلس با اولویت دردس
 قرار گرفت)

889 264 

30 521 
 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد :

) قانون حمایت از هنرمنـدان، 2) ماده(1الیحه اصالح تبصره(
 )1396صوب (مستادکاران و فعاالن صنایع دستیا

743 685 

31 118 

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

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

1036 125 

32 316 
 خارجی درمورد: سیاستو ملیگزارش کمیسیون امنیت 

نامـه )آیین100دراجراي ماده(( طرح اصالح قانون بسیج سازندگی
 داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

1067 400 

33 432 

 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
سـازمان  لی) قـانون تشـک6مـاده( هیاستفسـار یقـانون طرح
ـین نامـه داخلـی م100(دراجراي ماده( کل کشور یبازرس جلـس بـا )آئ

 )اولویت در دستور قرارگرفت

1035 548 
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34 334 

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

 شـدن سپري تا کشور از مسؤولیت اتمام از پس اسالمی
)آئین نامه داخلی مجلس بـا اولویـت 100ه((دراجراي ماد قانونی مراحل

 در دستور قرارگرفت)

1049 418 

35 367 
 خارجی درمورد: سیاستو گزارش کمیسیون امنیت ملی

 طرح تقویت و توسـعه علـوم پـژوهش و نـوآوري دفـاعی
 نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت))آیین100(دراجراي ماده(

1066 455 

36 398 
 سیون آموزش، تحقیقات و فناوري درمورد:سگزارش کمی

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

1147 490 

ـان  گزارش مشترك کمیسیون هاي فرهنگی، اجتماعی و - در مـورد بهداشت و درم
نحوه عملکرد دستگاههاي مسئول در اجراي قانون حمایت از خانواده و جوانی 

(از  داخلـی مجلـس شـوراي اسـالمی)نامـه ) قانون آئین107ماده() 1تبصـره ( (در اجرايجمعیت 
دبیر محترم ستاد ملی جمعیـت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین  وزراي محترم کشور

 صبح دعوت به عمل آمده است.) 45/8براي ساعت 
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 :ها  سوال
تهـران، ري ، شـمیرانات، اسالمشـهر و نماینده محترم ایزدخواه روح اله آقاي سوال  .1

(از اموراقتصادي و داراییوزیر محترم از تعداد دیگري از نمایندگان محتـرم  و پردیس
 صبح دعوت به عمل آمده است) 8ساعت  15/9/1401وزیر براي روز سه شنبه مورخ 

از دیگـري بهـار و کبودرآهنـگ و تعـداد نماینده محتـرم توسلی فتح اله آقاي سوال  .2
(از وزیـر بـراي روز  و آموزش پزشکیوزیر محترم بهداشت، درمان از نمایندگان محترم 

 صبح دعوت به عمل آمده است)10ساعت  15/9/1401سه شنبه مورخ 
 

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

ـندوق  تقاضاي تحقیـق و تفحـص از تصویب اجتماعی مبنی برگزارش کمیسیون   .2 عملکـرد ص
 ) آیین نامه داخلی مجلس)212(در اجراي ماده (کارکنان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران بازنشستگی

 
 
 
 

 

 قانون مدیریت خدمات کشوري)117(طرح اصالح ماده در مورددوفوریت  بررسی تقاضاي -

مسـکن  اساسنامه بنیاد) 7(تبصره به ماده)7(طرح الحاق در موردیک فوریت  بررسی تقاضاي -

 میـان روسـتا وحمایـت ازانقالب اسالمی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی براي بو

 جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال دولت در


