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 رديف

 شماره
 عنوان ثبت

شماره 
 چاپ

 شماره
 چاپ سابقه

1  111 

 یعیآب،منابع طب،يکشاورز ونیسیکم گزارشادامه رسیدگی به 
 در مورد:  ستیز طیو مح

الیحه پروتکل حفاظت از تنـوع زیسـتی الحـاقی بـه  
کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی 

 دریاي خزر

504 118 

2  134 

 گزارش کمیسیون عمران در مورد:
ــیون بین ــالحات کنوانس ــویب اص ــه تص ــی الملالیح ل

استانداردهاي آموزش ، صـدور گواهینامـه و نگهبـانی 
 )1357(1978براي دریـانوردان (اس تـی سـی دبلیـو 

 )1 (اعاده شده از شوراي نگهبان

864 
141 
370 

3  253 

 گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد :
طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فـوالد بـا رویکـرد 

            ) 1(در اجـراي تبصـره (بـازاراصالح سیاست هـاي تنظـیم 
 ) آئین نامه داخلی مجلس)45ماده (

522 
254 
326 

4  246 
 در مورد:اقتصادي گزارش کمیسیون 

 ) قانون بیمه اجباري خسـارات وارد8الیحه اصالح ماده (
 شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

 1جایگزین

524 
294 
524 

5  75 
 در مورد: آئین نامه داخلی مجلس نویسیگزارش کم

طرح اصالح و الحاق موادي به قانون نظارت مجلس بر 
 رفتار نمایندگان

565 
82 
421 
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6  57 
 در مورد: گزارش کمیسیون اجتماعی

 58 572 طرح مدیریت تعارض منافع

 در مورد: گزارش کمیسیون اجتماعی 413  7
 ) 81) (شماره1326)(1947الیحه مقاوله نامه بازرسی کار(

601 517 

8  415 

 در مورد: گزارش کمیسیون اجتماعی
) 1981نامه ایمنی و بهداشت شـغلی (الیحه تصویب مقاوله

نامه ) مقاوله1381( 2002) و پروتکل 155) (شماره 1360(
 ایمنی و بهداشت شغلی 

602 519 

9  129 
 گزارش کمیسیون اقتصادي در مورد:

ري بـین الیحه موافقتنامـه همکـاري اقتصـادي و تجـا
 دولتهاي ساحلی خزر

615 136 

10  220 

 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
) کتاب پـنجم قـانون 711) تا (705طرح اصالح مواد (

ـاده (2(در اجراي تبصره( مجازات اسالمی ـا ) آیین100)م نامـه داخلـی ب
  اولویت در دستور قرار گرفت)

628 256 

11  182 
 مورد: گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در
) 100ماده () 2تبصره(در اجراي (طرح حمایت از مالکیت صنعتی 

 نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)آیین
٦٣٧ 206 

12  342 

 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
 اصالح قانون تشکیالت وآیین دادرسی دیوان طرح

اخلی با اولویت نامه دآیین )100( ماده )2اجراي تبصره( (درعدالت اداري 
 در دستور قرار گرفت)

٧٠٨ 426 
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13  308 

 در مورد:اقتصادي گزارش کمیسیون 
الیحه پروتکل اصالحی موافقتنامه تشـویق و حمایـت 
متقابل از سرمایه گذاري بین دولت جمهـوري اسـالمی 

 ایران و دولت جمهوري کرواسی

613 392 

14  470 
 گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد:

ــدگان ) 130مــاده ( (در اجــراي طــرح شــفافیت آراي نماین
 )مجلس نامه داخلیینآئ

827 598 

15  131 

 در مورد:اقتصادي گزارش کمیسیون 
) اساسنامه موسسه 10-1-4-5الیحه پروتکل اصالحی بند(

اي استانداردسازي، ارزیابی انطباق، تأیید صالحیت و منطقه
 سکام)(ریاندازه شناسی سازمان همکاري اقتصادي 

