
 

 

 
              23/4/1400 تاریخ چاپ                                  دوم سال ـ دهمیازدوره       
          1401 - 1400                                       

 

 

 دستور هفتگی مجلس
)41( 

    

 27/4/1400                                          شنبهیک 
   

 

 28/4/1400                                       شنبهدو  

 
 معاونت قوانین



 

- 2 - 

 
 رديف

 شماره
شماره  عنوان ثبت

 چاپ
 شماره

 چاپ سابقه

1  84 

آمـوزش، تحقیقــات و گـزارش کمیسـیون ادامـه رسـیدگی بـه 
 :فناوري در مورد

الیحه نحوه کمکهاي اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان 
 ارجاع از جلسه علنی)( اي کشورآموزش فنی و حرفه

 1صالحیها

238 

91 
238 

2  519 

 ین نامه داخلی مجلس در مورد:ش کمیسیون آیگزار
طرح دوفوریتی الزام دستگاههاي اجرائی جهت پاسـخگویی بـه 

(دوفوریت این طرح در جلسـه  تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان
 به تصویب رسید) 6/4/1400علنی مورخ 

704 682 

3  26 
 :در مورد اقتصادين گزارش کمیسیو

(اعاده شده از  الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
 )3شوراي نگهبان

705 
27 
275 
542 

4  116 

 :در موردقضایی و حقوقی گزارش کمیسیون 

الیحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مـدنی بـین 

(اعـاده شـده جمهوري اسالمی ایران و جمهوري فدرال برزیل

 )1وراي نگهباناز ش

709 
123 
304 

5  117 

الیحه معاهـده  در موردقضائی و حقـوقی گزارش کمیسیون 

استرداد مجرمین بین جمهوري اسـالمی ایـران و جمهـوري 

 )1(اعاده شده از شوراي نگهبانفدرال برزیل
710 

124 
313 
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6  122 

 در مورد:قضائی و حقوقی گزارش کمیسیون 
یافته ارزه با جرائم سازمانهمکاري در زمینه مبپروتکل الیحه

در دریاي خزر الحـاقی بـه موافقتنامـه همکـاري در زمینـه 
 ))2010نـوامبر 18( 1389آبـان  27(مـورخ امنیت در دریاي خزر

 )1(اعاده شده از شوراي نگهبان

711 129 
351 

7  110 

 :گزارش کمیسیون انرژي در مورد
آالت و الیحه نحـوه واگـذاري امـوال، تأسیسـات، ماشـین

(اعـاده  رگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضـالبه
 )1شده از شوراي نگهبان

712 117 
327 

8  425 

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسـیون کشـاورزي، آب، 
 : منابع طبیعی و محیط زیست در مورد

طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیـدات 
 (ارجاع از جلسه علنی) کشاورزي

 2هصالحیا
609 

537 
570 
609 

1صالحیها
 دارد

9  111 
 در مورد: ستیز طیو مح یعیآب،منابع طب،يکشاورز ونیسیکم گزارش

الیحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحـاقی بـه کنوانسـیون  
 چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریاي خزر

504 118 

10 298 
 در مورد:اجتماعی  ونیسیگزارش کم

 کشور یمساعت رس رییطرح تغ
543 383 

11 75 
 در مورد: آیین نامه داخلی مجلس ونیسیگزارش کم

            طرح اصالح و الحـاق مـوادي بـه قـانون نظـارت مجلـس بـر 
 رفتار نمایندگان

565 82 
421 
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12 57 
 در مورد: یاجتماع ونیسیگزارش کم

 58 572 طرح مدیریت تعارض منافع

13 306 
یـد و نظـارت بـر اجـراي گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تول

 ) قانون اساسی در مورد:44اصل(

 گر بخش برقالیحه تأسیس نهاد مستقل تنظیم
587 390 

14 413 
 در مورد: گزارش کمیسیون اجتماعی

 517 601 ) 81) (شماره (1326)(1947(الیحه مقاوله نامه بازرسی کار 

15 415 

 در مورد: گزارش کمیسیون اجتماعی
) 1981ه ایمنـی و بهداشـت شـغلی (نامالیحه تصویب مقاوله

نامــه ) مقاوله1381( 2002) و پروتکــل 155) (شــماره 1360(
 ایمنی و بهداشت شغلی 

602 519 

16 129 

 گزارش کمیسیون اقتصادي در مورد:
الیحه موافقتنامه همکـاري اقتصـادي و تجـاري بـین دولتهـاي 

