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 رديف

 شماره
 عنوان ثبت

 شماره 
 چاپ

 شماره
 چاپ سابقه

1  759 

کشـور    یامـور دال ـادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون 

 در مورد: شوراها

شفافیت قوای سه  ااهه  و دسهتهاه ای طرح دوفوريتی 

 اجرايی و ساير ه ادها

1050 
 دارد 1اصالحیه

1041 

2  510 
 :به گزارش کمیسیون انرژی در مورد ادامه رسیدگی

  زدايی از صنعت برق کشورطرح توسع  و ماهع
948 
 دارد 1اصالحیه

671 

3  342 

رش کمیسـیون ضاـا ی   حقـوضی گـزاادامه رسـیدگی بـه 

 :درمورد

طرح اصالح قاهون تشکیالت وآيین دادرسی ديهوان دهلا ت 

 )ارجاع از ج سه ع نی( اداری

 1اصالحیه 

708 
426 

708 

4  784 

 در مورد:برنامه   بودجه   محاسبات گزارش کمیسیون 

محرومیهت زدايهی  24-4دوفوريتی اصالح جلول طرح 

قاهون بودجه  سهال (14جلاول منابع و مصارف تبصره )

شـنبه یک)د فوریت این طرح در ج سه ع نی ر ز کل کشور 1401

 به تصویب رسید.( 25/2/1401مورخ 

1079 1076 

5  675 

  شــوراها  ســیون امــوردال ی کشــورکمیشــور د   گــزارش 

 درمورد:

 –طرح هحهوه تشهکیل و فعا یهت تشهکل ههای صهنفی

 تخصصی

1021 
888 

929 

6  290 

 گزارش کمیسیون آ ین نامه دال ی مج س در مورد:

( 37)( به  مهاده5بصره ب  دنوان تبصهره )طرح ا حاق يک ت

 قاهون آيین هام  داخلی مجلس
381 368 
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7  483 
 ی در مورد :گزارش کمیسیون اضتصاد

 625 680 های اقتصادی در پايان هر دو تطرح تبیین وضعیت شاخص

8  158 
 لارجی درمورد: سیاست  گزارش کمیسیون امنیت م ی

 غیردامل پلافنل سازمان طرح تشکیل

 1جایگزین
540 

172 

540 

9  97 

 گزارش کمیسیون امنیت م ی   سیاست لارجی در مورد :

های سازماهی اده از خاه اليح  اصالح قاهون هحوه استف

 ارتش جم وری اسالمی ايران
732 104 

10  310 

 در مورد :بهداشت   درمان گزارش کمیسیون 

اليح  دضويت دو ت جم وری اسالمی ايران در  رد

 ین ( آ145)در اجرای ماده) ا مللی تحقیقات سرطانآژاهس بین

نامه دال ی مج س   بر اساس درلواست د لت در دستور ضرار 
 فت(گر

760 394 

11  440 
 کننله هبودن پاسخ وزيهر طرح هحوه مواج   با قاهع بررسی

 (آ ین نامه دال ی مج س(141(ماده )2)دراجرای تبصره)
- 558 

12  262 

 گزارش کمیسیون عمران در مورد:

 یبافت ها یو هوسهاز یاز ب سهاز تيطرح اصالح قاهون حما

 حرم مط ر حضرت امهام رضها ) ( و حهرم رامونیفرسوده پ

( و 20/10/1384مط ههر حضههرت معصههوم  )و( )مصههو 

نامـه ( آیین100( مـاده )2)دراجـرای تبصـره)آن  یاصالحات بعل

 دال ی مج س با ا لویت در دستور ضرار گرفت(

1008 330 

13  521 

 گزارش کمیسیون صنایع   معادن در مورد :

، قاهون حمايت از هنرمنلان (2ماده) (1اليح  اصالح تبصره)

 1396فعاالن صنايع دستی ه مصو   استادکاران و

743 685 
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14  96 

 گزارش کمیسیون امنیت م ی   سیاست لارجی در مورد :

اليح  اصالح قاهون ب  کارایری سالح توسط مأمورين 

 هیروهای مسلح در موارد ضروری

749 103 

15  200 
 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:

 طرح ساماهلهی استخلام کارکنان دو ت 

 1جایگزین

1022 
230 

1022 

16  526 

 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد :

جمعی هام  حل تشکل و مذاکره دست اليح  تصويب مقاو  

 (98( )شماره 1328) 1949مورخ 

761 692 

17  530 

 گزارش کمیسیون اضتصادی در مورد :

ت اليح  موافقتنام  بین دو ت جم وری اسالمی ايران و دو 

و همکاری متقابل در جم وری کرواسی در مورد کمک 

 امور امرکی

826 696 

18  525 

گزارش کمیسیون کشا رزی، آب، منابع طبیعی   محیط زیسـت 

 در مورد :

ا مللی اليح  تصويب اصالحات ضمايم کنواهسیون بین

 1973ها جلوایری از آ ودای دريا هاشی از کشتی

 (1973/78)مارپل 

908 691 

19  228 

 در مورد:اجتماعی گزارش کمیسیون 

طرح تأسیس شرکت ای تعاوهی توسع  و دمران ش رسهتاهی و 

ا نامـه دال ـی مج ـس بـ( آیین100( مـاده )2دراجـرای تبصـره))يا استاهی

 ا لویت در دستور ضرار گرفت(

889 264 

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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20  118 

