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 شماره
 عنوان ثبت

 شماره
 چاپ

 شماره
 چاپ سابقه

1  63 
 در مورد: اقتصادی كمیسیون شور دوم گزارشادامه رسیدگی به
 بازیسوداگری وسفته طرح مالیات بر

1152 
64 

382 

2  855 
  :داخلی كشور و شوراها در مورد یسیون امورگزارش كم

 طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسالالم 
 (آئین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرارگرفت(100)دراجرای ماده)

1264 1260 

3  216 
 در مورد: قضائی و حقوقیگزارش كمیسیون 

یـ  فوریـت )طرح يک فوريت  حمايت مال  از افشاگران فساد

 به تصویب رسید.( 27/7/1401این طرح در جلسه علنی مورخ 

1209 251 

 طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزيالر بررسـی 440  4
 (آئین نامه داخلی مجلس در دستور قرارگرفت.(141( ماده )2)دراجرای تبصره )

558 - 

5  262 

 گزارش شوردوم كمیسیون عمران در مورد :
قانون حمايت از بهسازی و نوسالازی بافتهالای  طرح اصالح

فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امالام راالا ( و و حالرم 
و و 20/10/1384مطهر حضالرت مصوالومه ( و (موالو  

 اصالحات بصدی آن

1200 
330 
1008 

6  811 

 گزارش كمیسیون اقتصادی در مورد:
موقالت تشالکیل فوريت  پروتکل(تمديدو موافقتنامه اليحه يک
جمهوری اسالالم  ايالران و اتحادياله اد تجاری بین منطقه آز

فوریت این الیحه در جلسه )ی های عضواقتوادی اوراسیا و دولت

 به تصویب رسید( 4/5/1401علنی مورخ 

1136 1212 

7  246 

 گزارش شوردوم كمیسیون اقتصادی در مورد:
قانون بیمه اجباری خسارات واردشده   و8اليحه اصالح ماده (
 در اثر حوادث ناش  از وسايل نقلیهبه شخص ثالث 

975 
294 
524 
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8  184 

 گزارش شوردوم كمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوری در مورد:

طرح اصالح موادی از قانون تأسیس و اداره مدار  و مراکز 

 آموزش  و پرورش  غیردولت 
990 

208 
496 
722 

9  160 

 د:در مور كمیسیون امورداخلی كشور و شوراهاشور دوم گزارش 

انتخابات  و وظايف تشکیالت قانون از موادی اصالح طرح

 کشور اسالم  شوراهای
1202 

174 
309 

10  417 

 گزارش كمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد:

طـرح بـا طـرح این )طرح تأمین نیروی انسان  آموزش و پرورش

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

طرح ساماندهی و  (189التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی ثبت)قح

طرح و  (505مین و تربیت نیروی انسانی وزارت آموزش وپرورش ثبت)أو ت

تيلیس استيدامی اصالح قانون الحاق ی  تبصره به ماده الحاقی قانون تيیین 

ش التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموز ميلمین حق

ـین 17طرح الحاق ی  تبصره به مـاده )و  (520و پرورش ثبت)  ( قـانون تيی

آموزشیاران نهضت سوادآموزی در  التدریس واستيدامی ميلمین حقتيلیفس 

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

 (آئین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرارگرفت.(100ماده)

991 

842 
684 
666 
521 
214 

11  204 
 گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

دراجرای )قانون نحوه اجرای محکومیت های مال طرح اصالح 
 نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت(( آیین100ماده)

1077 282 

12  458 
طرح تشديد مجازات همکاری کنندگان با اقالدامات  بررسی

( 2)دراجرای تبصره ) ه امنیت و منافع مل کشورهای متخاصم علی

 (آئین نامه داخلی مجلس در دستور قرارگرفت(141ماده )
584 - 

13  226 
 گزارش كمیسیون عمران در مورد :

)دراجـرای  هاو قالانون شالهرداری100ح مالاده(طرح اصالال
 نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرارگرفت.(( آئین100ماده)