614 138 

16  459 

 در مورد:اجتماعی گزارش کمیسیون 
          فـوق العـاده خـاص کارمنـدان سـازمان  يطرح تسـر

کشور به کارکنـان  یتیو ترب ینیزندان ها و اقدامات تأم
ـاده(2اجراي تبصـره((در  هیقوه قضائ يادار ـا )آیین100)م نامـه داخلـی ب

ـاص تسـري فـوق طـرحاین طرح با  ( اولویت دردستورقرار گرفت) ـاده خ الع
هاي پزشکی قانونی، انتقال خون ایـران، دامپزشـکی و زنـدانها کارمندان سازمان

ـازمان بازرسـی بـه شـماره ثبـت أواقدامات ت مینی و تربیتی کشور به کارکنان س
  ادغام گردیده است))457(

769 
583 
585 

 اصالح قانون شوراهاي اسالمی کار بررسی تقاضاي دوفوریت در مورد
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 موارد زیر نیز در دستور هفته جاري قرار دارد:

ـیدگی بـه بررسی تقاض .1     اي عده اي از نماینـدگان مجلـس شـوراي اسـالمی در مـورد رس
ـاپ )171( ثبت  طرح جامع مدیریت شهري ـنجم() 185(چ ـتاد و پ ) 85طبـق اصـل هش

 ) آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی)164(در اجراي ماده(قانون اساسی 

 صیچندماهـه در تـرخ ریخأتـ یـیچرا مـورد در ياقتصاد ونیسیگزارش کم .2

 ینامـه داخلـ نی) قـانون آئـ234مـاده ((در اجـراي  کشور ازیمورد ن یاساس ياالهاک

 )64ی(چاپ اسالم يمجلس شورا

در  کشـور یاتیـعملکرد سازمان امور مال مورد در ياقتصاد ونیسیگزارش کم .3

 ینامه داخل نی) قانون آئ234ماده ((در اجراي  یاتیطرح جامع مال يو اجرا هینحوه ته

 )70(چاپ  یاسالم يمجلس شورا

 تقاضـاي تحقیـق و تفحـص از تصویب گزارش کمیسیون اقتصادي مبنی بر  .4

) آیـین نامـه داخلـی 212در اجـراي مـاده ((عملکرد سازمان بـورس و اوراق بهـادار 

 مجلس)

 برنامـه سازمان و جمهوري ریاست استنکاف درموردگزارش کمیسیون انرژي  .5

             دسـتی پـایین نایعصـ توسـعه از حمایـت قانون اجراي از کشور بودجه و

              (در اجـراي مردمـی گـذاريسـرمایه از اسـتفاده با گازي میعانات و خام نفت

 )55(شماره گزارش) آیین نامه داخلی مجلس) 234ماده (

@Mghavanin



- 6 - 

تقاضـاي تحقیـق و تفحـص از  تصـویب گزارش کمیسیون اقتصادي مبنی بر .6

) 44ه در اجـراي اصـل(بانک هاي دولتی و بانک هاي واگذارشـدعملکرد 

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

 سـازمان رئـیس عملکـرد آموزش، تحقیقات و فنـاوري در مـوردگزارش کمیسیون  .7

) 234(در اجـراي مـاده ( )سـمت( انسانی و اسالمی علوم کتب تدوین و مطالعه

 آیین نامه داخلی مجلس)

تقاضـاي  تصـویب مبنـی بـرو محاسـبات  برنامه و بودجهگزارش کمیسیون   .8

(در  منابع و مصـارف 4200ارز  موردو تفحص از عملکرد دولت در  قیتحق

 ) آیین نامه داخلی مجلس)212اجراي ماده (

 مبنـی بـر سـتیز طیو محـ یعـیآب، منـابع طب ،يکشـاورزگزارش کمیسیون   .9

طرح چهل و شش هـزار  يو تفحص از نحوه اجرا قیتحقتقاضاي  تصویب

 ) آیین نامه داخلی مجلس)212(در اجراي ماده ( ستانیدشت س ياریآب يرهکتا
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