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دارد
تشخیص اصالت نامه 

باسمه تعالي

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛
احتراماً به پیوست دستور هفتگی مجلس شورای اسالمی از تاریخ ١٤٠١/٨/١٥  لغایت ١٤٠١/٨/١٨ 
جهت استحضار به حضورتان ایفاد می گردد. خواهشمنداست دستور فرمائید موضوع را به نحو مقتضی به 

اعضای محترم تشکل اطالع رسانی نمایند.

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین
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 رديف

 شماره

 ثبت
 عنوان

 شماره

 چاپ

 شماره

 چاپ سابقه

1  58 
 گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد:ادامه رسیدگی به 

 )ارجاع از جلسه علنی(طرح بانكداري جمهوري اسالمي ايران
 2اصالحیه

1122 
59-552 
1122 

 دواصالحیه دارد

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

)اعاده  تخصصي –طرح نحوه تشكیل و فعالیت تشكلهاي صنفي 
 (2شده از شورای نگهبان 

1211 
888-929 

1021 
1187 

3  510 
 گزارش کمیسیون انرژی در مورد:

 (2ده شده از شورای نگهبان)اعاطرح مانع زدايي ازتوسعه صنعت برق
1214 

671 
948 
1165 

4  759 

 در مورد: امور داخلی کشور و شوراهاگزارش کمیسیون 
هاي  طرح دو فوريتي شفافیت قواي سه گانه، دستگاه

 (3)اعاده شده از شورای نگهباناجرايي و ساير نهادها
- 

1041 
1050 
1146 
1188 

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

( قانون 10اليحه دوفوريتي الحاق يک تبصره به ماده )
 (ارجاع از جلسه علنی)1401ساماندهي صنعت خودرو مصوب 

 1اصالحیه

1185 

1179 
1185 

6  776 
 : گزارش شور دوم کمیسیون آیین نامه داخلی درمورد

نامه  قانون آيین (182الحاق يک تبصره به ماده) طرح
  ي اسالميداخلي مجلس شورا

1218 
1065 
1175 

7  158 
 درمورد: امنیت ملی وسیاست خارجیکمیسیون شوردوم گزارش 

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

8  665 

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

و جهش تولید ازطريق اصالح قوانین  طرح تأمین مالي
حداکثر از توان تولیدي و خدماتي کشور و حمايت از 
کاالي ايراني و رفع موانع تولید رقابت پذير و ارتقاي نظام 

 مالي کشور

1144 875 
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9  530 

 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد :
اليحه موافقتنامه بین دولت جمهوري اسالمي ايران و 

اسي در مورد کمک و همكاري دولت جمهوري کرو
 متقابل در امور گمرکي

826 696 

10  532 

 درمورد:گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری 
اليحه موافقتنامه بین جمهوري اسالمي ايران و سازمان 
آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد )يونسكو( در 

اي آموزشي و پژوهشي خصوص تأسیس مرکز منطقه
آوري زلزله براي غرب و مرکز و تابمديريت خطرپذيري 
شناسي و مهندسي زلزله المللي زلزلهآسیا در پژوهشگاه بین

( تحت حمايت 2)پژوهشگاه( تهران، به عنوان مرکز گروه )
 يونسكو با تمرکز بر مديريت و کاهش خطرپذيري باليا

971 698 

ی )دراجراطرح يک فوريتي حمايت مالي 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 ملي اقامت
 .(ه است( ادغام گردید285اتباع خارجی به شماره ثبت)

1175 
1047 
362 

13  196 
 رش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:گزا
 مردمي سازي حكمراني طرح

  جایگزین
629 

225 
629 

14  417 

 گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد:
طرح الحاق با طرح این )طرح تأمین نیروي انساني آموزش و پرورش

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

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

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

آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آمـوزش و پـرورش  التدریس وحق
(آئین نامه داخلی مجلس 100با هم ادغام شده است.()دراجرای 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 فناوری در مورد:

طرح اصالح موادي از قاانون تأسایس و اداره مادار  و 
 مراکز آموزشي و پرورشي غیردولتي

990 
208 

496 

722 

16  63 
 در مورد : اقتصادی کمیسیون شوردوم  گزارش

 طرح مالیات بر عايدي سرمايه 
1152 

64 

382 

17  440 
 طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نباودن پاساخ وزيار بررسی

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

558 - 

18  27 
 :در موردقضائی و حقوقی گزارش کمیسیون 

)اعاده طرح الزام به ثبت رسمي معامالت اموال غیرمنقول

 (4شده از شورای نگهبان 
1199 

28-630 
917 
1166 

19  819 

 : گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد
اليحه يک فوريتي معافیت واردات مواد اولیه دارويي، شیرخشک 

 و تجهیزات پزشكي 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 فناوری درمورد:گزارش کمیسیون آم
واحده قانون برقراري ( ماده۳(بند)4طرح اصالح تبصره)

هاي تحصیالت عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره
نامه داخلی مجلس با  آیین (100)در اجرای ماده)تكمیلي و تخصصي

 اولویت دردستور قرار گرفت.(

1167 813 

21  204 
 در مورد: گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی

دراجـرای )قانون نحوه اجراي محكومیت هاي مااليطرح 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 سازماني ارتش اليحه اصالح قانون نحوه استفاده از خانه

