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 رديف

 شماره
 شماره  عنوان ثبت

 چاپ
 شماره

 چاپ سابقه

1  787 
ــه  ــه رســیدگی ب ــه و بودجــه و ادام ــزارش کمیســیون برنام گ

 محاسبات در مورد:
 طرح دوفوریتی تغییر تاریخ سال مالی

1092 1086 

2  200 
 اعی در مورد:گزارش کمیسیون اجتم

تقاضـاي اولویـت (طرح سـاماندهی اسـتخدام کارکنـان دولـت
 1/4/1401در جلسه نامه داخلی مجلس ) آیین100) ماده (1دراجراي تبصره(
 )به تصویب رسید.

 1جایگزین
1022 

230 
1022 

 خارجی درمورد: سیاستو گزارش کمیسیون امنیت ملی 158  3
 غیرعامل پدافند سازمان طرح تشکیل

 1ینجایگز
540 

172 
540 

4  290 
 گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد:

) 37() بـه مـاده5بصره به عنوان تبصـره (طرح الحاق یک ت
 قانون آیین نامه داخلی مجلس

 1جایگزین
381 

368 
381 

5  675 

کمیسـیون امـورداخلی شـور دوم گـزارش ادامه رسـیدگی بـه 
 و شوراها درمورد: کشور

 –فعالیـت تشـکل هـاي صـنفی طرح نحـوه تشـکیل و
 تخصصی

1021 888 
929 

6  310 
 در مورد :بهداشت و درمان گزارش کمیسیون 

الیحه عضویت دولت جمهوري اسالمی ایران در  رد
)آئین نامه 145(در اجراي ماده(المللی تحقیقات سرطانآژانس بین

 داخلی مجلس و بر اساس درخواست دولت در دستور قرار گرفت)

760 394 

7  526 
 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد :

جمعی نامه حل تشکل و مذاکره دستهالیحه تصویب مقاوله
 )98) (شماره 1328( 1949مورخ 

761 692 
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8  525 

 زیست درمورد:ومحیطکشاورزي،آب،منابع طبیعیکمیسیونگزارش
المللی الیحه تصویب اصالحات ضمایم کنوانسیون بین

 1973ها از کشتی جلوگیري از آلودگی دریا ناشی
 )1973/78(مارپل 

908 691 

9  664 

 خارجی درمورد: سیاستو گزارش کمیسیون امنیت ملی
الیحه موافقتنامه بین دولت جمهوري اسالمی ایران و 
مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و 

 هاي دبیرخانه دایمی مجمع مجالس آسیاییمصونیت

972 872 

10 530 

 ن اقتصادي در مورد :گزارش کمیسیو
الیحه موافقتنامه بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت 
جمهوري کرواسی در مورد کمک و همکاري متقابل در 

 امور گمرکی

826 696 

11 253 

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و 
 معادن در مورد:

ح طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد با رویکرد اصال
 (ارجاع از جلسه علنی) هاي تنظیم بازارسیاست

 1اصالحیه
522 

254 
326 
522 

12 483 
 گزارش کمیسیون اقتصادي در مورد :

 625 680 هاي اقتصادي در پایان هر دولتعیت شاخصضطرح تبیین و

13 97 

 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد :
هاي سازمانی هالیحه اصالح قانون نحوه استفاده از خان

 ارتش جمهوري اسالمی ایران
732 104 
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14 262 

 گزارش کمیسیون عمران در مورد:
 يبافتهـا يو نوسـاز ياز بهسـاز تیطرح اصالح قانون حما

حرم مطهر حضرت امـام رضـا (ع) و حـرم  رامونیفرسوده پ
) و 20/10/1384مطهــر حضــرت معصــومه (س) (مصــوب

نامه داخلـی ) آیین100ه () ماد2(دراجراي تبصره(آن  ياصالحات بعد
 ).مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت

1008 330 

15 440 
 کننده نبودن پاسخ وزیـر طرح نحوه مواجهه با قانع بررسی

با اولویـت در  )آئین نامه داخلی مجلس141)ماده (2(دراجراي تبصره(
 )دستور قرارگرفت.

- 558 

16 521 
 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد :

) قانون حمایت از هنرمندان، 2) ماده(1یحه اصالح تبصره(ال
 1396استادکاران و فعاالن صنایع دستی ـ مصوب 

743 685 

17 96 
 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد :

الیحه اصالح قانون به کارگیري سالح توسط مأمورین 
 نیروهاي مسلح در موارد ضروري

749 103 

18 417 

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

التـدریس و ) قانون تعیـین تکلیـف اسـتخدامی معلمـین حق17) به ماده (11الحاق تبصره (
مین و تربیـت نیـروي أطـرح سـاماندهی و تـو  )189ثبـت(زشیاران نهضت سوادآموزي آمو