713 262 
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14  732 
 گزارش كمیسیون صنایع و ميادن در مورد:

 طرح فهرست قوانین و احکام نامصتبر در حوزه صنصت
1121 981 

15  389 

 ن آموزش و تحقیقات در مورد:سگزارش كمیسیو
و قالانون سالنجو و 4الحاق يالک تبوالره باله مالاده (طرح 

هالالای تحوالالیالت تکمیلالال  در پالالريرش دانشالالجو در دوره
 دانشگاهها و مراکز آموزش عال  کشور

750 481 

16  97 

 گزارش كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد :
های سالازمان  اليحه اصالح قالانون نحالوه اسالتفاده از خاناله

(آئین نامـه داخلـی 100اجرای ماده))درارتو جمهوری اسالم  ايران
 مجلس با اولویت در دستور قرارگرفت.(

732 104 

17  531 
 امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد:گزارش كمیسیون 

های امنیت  و انتظالام  بالین دولالت اليحه موافقتنامه همکاری
 جمهوری اسالم  ايران و دولت جمهوری قرقیزستان

1120 697 

18  316 
 خارجی درمورد: سیاستو یت ملیگزارش كمیسیون امن

نامه (آیین100دراجرای ماده)) طرح اصالح قانون بسیج سازندگ 
 داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت(

1067 400 

19  483 
 گزارش كمیسیون اقتصادی در مورد :

 های اقتوادی در پايان هر دولتطرح تبیین واصیت شاخص
680 625 

20  382 
 در مورد :ماعی اجتگزارش كمیسیون 

و الحاق  به ماده واحالده قالانون 5اليحه اصالح تبوره (
 (1391)مصوبسرباز قهرمان 

930 470 

21  228 

 گزارش كمیسیون اجتماعی در مورد:
طالالرح تأسالالیس شالالرکتهای تصالالاون  توسالالصه و عمالالران 

نامـه داخلـی ( آیین100دراجـرای مـاده))شهرستان  و يا اسالتان 
 مجلس با اولویت دردستور قرار گرفت(

889 264 
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22  521 

 گزارش كمیسیون صنایع و ميادن در مورد :
و قانون حمايت از هنرمنالدان  2و ماده(1اليحه اصالح تبوره(

 (1396)مصوب نايع دست ستادکاران و فصاالن صا
743 685 

23  118 

 در مورد:قضائی و حقوقی گزارش كمیسیون 
اليحه مبارزه با قاچالاق انسالان و اعضالای بالدن و مجالازات 

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

 نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرارگرفت.(آئین

1036 125 

24  390 

 در مورد:برنامه ، بودجه و محاسبات سیون گزارش كمی
های و قانون احکام دائم  برنامه54طرح اصالح ماده (

کشور در مورد شهرکهای صنصت  و تسری آن به 
 شهرکهای کشاورزی

1229 
482 
578 

25  432 

 گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
سالازمان  لیو قالانون تشالک6مالاده( هياستفسالار  قالانون طرح
ـین نامـه داخلـی م100)دراجرای ماده) کل کشور  بازرس جلـس بـا (آئ

 (اولویت در دستور قرارگرفت

1035 548 

26  367 
 خارجی درمورد: سیاستو گزارش كمیسیون امنیت ملی

 رح تقويت و توسالصه علالوم پالشوهو و نالوآوری دفالاع ط
 نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت((آیین100)دراجرای ماده)

1066 455 

27  398 
 سیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد:سگزارش كمی

 (100)در اجرای مـاده)طرح سامانده  نظارت  دانشگاه آزاد اسالم 

 اولویت دردستور قرار گرفت( نامه داخلی مجلس با آیین
1147 490 

28  334 

 گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
 جمهالوری نظالام مالديران و مسؤولین خروج ممنوعیت طرح

 شالدن سالرری تالا کشالور از مسؤولیت اتمام از پس اسالم 
(آئین نامه داخلی مجلس با اولویـت در 100)دراجرای ماده)قانون  مراحل