(آئین نامه داخلی مجلس با 100)دراجرای ماده)جمهوري اسالمي ايران
 اولویت در دستور قرارگرفت.(

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

 طرح فهرست قوانین و احكام نامعتبر در حوزه صنعت
1121 981 

24  531 
 امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد:گزارش کمیسیون 

هاي امنیتي و انتظامي بین دولت اليحه موافقتنامه همكاري
 جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري قرقیزستان

1120 697 

25  226 
 گزارش کمیسیون عمران در مورد :

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

713 262 

26  483 
 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد :

 625 680 قتصادي در پايان هر دولتهاي اطرح تبیین وضعیت شاخص

27  382 
 در مورد :اجتماعی گزارش کمیسیون 

( الحاقي به ماده واحده قانون 5اليحه اصالح تبصره )
 (1391)مصوبسرباز قهرمان 

930 470 

28  246 
 در مورد:اقتصادی کمیسیون شوردوم گزارش 

( قانون بیمه اجباري خسارات واردشده 8اليحه اصالح ماده )
 ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقلیهبه شخص 

975 
294 

524 

29  228 

 در مورد:اجتماعی گزارش کمیسیون 
توسعه و عماران شهرساتاني و ياا طرح تأسیس شرکتهاي تعاوني 

 نامه داخلی مجلس با اولویت دردستور قرار گرفت(( آیین100دراجرای ماده))استاني
889 264 

30  136 
 در مورد:بهداشت و درمان گزارش کمیسیون 

 143 733 اليحه حمايت از حقوق افراد مبتال به اختالالت رواني

31  521 
 :گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد 

( قانون حمايات از هنرمنادان، 2( ماده)1اليحه اصالح تبصره)
 (1396)مصوب ستادکاران و فعاالن صنايع دستيا

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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32  118 

 در مورد:قضائی و حقوقی گزارش کمیسیون 

اليحه مبارزه باا قاچااق انساان و اع ااي بادن و مجاازات 

 (100)دراجرای 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:

 يسازمان بازرسا لی( قانون تشك6ماده) هياستفسار يونقان طرح

ـتور 100)دراجرای ماده)کل کشور (آئین نامه داخلی مجلس با اولویت در دس

 قرارگرفت.(

1035 548 

34  334 

 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

 جمهاوري نظام مديران و مسؤولین خروج ممنوعیت طرح

 شادن سارري تاا کشور از مسؤولیت اتمام از پس اسالمي

(آئین نامه داخلی مجلس با اولویت 100)دراجرای ماده)قانوني مراحل

 در دستور قرارگرفت(

1049 418 

35  367 

 خارجی درمورد: سیاستو رش کمیسیون امنیت ملیگزا

)دراجـرای طرح تقويت و توسعه علوم پژوهش و نوآوري دفاعي

 نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت((آیین100ماده)
1066 455 

36  316 

 خارجی درمورد: سیاستو گزارش کمیسیون امنیت ملی

نامـه (آیین100اده)دراجـرای مـ)طرح اصالح قانون بسیج سازندگي

 داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت(

1067 400 

37  398 
 گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد:

 (100)در اجرای ماده)طرح ساماندهي نظارتي دانشگاه آزاد اسالمي

 نامه داخلی مجلس با اولویت دردستور قرار گرفت.( آیین

1147 490 

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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 :سوال

نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشـهر و آقاي مجتبي رضاخواه ال سو *    

وزيار محتارم ارتباطاات و فنااوري از و تعدادی دیگر از نماینـدگان محتـرم  سپردی

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

 قرار دارد: موارد زير نيز 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

عملكارد دساتگاههاي نحاوه  در مورد اساسی قانون (44چهارم) و چهل اصل اجرای بر نظارت

( 1)دراجـرای تبصـره) کل کشاور 1401و  1400( قانون بودجه سال 18مسئول بند)الف( تبصره)

 ( آیین نامه داخلی مجلس(107ماده)

عملكارد  تقاضااي تحقیاق و تفحاص از تصويبگزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بـر  .3

 ( آیین نامه داخلی مجلس(212)در اجرای ماده ) رانيا يصنعت يهاکوچک و شهرک عيسازمان صنا

تقاضاي تحقیق و تفحاص  تصويب مبنی برت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبا .4

)در اجرای مـاده عملكرد سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص نحوه توزيع اعتبارات از

 نامه داخلی مجلس(( آیین212)

بازرساي تقاضاي تحقیق و تفحاص از  تصويب مبنی برقضایی و حقوقی گزارش کمیسیون  .5

 آیین نامه داخلی مجلس(( 212)در اجرای ماده )کل استان خراسان رضوي 

تقاضاي تحقیق و تفحاص  تصويب مبنی برگزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها  .6

 نامه داخلی مجلس(( آیین212)در اجرای ماده ) يعملكرد استانداري خراسان رضو از

 
 
 
 

 

باا  ديرلماساي اقتصاادياجراي الزام دولت به طرح در مـورد  فوريتدوبررسی تقاضای  -1
 رويكرد تقويت حوزه هاي صنعتي، تولیدي و خدماتي

طرح الحاق يک ماده به قانون آيین نامه داخلي مجلس  در مورددوفوريت  بررسی تقاضای -2
 ي شوراي اسالم

 
















