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ف
ردی

 شماره 
 شماره عنوان ثبت

 چاپ
 شماره
 چاپ سابقه

 در مورد: اقتصادي کمیسیون شور دوم گزارشادامه رسیدگی به 63  1
 64 1152 بازيسفته سوداگري و طرح مالیات بر

382 

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

 تخصصـی -هاي صنفیطرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل 
 )4(اعاده شده از شوراي نگهبان 

- 
888-929 
1021-1187 

1211 
 دارد 1جایگزین

1256 

3  855 
ها شورا وکشور  داخلی گزارش کمیسیون امورادامه رسیدگی به 

  :در مورد
  طرح اصالح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی

1264 1260 

4  200 
 :وردمجتماعی در اگزارش شور دوم کمیسیونادامه رسیدگی به 

 (ارجاع از جلسه علنی) ساماندهی استخدام کارکنان دولت طرح
 1اصالحیه
1196 

230 
1022 
 دارد1جایگزین

1196 

5  216 
 در مورد: ئی و حقوقیقضاگزارش کمیسیون 

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

1209 251 

6  867 

 گزارش کمیسیون امنیت ملـی و سیاسـت خـارجی در مـورد:
یادداشت تعهدات جمهوري اسالمی ایران دوفوریتی الیحه 

ــاه  ــتاي کســب جایگ ــازمان در راس ــت عضــو در س دول
 5/11/1401دو فوریت این الیحـه در جلسـه علنـی ( همکاریهاي شانگهاي

 به تصویب رسید.)

- 1284 

7  861 

 گزارش کمیسیون امنیت ملـی و سیاسـت خـارجی در مـورد:
ــه  ــوریتی الیح ــاردوف ــاماندهی و نظ ــارت س ــر تج ت ب

 کولبري و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشـینانرزي(م
 به تصویب رسید.) 5/11/1401وریت این الیحه در جلسه علنی دو ف(

- 1278 
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 طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیـر بررسـی 440  8
 )آئین نامه داخلی مجلس در دستور قرارگرفت.)141) ماده (2(دراجراي تبصره (

558 - 

9  262 

 گزارش شوردوم کمیسیون عمران در مورد :
ایت از بهسازي و نوسـازي بافتهـاي طرح اصالح قانون حم

فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امـام رضـا (ع) و حـرم 
) و 20/10/1384مطهر حضـرت معصـومه (س) (مصـوب 

 اصالحات بعدي آن

1200 330 
1008 

10 811 

 گزارش کمیسیون اقتصادي در مورد:
موقـت تشـکیل فوریتی پروتکل(تمدید) موافقتنامه الیحه یک

جمهوري اسـالمی ایـران و اتحادیـه بین منطقه آزاد تجاري 
فوریت این الیحه در جلسه (یکهاي عضواقتصادي اوراسیا و دولت

 به تصویب رسید) 4/5/1401علنی مورخ 

1136 1212 

11 246 
 گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادي در مورد:

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

975 294 
524 

12 184 
 گزارش شوردوم کمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوري در مورد:

طرح اصالح موادي از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز 
 آموزشی و پرورشی غیردولتی

990 
208 
496 
722 

13 160 
 در مورد: کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهاشور دوم گزارش 

انتخابات  و وظایف تشکیالت قانون از موادي الحاص طرح
 کشور اسالمی شوراهاي

1202 174 
309 
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14 417 

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

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

تکلیف استخدامی اصالح قانون الحاق یک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین 
التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش  معلمین حق
ـین 17طرح الحاق یک تبصره به مـاده (و  )520ثبت( و پرورش  ) قـانون تعی
آموزشیاران نهضت سوادآموزي در  التدریس واستخدامی معلمین حقتکلیفس 

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

991 

842 
684 
666 
521 
214 

15 204 
 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

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

1077 282 

16 458 
طرح تشدید مجازات همکاري کنندگان با اقـدامات  بررسی

) 2(دراجراي تبصره ( منافع ملی کشورهاي متخاصم علیه امنیت و
 )آئین نامه داخلی مجلس در دستور قرارگرفت)141ماده (

584 - 

17 226 
 گزارش کمیسیون عمران در مورد :

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

713 262 

 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد: 732 18
 981 1121 طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت

19 389 

 یقات در مورد:ن آموزش و تحقسگزارش کمیسیو
) قـانون سـنجش و 4طرح الحاق یـک تبصـره بـه مـاده (

هــاي تحصــیالت تکمیلــی در پــذیرش دانشــجو در دوره
 دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

750 481 
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20 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(ري اسالمی ایرانارتش جمهو
 مجلس با اولویت در دستور قرارگرفت.)

732 104 

21 531 
 مورد: امنیت ملی و سیاست خارجی درگزارش کمیسیون 

هاي امنیتی و انتظـامی بـین دولـت الیحه موافقتنامه همکاري
 جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري قرقیزستان

1120 697 

22 316 
 مورد: خارجی در سیاستو گزارش کمیسیون امنیت ملی

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

1067 400 

23 483 
 گزارش کمیسیون اقتصادي در مورد :

 625 680 هاي اقتصادي در پایان هر دولتطرح تبیین وضعیت شاخص

24 382 
 در مورد :اجتماعی گزارش کمیسیون 

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

930 470 

25 228 

 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
ــران  ــاونی توســعه و عم ــرکتهاي تع طــرح تأســیس ش

نامـه داخلـی ) آیین100دراجـراي مـاده((شهرستانی و یا اسـتانی
 مجلس با اولویت دردستور قرار گرفت)

