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 شماره

 چاپ سابقه

1  675 
 کمیسیون امـوردالیی کوـورشور دوم گزارش ادامه رسیدگی به 
 و شوراها درمورد:

 تخصصی –های صنفیطرح نحوه تشکیل وفعالیت تشکل
1021 

888 
929 

2  784 

 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:
محرومیت زدايی)جداول 24-4اصالح جدولدوفوريتی طرح 

 1401( قااانوب  ودجاال سااال 14منااا و و مصااارص ت صااره 
 (1)اعاده شده از شورای نگهبان کل کشور

1132 
1076 
1079 

3  525 

 رد:زیست درموومحیطکواورزی،آب،منابع طبیعیکمیسیونگزارش
المللی اليحل تصويب اصالحات ضمايم کنوانسیوب  ین

)مارپل  1973ها جلوگیری از آلودگی دريا ناشی از کشتی
78/1973) 

908 691 

4  664 

 لارجی درمورد: سیاستو گزارش کمیسیون امنیت میی
اليحل موافقتنامل  ین دولت جمهوری اسالمی ايراب و 

مزايا و مجمو مجالس آسیايی در را طل  ا حقوق، 
 های د یرخانل دايمی مجمو مجالس آسیايیمصونیت

972 872 

5  530 

 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد :
اليحل موافقتنامل  ین دولت جمهوری اسالمی ايراب و 
دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری 

 متقا ل در امور گمرکی

826 696 

6  262 

 گزارش کمیسیون عمران در مورد:
 ی افتهاا یو نوسااز یاز  هسااز تياالح قانوب حماطرح اص
حرم مطهر حضارت اماام رضاا )و( و حارم  راموبیفرسوده پ

( و 20/10/1384مطهاار حضاارت معصااومل )و( )مصااو 
نامه دالیی مجیس بـا اووویـت در ( آیین100دراجرای ماده))آب یاصالحات  عد

 دستور قرار گرفت(

1008 330 
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7  759 
 و شوراها درمورد: وورگزارش کمیسیون اموردالیی ک

 های اجرایی و سایرگانه و دستگاهشفافیت قوای سهدوفوریتی طرح 

 (1)اعاده شده از شورای نگهبان  نهادها
- 

1041 

1050 

8  147 

 گزارش شوردوم کمیسیون اجتماعی در مورد :

  ین  ازنشستگی يا  یمل سوا ق انتقال و نقل طرح

  ازنشستگی صندوقهای

1124 
158 

706 

9  58 
 در مورد:اقتصادی کمیسیون شوردوم گزارش 

 طرح  انکداری جمهوری اسالمی ايراب
1122 

59 

552 

10  204 
 ی در مورد:گزارش کمیسیون قضائی و حقوق

دراجـرای )قانوب نحوه اجرای محکومیت های ماالیطرح اصالح 

 نامه دالیی مجیس با اووویت در دستور قرار گرفت(( آیین100ماده)
1077 282 

11  417 

 گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد:
طـرح اوحـا  با طرح این  )طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

ـین ح 17بـه مـاده )( 11تبصره ) ـتيدامی معیم ـین تيییـس اس اوتـدریس و ( قـانون تعی
مین و تربیـت نیـروی أطرح ساماندهی و تـو  (189آموزشیاران نهضت سوادآموزی ثبت)
طرح اصالح قانون اوحا  یک تبصـره بـه و  (505انسانی وزارت آموزش وپرورش ثبت)

ـیاران نهضـت او تيییس استيدامی معیمین ح ماده اوحاقی قانون تعیین  تدریسی و آموزش
طرح اوحا  یک تبصره بـه مـاده و  (520سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش ثبت)

آموزشیاران نهضت سوادآموزی در س اوتدریس و( قانون تعیین استيدامی معیمین ح 17)
 با هم ادغام شده است.( (637وزارت آموزش و پرورش ثبت)

991 

842 
684 
666 
521 
214 

12  184 
 رش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد:گزا

طرح اصالح موادی از قاانوب تأسایس و اداره مادارو و 
 مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

990 
208 
496 
722 

13  15 

 :گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد
 مشاغل در اشخاص انتصا  نحوه فوريتی يک طرح

 (2)اعاده شده از شورای نگهبان حساو

1123 
16 

890 
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14  97 

 گزارش کمیسیون امنیت میی و سیاست لارجی در مورد :
های سازمانی ارتش اليحل اصالح قانوب نحوه استفاده از خانل

 جمهوری اسالمی ايراب
732 104 

15  440 
 کننده ن اودب پاساخ وزيار طرح نحوه مواجهل  ا قانو بررسی

بـا اووویـت در  (آئین نامه دالیی مجیـس141(ماده )2)دراجرای تبصره)
 (دستور قرارگرفت.