طرح اصالح قانون الحاق یک تبصره به مـاده و  )505ش وپرورش ثبت(انسانی وزارت آموز
التدریسـی و آموزشـیاران نهضـت  تکلیـف اسـتخدامی معلمـین حـقالحاقی قانون تعیـین 

       طــرح الحــاق یــک تبصــره بــه و  )520ثبــت(ادآموزي در وزارت آمــوزش و پــرورش ســو
التدریس و آموزشیاران نهضت سـوادآموزي در ) قانون تعیین استخدامی معلمین حق17ماده (

 هم ادغام شده اند.) با )637وزارت آموزش و پرورش ثبت(

991 

842 
684 
666 
521 
214 

19 184 
 گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوري در مورد:

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

990 
208 
496 
722 
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20 228 

 در مورد:اجتماعی گزارش کمیسیون 
ونی توسعه و عمران شهرسـتانی و طرح تأسیس شرکتهاي تعا

نامـه داخلـی مجلـس بـا ) آیین100) مـاده (2دراجـراي تبصـره((یا استانی
 اولویت در دستور قرار گرفت)

889 264 

21 118 

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

) 2دراجراي تبصره((شورعبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهاي ک
 نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)) آیین100ماده (

1036 125 

22 432 

 در مورد:قضائی و حقوقی گزارش کمیسیون 
سـازمان  لی) قـانون تشـک6مـاده( هیاستفسـار یقانون  طرح
نامـه داخلـی ) آیین100) مـاده (2دراجراي تبصـره(( کل کشور یبازرس

 مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

1035 548 

23 334 

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

 شـدن سـپري تـا کشـور از مسؤولیت اتمام از پس اسالمی
خلـی مجلـس نامه دا) آیین100) ماده (2دراجراي تبصره(( قانونی مراحل

 با اولویت در دستور قرار گرفت)

1049 418 

24 226 
 گزارش کمیسیون عمران در مورد :

 هارداري) قانون شه100طرح اصالح ماده(
713 262 

25 196 
 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:

 225 629 طرح جامع مدیریت شهري و روستایی

26 204 
 در مورد:قضائی و حقوقی گزارش کمیسیون 

(در نحوه اجراي محکومیت هاي مالی قانون طرح اصالح 
 ) قانون آیین نامه داخلی)100) ماده (2اجراي تبصره(

1077 282 
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  موارد زیر نیز در دستور هفته جاري قرار دارد:
 انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها .1

شرکت شستا  تقاضاي تحقیق و تفحص از تصویب اقتصادي مبنی برکمیسیون گزارش  .2
 ) آیین نامه داخلی مجلس)212(در اجراي ماده( 1399الی  1392از سال 

عملکـرد  تقاضاي تحقیـق و تفحـص از تصویب مبنی بر اجتماعیگزارش کمیسیون  .3
سازمان تأمین اجتماعی در حوزه انتصابات و نحوه مدیریت شرکتهاي وابسـته خصوصـاً 

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

ــیون  .4 ــزارش کمیس ــتگ ــیط زیس ــی و مح ــابع طبیع ــاورزي، آب، من ــر کش ــی ب   مبن
حوه عملکرد وزارت نیرو در خصوص انتقال آب ن تقاضاي تحقیق و تفحص از تصـویب
 ) آیین نامه داخلی مجلس)212(در اجراي ماده( ايبین حوضه

وزارت تقاضاي تحقیق و تفحص از  تصویبگزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر  .5
 عملکرد فدراسیون سوارکاري جمهوري اسالمی ایـران موردورزش و جوانان در 

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

دوغـارون  -صنعتی سـرخس-ایجاد مناطق آزادتجاري الیحهاسترداد بررسی تقاضاي  -
ـین134)ماده(2(تقاضاي استرداد این الیحه دراجراي بند(زندرانو ما نامـه داخلـی مجلـس توسـط دولـت ) آئ

 واصل شده است.)
 طرح ایجـاد مـدیریت متمرکـز جهـت تـأمین در مورد  دوفوریتبررسی تقاضاي  -

 غیرمترقبهحوادث ماشین آالت و امکانات لجستیک در 
یک ماده به قانون کاهش  طرح الحاقدر مورد  یک فوریتبررسی تقاضاي  -

 س تعزیريمجازات حب
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تقاضـاي تحقیـق و  ردگزارش کمیسیون کشاورزي، آب و منابع طبیعی مبنی بر  .6
                  در اجراي (در مورد عملکرد سازمان حفظ نباتات  تفحص از وزارت جهاد کشاورزي

 آیین نامه داخلی مجلس) )212ماده (

 د رسـیدگی بـه شـوراي اسـالمی در مـور مجلـسبررسی تقاضاي عـده اي از نماینـدگان  .7
  ) قـانون اساسـی85طبق اصل هشـتاد و پـنجم( و روستایی طرح جامع مدیریت شهري

 ) آیین نامه داخلی مجلس)164(در اجراي ماده(
 

@Mghavanin