 در مورد:ضاا ی   حقوضی گزارش کمیسیون 

اليح  مبارزه با قاچهاق اهسهان و ادضهای بهلن و مجهازات 

دراجــرای )دبوردهنهلاان غیرمجههاز افهراد از مرزهههای کشهور

ـتور ضـر( آیین100( ماده )2تبصره) ار نامه دال ی مج ـس بـا ا لویـت در دس

 گرفت(

1036 125 

21  432 

 در مورد:ضاا ی   حقوضی گزارش کمیسیون 

سهازمان  لی( قهاهون تشهک6مهاده)  ياستفسهار یقاهوه  طرح

نامـه دال ـی ( آیین100( مـاده )2راجرای تبصـره)د) کل کشور یبازرس

 مج س با ا لویت در دستور ضرار گرفت(

1035 548 

22  334 

 در مورد:ضاا ی   حقوضی گزارش کمیسیون 

 جم هوری هظهام مهليران و مسؤو ین خروج ممنودیت طرح

 شهلن سهرری تها کشهور از مسؤو یت اتمام از پس اسالمی

نامه دال ـی مج ـس ( آیین100( ماده )2دراجرای تبصره)) قاهوهی مراحل

 با ا لویت در دستور ضرار گرفت(

1049 418 

23  226 
 گزارش کمیسیون عمران در مورد :

 هاقاهون ش رداری (100)طرح اصالح ماده
713 262 

24  196 
 در مورد: دال ی کشور   شوراها گزارش کمیسیون امور

 ری و روستايیطرح جامع مليريت ش 
629 225 

( ضانون اساسی 44میسیون  یژه جهش   ر نق تولید   نظارت بر اجرای اصل)د مین گزارش ک

ههای ( قاهون اجرای سیاست7ارزيابی دملکرد دستهاه ای اجرايی در اجرای ماده)در مورد 

نیز در دستوور  ( آیین نامه دال ی مج س(107( ماده)1دراجرای تبصره)) (  قاهون اساسی44کلی اصل)

 هفوه جاری قرار دارد.

 

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
file:///C:/Users/mahdiloo.ho/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/اطلاعات%20لينكها/01%20چاپي/226.pdf
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  موارد زير نیز در دسوور هفوه جاری قرار دارد:

 انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع   شوراها .1

آخرين وضهعیت پرداخهت مبله   در مورد گزارش کمیسیون برنامه   بودجه   محاسبات  .2

ا و م  ایری ويروو کروههيک میلیارد يورو از محل صنلوق توسع  ملی برای مقابل  با ه

 ال ی مج س(( آیین نامه د45(ماده)7)در اجرای بند) هحوه توزيع منابع اختصاص يافت  از اين محل

هحوه دملکرد تقاضای تحقیق   تفحص از  تصويب مبنی برگزارش کمیسیون اضتصادی  .3

دو ت و باهک مرکزی جم وری اسالمی ايران در حوزه منابع و مصارف ارزی کشهور از 

 ( آیین نامه دال ی مج س(212)در اجرای ماده)1400تا  1382ل سا

تقاضـای تحقیـق    تصتويب مبنـی بـرگزارش کمیسیون امور دال ی کشور   شـوراها  .4

 س(( آیین نامه دال ی مج 212)در اجرای ماده) هحوه اجرای قاهون تقسیمات کشوریتفحص از 

طرح اصالح قاهون سنجش و پذيرش داهشجو در مورد  دوفوريتبررسی تقاضای  -
 بعلی( )با اصالحات10/6/1392مصو  کشور در داهشهاه ا و مراکز آموزش دا ی 

 طهرح ايجهاد مهليريت متمرکهز ج هت تهأمین در مورد  دوفوريتررسی تقاضای ب -
 غیرمترقب حوادث ماشین آالت و امکاهات  جستیک در 

طرح ا حاق يک ماده ب  قاهون کاهش مجازات در مورد  يک فوريتبررسی تقاضای  -
 س تعزيریحب

در دستوور           )اجيستیه ستو  انوخاب اعضای هیات رئیسه مجلس شتورای استيم  

 قرار دارد. 4/3/1401روز چهارشنبه مورخ 

 
 

 

 



7 

 

( 121بیسهت و يکهم )هقض اصل يکصل و در مورد گزارش کمیسیون ضاا ی   حقوضی  .5

 ( آیین نامه دال ی مج س(234)در اجرای ماده)وهات ئقاهون اساسی و دلم ردايت ش

ــیون  .6 ــزارش کمیس ــتگ ــیط زیس ــی   مح ــابع طبیع ــا رزی، آب، من ــر کش ــی ب   مبن

هحوه دملکرد وزارت هیرو در خصوص اهتقهال آ  تقاضای تحقیق   تفحص از  تصويب

 نامه دال ی مج س( ( آیین212)در اجرای ماده) ایبین حوض 

 شـورای اسـالمی در مـورد رسـیدگی بـه  مج ـسبررسی تقاضای عـده ای از نماینـدگان  .7

  ( قهاهون اساسهی85طبق اصل هشهتاد و پهنجم) و روستايی طرح جامع مليريت ش ری

 ( آیین نامه دال ی مج س(164)در اجرای ماده)

هبردی قاهون اقلام را هحوه اجراینود  ضانون اساسی در مورد  (90)گزارش کمیسیون اصل .8

 (90ن اصل))در اجرای ضانون نحوه گزارش کمیسیوبرای  غو تحريم ها و صیاهت از منافع ملت ايران

 ( آیین نامه دال ی مج س(101مج س شورای اسالمی   ماده ) 3/9/1366ضانون اساسی مصوب 