889 264 

26 521 
 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد :

حمایت از هنرمنـدان،  ) قانون2) ماده(1الیحه اصالح تبصره(
 )1396(مصوب ستادکاران و فعاالن صنایع دستیا

743 685 
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27 118 

 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
 دستور قرارگرفت.)نامه داخلی مجلس با اولویت در آئین

1036 125 

28 390 

 در مورد:بودجه و محاسبات  برنامه وگزارش کمیسیون 
هاي ) قانون احکام دائمـی برنامـه54طرح اصالح ماده (

کشــور در مــورد شــهرکهاي صــنعتی و تســري آن بــه 
 شهرکهاي کشاورزي

1229 482 
578 

29 432 

 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

 )رفتاولویت در دستور قرارگ

1035 548 

30 367 
 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 

31 398 
 سیون آموزش، تحقیقات و فناوري درمورد:سگزارش کمی

 )100(در اجراي مـاده(ظارتی دانشگاه آزاد اسالمیطرح ساماندهی ن
 نامه داخلی مجلس با اولویت دردستور قرار گرفت) آیین

1147 490 

32 334 

 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
 جمهـوري نظـام مـدیران و مسؤولین خروج ممنوعیت طرح

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

 دستور قرارگرفت)

1049 418 

33 792 
 در مورد: اقتصاديگزارش کمیسیون 

سهام  شیدر افزا رانیا یاسالم ياجازه مشارکت جمهور حهیال
ـاده(یدور ششم بانک توسعه اسالم هیسرما ـین نامـه 100(دراجـراي م )آئ

 داخلی مجلس با اولویت در دستور قرارگرفت)
1221 1091 
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  :ها سوال
 آقاي علی اکبر علیزاده برمی نماینده محترم دامغان و تعداد دیگري از نماینـدگانسوال  -1

صبح  00/08ساعت  18/11/1401شنبه مورخ از وزیر براي روز سه ( محترم از وزیر محترم ورزش و جوانان
 دعوت به عمل آمده است)

آقاي محمد وحیدي نماینده محترم بجنورد، مانه و سـملقان، جـاجرم، گرمـه و  سوال -2
                 پـرورشرازوجرگالن و تعداد دیگري از نمایندگان محترم از وزیـر محتـرم آمـوزش و 

 صبح دعوت به عمل آمده است)45/08ساعت  18/11/1401شنبه مورخ از وزیر براي روز سه (
 

 
 
 
 
 
 
 

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

موافقتنامۀ آب و  عضویت ایران در) قانون اساسی در مـورد 90گزارش کمیسیون اصل نودم( .2
مجلـس  3/9/1366) قانون اساسی مصـوب 90(در اجراي قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل(هوایی پاریس 

 ) آیین نامه داخلی مجلس)101شوراي اسالمی و ماده (

تقاضاي تحقیق و تفحص  تصویب مبنی برگزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات  .3
نحـوه تخصـیص و توزیـع مـورد کشـور در از عملکرد سازمان برنامـه و بودجـه 

 ) آیین نامه داخلی مجلس)212(در اجراي ماده( اعتبارات

بررسـی عملکـرد منـابع و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد 
 1401) قانون بودجه سال 14مصارف هدفمندسازي یارانه ها با محوریت تبصره(

(از معـاون محتـرم داخلی مجلس شوراي اسالمی) نامه آئین )107) ماده(1تبصره( (در اجراي کل کشور
دعـوت بـه   18/11/1401براي روز سه شنبه مـورخ رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 

 .)عمل آمده است



8 
 

تقاضاي تحقیـق و تفحـص از صـادرات  تصویب مبنی برگزارش کمیسیون اقتصادي  .4
  ) آیین نامه داخلی مجلس)212(در اجراي ماده(تولیدات شرکت سیمان کردستان

عملکرد سـازمان  ضاي تحقیق و تفحص ازتقا تصویب گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر .5
 ) آیین نامه داخلی مجلس)212(در اجراي ماده (اوقاف و امورخیریه کشور 

 تفحـص از تحقیـق ودر مـورد کمیسیون آمـوزش، تحقیقـات و فنـاوري نهایی گزارش  .6
 ) آیین نامه داخلی مجلس)212(در اجراي ماده ( ییرجا دیشه ریدب تیعملکرد دانشگاه ترب

مصـوبات  اجرایی در خصوص هاي عملکرد دستگاهیسیون فرهنگی در مورد گزارش کم .7
 ) قانون آیین نامه داخلی مجلس)45) ماده(1در اجراي تبصره((حجاب و عفاف 

 
) مـاده واحـده قـانون 8الیحه اصالح تبصـره ( در مـورد دوفوریتبررسی تقاضاي  -1 

  کل کشور 1401بودجه سال 
طرح اصالح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و  در مورد دوفوریتبررسی تقاضاي  -2

 دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز

) قـانون برنامـه 112مـاده (» ج« طرح استفساریه بنـد در مـورد دوفوریتبررسی تقاضاي  -3
 پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

قـانون )1(مـاده )ب(الحاق سه تبصـره بـه بنـدطرح  در مـورددوفوریت  بررسی تقاضاي -4
 ها و اصالحات و الحاقات بعدي آنهدفمندسازي یارانه

) اساسنامه بنیاد مسکن 7)تبصره به ماده(7اق(طرح الحدر مورد فوریت یک بررسی تقاضاي -5
انقالب اسالمی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی براي بومیـان روسـتا وحمایـت از 

 دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال
 