- 558 

16  483 
 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد :

 های اقتصادی در پاياب هر دولتطرح ت یین وضعیت شاخص
680 625 

17  382 
 در مورد :اجتماعی گزارش کمیسیون 

( الحاقی  ل ماده واحده قانوب 5اليحل اصالح ت صره )
 (1391مصو  )سر از قهرماب 

930 470 

18  96 

 گزارش کمیسیون امنیت میی و سیاست لارجی در مورد :
اليحل اصالح قانوب  ل کارگیری سالح توسط مأمورين 

 نیروهای مسلح در موارد ضروری
749 103 

19  228 
 در مورد:اجتماعی گزارش کمیسیون 

طرح تأسیس شرکتهای تعاونی توسعل و عمراب شهرستانی و ياا 
 نامه دالیی مجیس با اووویت در دستور قرار گرفت(( آیین100دراجرای ماده))استانی

889 264 

20  136 
 در مورد:بهداشت و درمان گزارش کمیسیون 

 وق افراد م تال  ل اختالالت روانیاليحل حمايت از حق
733 143 

21  246 
 در مورد:اقتصادی کمیسیون شوردوم گزارش 

( قانوب  یمل اج اری خسارات واردشده 8اليحل اصالح ماده )
  ل شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسايل نقلیل

975 
294 
524 

22  521 
 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد :

( قانوب حمايت از هنرمنداب، 2( ماده)1ره)اليحل اصالح ت ص
 1396استادکاراب و فعاالب صنايو دستی ا مصو  

743 685 
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23  532 

 درمورد:گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری 

اليحل موافقتنامل  ین جمهوری اسالمی ايراب و سازماب 
آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )يونسکو( در 

ای آموزشی و پژوهشی خصوص تأسیس مرکز منطقل
آوری زلزلل  رای غر  و مرکز مديريت خطرپذيری و تا 

شناسی و مهندسی زلزلل المللی زلزللآسیا در پژوهشگاه  ین
( تحت حمايت 2)پژوهشگاه( تهراب،  ل عنواب مرکز گروه )

 يونسکو  ا تمرکز  ر مديريت و کاهش خطرپذيری  اليا

971 698 

24  531 

 میی و سیاست لارجی درمورد: امنیتگزارش کمیسیون 

های امنیتی و انتظامی  ین دولت اليحل موافقتنامل همکاری

 جمهوری اسالمی ايراب و دولت جمهوری قرقیزستاب
1120 697 

25  118 

 در مورد:قضائی و حقوقی گزارش کمیسیون 

اليحل م ارزه  اا قاچااق انسااب و اعضاای  ادب و مجاازات 

( 100دراجـرای مـاده))رزهای کشورع وردهندگاب غیرمجاز افراد از م

 نامه دالیی مجیس با اووویت در دستور قرار گرفت(آیین

1036 125 

26  786 

 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:

( ماده واحده قانوب  ودجل 7(و)1های)اليحل اصالح ت صره

 کل کشور 1401سال 
- 1085 

27  226 
 گزارش کمیسیون عمران در مورد :

 ها( قانوب شهرداری100طرح اصالح ماده)
713 262 

28  432 

 در مورد:قضائی و حقوقی گزارش کمیسیون 

 یسازماب  ازرسا لی( قانوب تشک6ماده) لياستفسار یقانون  طرح

 نامه دالیی مجیس با اووویت در دستور قرار گرفت((آیین100دراجرای ماده))کل کشور

1035 548 
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 :سوال

شهرکرد، بن و سامان و تعدادی دیگـر نماینده محترم احمد راستینل هفتشجانی آقای سوال 

 4/5/1401وزیر محترم برای روز سه شنبه مـور   )ازورزش و جوانابوزير محترم از از نمایندگان 