 دستور قرارگرفت(

1049 418 
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  :ها سوال

تهالران  ری   شالمیرانات  اسالمشالهر و نماینـده محتـرم  مالک شريصت  نیاسرجنا  آقای سوال  -1

 ده است(صبح دعوت به عمل آم00/80ساعت  11/11/1401شنبه مورخ )از وزیر برای روز سهنفت وزير محترم از پرديس 

صالنصت  مصالدن و وزير محترم از درود و ازنا نماینده محترم  حسین گودرزیجنا  آقای سوال  -2

 صبح دعوت به عمل آمده است(45/80ساعت  11/11/1401شنبه مورخ از وزیر برای روز سهتجارت 

 

 

 

 

 موارد زير نيز در دستور هفته جاري قرار دارد: 

 شوراها انتياب نمایندگان ناظر در مجامع و .1

عضويت ايران در موافقتنامۀ آ   ( قانون اساسی در مـورد90نودم) كمیسیون اصل گزارش .2

مجلس  3/9/1366( قانون اساسی مصوب 90)در اجرای قانون نحوه گزارش كمیسیون اصل)و هواي  پاريس 

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

تحقیق و تفحص تقااای  تصويب مبنی برات گزارش كمیسیون برنامه و بودجه و محاسب .3

نحالوه تخوالیص و توزيالع مالورد از عملکرد سازمان برناماله و بودجاله کشالور در 

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

تحقیالق و تفحالص از صالادرات تقااای  تصويب مبنی برگزارش كمیسیون اقتصادی  .4

  ( آیین نامه داخلی مجلس(212ده))در اجرای ماتولیدات شرکت سیمان کردستان

29  792 

 در مورد: اقتصادیگزارش كمیسیون 
سهام  ويدر افزا رانيا  اسالم یاجازه مشارکت جمهور حهيال

ـین نامـه 100اده))دراجـرای مـ دور ششم بانک توسصه اسالم هيسرما (آئ

 داخلی مجلس با اولویت در دستور قرارگرفت(

1221 1091 

ها بررس  عملکرد مهمترين احکام تبورهدر مورد برنامه و بودجه و محاسبات گزارش كمیسیون 

)در  کل کشور 1401انون بودجه سال های مال  در قو رديف های مرتبط با واگراری دارائ 

 داخلی مجلس شورای اسالمی( نامه ( قانون آئین107( ماده)1تبصره ) اجرای
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عملکرد سالازمان  تقااای تحقیق و تفحص از تصويب گزارش كمیسیون فرهنگی مبنی بر .5

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

تقااای تحقیق وتفحالص  تصويب گزارش كمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مبنی بر .6

 ( آیین نامه داخلی مجلس(212)در اجرای ماده ) ي رجا دیشه ریدب تیترب عملکرد دانشگاهاز

 
و مالاده واحالده قالانون 8اليحه اصالح تبوالره ( در مـورد دوفوريتبررسی تقاضای  -1 

  کل کشور 1401بودجه سال 

ق اسلحه و مهمات و طرح اصالح قانون مجازات قاچا در مورد دوفوريتبررسی تقاضای  -2

 دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز

و قالانون برناماله 112مالاده (« ج»طرح استفساريه بنالد  در مـورد دوفوريتبررسی تقاضای  -3

 پنجساله ششم توسصه اقتوادی  اجتماع  و فرهنگ  جمهوری اسالم  ايران

قالانون و1(مالاده و (الحاق سه تبوالره باله بنالدطرح  در مـورددوفوريت  بررسی تقاضای -4

 ها و اصالحات و الحاقات بصدی آنهدفمندسازی يارانه

و اساسنامه بنیاد مسکن ۷وتبوره به ماده(۷طرح الحاق(در مورد فوريت يک بررسی تقاضای -5

انقال  اسالم  بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستاي  برای بومیالان روسالتا وحمايالت از 

 دولت در جهت ساخت يک میلیون مسکن در سال

 
 