 ساحلی خزر
615 136 

17 253 
 دن در مورد :گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معا

طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد با رویکرد اصالح 
 ) آئین نامه داخلی مجلس)45) ماده (1(در اجراي تبصره (سیاست هاي تنظیم بازار

522 
254 
326 

18 220 

 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
) کتاب پنجم قانون مجازات 711) تا (705اصالح مواد (طرح 

نامه داخلی با اولویت در دستور ) آیین100ماده ()2تبصره(در اجراي ( اسالمی
  قرار گرفت)

628 256 
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 زیر نیز در دستور هفته جاري  قرار دارد:تقاضاي فوریت موارد 

 

 طراح میزان فوریت  طرح یا الیحه
طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حـریم 

 روستاها و مفابله با زمین خواري 
 دوفوریتی

سیدکاظم 
 دلخوش اباتري

 
  ها سوال

فرهنـگ محترم  وزیر ازآبادان نماینده محترم  سیدمجتبی محفوظیآقاي  سؤال     ·
صـبح  8سـاعت  28/4/1400شـنبه مـورخ ( از وزیر محترم براي روز دو و ارشاد اسالمی

 دعوت به عمل آمده است) 

و تعدادي دیگر از نماینـدگان  اصفهاننماینده محترم  عباس مقتداییآقاي سؤال      ·

( از وزیـر محتـرم بـراي روز  ارتباطات و فناوري اطالعـاتمحترم  وزیر ازمحترم 

 صبح دعوت به عمل آمده است)  30:8ساعت  82/4/1400دوشنبه مورخ 

               
 موارد زیر نیز در دستور هفته جاري قرار دارد:

تقاضاي تحقیق و  تصویب گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر .1

در اجراي ماده (تفحص از پرداخت حقوق هاي نامتعارف در دستگاههاي اجرایی 

 مه داخلی مجلس))   آئین نا212(

19 182 
 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

نامه ) آیین100ماده ()2تبصره(در اجراي (طرح حمایت از مالکیت صنعتی
 داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

٦٣٧ 206 



 

- 6 - 

در نحـوه  یقـانون يهـا رتیمغـا یبررسـ گزارش کمیسیون اقتصادي در مـورد .2

               ) 234(در اجـراي مـاده( سـازمان بـورس و اوراق بهـادار سیانتخاب و انتصاب رئـ

 )داخلی مجلس آیین نامه

ـیدگی بـه  بررسی تقاضاي عده اي از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی در مورد .3 رس
 هايرسـانپیام سـاماندهی و مجازيفضاي در کاربران حقوق از یانتص طرح

ـاپ )171( ثبـت  ) قـانون اساسـی85( طبق اصل هشتاد و پنجم اجتماعی ـراي  ) 185(چ (در اج

 ) آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی)164ماده(

وضعیت صنعت استخراج رمزارزهاي        بررسیگزارش کمیسیون اقتصادي در مورد   .4

                  ) آئـین نامـه 45) مـاده(1(در اجـراي تبصـره(جهان روا و مبادالت داخلی آن در کشـور 

 )28(چاپ  داخلی مجلس)

استنکاف ریاست جمهوري و سازمان برنامه و مورد زارش کمیسیون انرژي درگ .5
بودجه کشور از اجراي قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و 

              ) آیـین نامـه 234(در اجـراي مـاده(گذاري مردمی ت گازي با استفاده از سرمایهمیعانا

 )داخلی مجلس

تقاضاي تحقیق  تصویبگزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوري مبنی بر  .6

(در اجـراي  1391و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشـور از سـال 

 ) آئین نامه داخلی مجلس)212ماده (
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(در  رئیسـهانتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با پیشـنهاد هیأت .7

 نامه داخلی مجلس)) آیین44) ماده (1اجراي تبصره (

خاموشی هاي اخیر و مانع زدایـی از صـنعت  موردزارش کمیسیون انرژي درگ .8
 ) آئین نامه داخلی مجلس)45) ماده(1(در اجراي تبصره( برق کشور

عضو محترم شـوراي نظـارت بـر  ن قاضی زاده هاشمیآقاي سیداحسا گزارش .9

اقدامات صورت پذیرفته در جهـت در کمیسیون تبلیغات از صدا و سیما سازمان 
 برگزاري سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري

مجلـس میانـدوره اي انجام مراسم تحلیف تعدادي از نمایندگان منتخب  .10
 شوراي اسالمی

 