 صبح دعوت به عمل آمده است.( 8/-ساعت 
 

 

 

 

 

29  334 

 در مورد:قضائی و حقوقی گزارش کمیسیون 

 جمهاوری نظاام ماديراب و مساوولین خروج ممنوعیت طرح

 مراحل شدب سپری تا کشور از مسوولیت اماتم از پس اسالمی

 نامه دالیی مجیس با اووویت در دستور قرار گرفت(( آیین100دراجرای ماده))قانونی

1049 418 

30  196 
 گزارش کمیسیون امور دالیی کوور و شوراها در مورد:

 طرح جامو مديريت شهری و روستايی
629 225 

31  771 

 ری در مورد:گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناو

( قانوب رسایدگی  ال تخلفاات و 11طرح استفساريل ماده)

 (6/7/1384های سراسری)مصو جرايم در آزموب

1095 1060 

 نفر عضو حقوقداب شاورای نگه ااب از  این افاراد معرفای شاده از ساوی سلانتخا  

 ( قانون اساسی(91( اصل)2)در اجرای بند )قضائیل رئیس قوه 

 

عملکرر  زارر  بدارتر د  رنرو  ز بررسی در مـورد بهداشت و درمان گزارش کمیسیون 

( 1تبصرره)« س»بنا« 1»)نوضوع جزءآنواش پزتکی  ر نحوه حذف  ررز را سبا ررا ترجیحی

نیز  رر  ( آیـین نامـه دالیـی مجیـس(107( ماده)1دراجرای تبصره))کل کشور( 1401 جه سول قونو  بو

 رستور هفته جاری قرار رارر.
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 موارر زير نی  رر رستور هفته جاری قرار رارر: 
 انتياب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها .1

از  و تفحص قیتحقتقاضای  تصزوي گزارش کمیسیون کواورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر  .2
ـین212)در اجـرای مـاده )1400تا1392گلستاب از سالاستاب یعملکرد سازماب جهادکشاورز نامـه ( آی

 دالیی مجیس(

تقاضای تحقیق و تفحاص از  تصزوي گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مبنی بر  .3
 ( آیین نامه دالیی مجیس(212)در اجرای ماده )يیرجا دیشه رید  تیعملکرد دانشگاه تر 

های ايمیدرو و ايدرو تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت ردگزارش کمیسیون صنایع و معادن  .4
 ( آیین نامه دالیی مجیس(212)در اجرای ماده )در حوزه فوالد

وزارت تفحاص از تقاضای تحقیق و رر گزارش کمیسیون کواورزی،آب ومنابع طبیعی مبنی بر .5
 ( آیین نامه دالیی مجیس(212)در اجرای ماده ) جهاد کشاورزی درمورد عملکرد سازماب حفظ ن اتات

 -صانعتی سارخس-اليحال ايجااد منااطق آزادتجااریاسزتررار تقاضای  ادامه رسیدگی بررسی -
نامـه دالیـی مجیـس توسـط دووـت واصـل ( آئین134(ماده)2)تقاضای استرداد این الیحه دراجرای بند)دوغاروب و مازندراب

 شده است.(
طرح ايجاد ماديريت متمرکاز جهات تاامین ماشاین آالت و در مورد  دوفوريتبررسی تقاضای  -

 لجستیک در حوادث غیر مترق لامکانات 
 این دولات جمهاوری موافقتنامال پروتکل اصالحی اليحل در مـورد  يک فوريتبررسی تقاضای  -

و ت ادل اطالعاات خذ مالیات مضاعف اسالمی ايراب و دولت جمهوری عراق  ل منظور اجتنا  از أ
 های  ردرآمد سرمايل در مورد مالیات

تشاکیل منطقال آزاد موقت موافقتنامل  (تمديدپروتکل)اليحل  در مورد يک فوريتبررسی تقاضای  -
 و اتحاديل اقتصادی اوراسیا و دولتهای عضو تجاری  ین جمهوری اسالمی ايراب


