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 رديف

 شماره
شماره  عنوان ثبت

 چاپ
 شماره

 چاپ سابقه

1  425 
کمیسـیون کشـاورزي، آب، شور دوم گزارش ادامه رسیدگی به 

 :منابع طبیعی و محیط زیست در مورد
رح تقویت امنیت غذایی کشـور و رفـع موانـع تولیـدات ط

 کشاورزي

  1صالحیها

609 
537 
570 
609 

2  354 
 :قضائی و حقوقی در موردگزارش کمیسیون ادامه رسیدگی به 

(اعاده شده از شـوراي  ی شوراهاي حل اختالفتفوریدوالیحه 
 ) (ارجاع از جلسه علنی)1نگهبان

 1اصالحیه

571 
439 
474 
571 

3  173 
 :ارش کمیسیون عمران در موردگز

(جهـش تولیـد  مین مسـکنجهش تولیـد و تـأطرح دوفوریتی 
 )1(اعاده شده از شوراي نگهبان مسکن)

639 

191-199 
 1جایگزین
 1اصالحیه

و 
 2اصالحیه
329 

4  24 
 :ش کمیسیون صنایع و معادن در موردگزارادامه رسیدگی به 

 )1نگهبـان(اعاده شـده از شـوراي  خودرو طرح ساماندهی صنعت
 (ارجاع از جلسه علنی)

 1اصالحیه

529 
25 
529 

5  27 
 قضائی و حقوقی در مورد:گزارش کمیسیون 

اعاده ( طرح الزام به ثبت رسمی معامالت اموال غیرمنقول
 )1شده از شوراي نگهبان

630 28 

6  185 
 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:

 ساختار بودجه کل کشور طرح برخی احکام مربوط به اصالح
 )2(اعاده شده از شوراي نگهبان

641 
209 
316 
525 

7  184 
 گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوري در مورد:

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

496 208 

 ط زیست در مورد:گزارش کمیسیون کشاورزي، آب، منابع طبیعی و محی 225  8
 261 503 بیمه محصوالت کشاورزيقانون طرح الحاق یک تبصره به 

9  111 
 در مورد: ستیز طیو مح یعیبآب،منابع ط،يکشاورز ونیسیکم گزارش

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

504 118 
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  ها سوال

مالیر و تعدادي دیگـر از نماینـدگان  نماینده محترم نژاد هادي بیگی آقاي سؤال هاي ·
نماینـده محتـرم چابهـار، کنـارك، معـین الـدین سـعیدي آقاي محترم (یک فقره) و 

( از وزیـر  محتـرم نیـرو وزیـر شهر و بخش مرکزي نیک شهر(یک فقره) از ،قصرقند
                    صبح دعوت به عمل آمده است) 8ساعت  1/4/1400محترم براي روز سه شنبه مورخ 

 

 در مورد:امنیت ملی و سیاست خارجی  ونیسیگزارش کم 158 10
 172 540 رعاملیسازمان پدافند غ لیطرح تشک

11 75 
 در مورد: خلی مجلسآیین نامه دا ونیسیگزارش کم

طرح اصالح و الحاق موادي به قانون نظارت مجلـس بـر رفتـار 
 نمایندگان

565 
82 
321 

 در مورد: یاجتماع ونیسیگزارش کم 57 12
 58 572 طرح مدیریت تعارض منافع

13 306 
گزارش کمیسیون ویژه جهـش و رونـق تولیـد و نظـارت براجـراي 

 ) قانون اساسی در مورد:44اصل(
 گر بخش برقنهاد مستقل تنظیم الیحه تأسیس

587 390 

 در مورد: گزارش کمیسیون اجتماعی 413 14
 517 601 ) 81) (شماره (1326)(1947(الیحه مقاوله نامه بازرسی کار 

15 415 
 در مورد: گزارش کمیسیون اجتماعی

) 1981نامه ایمنـی و بهداشـت شـغلی (الیحه 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 
 گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد :

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

522 
254 
326 



 

- 4 - 

 موارد زیر نیز در دستور هفته جاري قرار دارد:
اصـالح قـانون " ي قانون بررسی نحوه اجرا گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد .1

 )56چاپ ( )آئین نامه داخلی مجلس) 101(در اجراي ماده(  "صدور چک

تقاضاي تحقیق و تفحـص از عملکـرد  تصویب گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر  .2
  ین نامه داخلی مجلس )) آئ212در اجراي ماده (( سازمان ملی استاندارد ایران

 مع و شوراهاانتخاب نمایندگان ناظر در مجا .3
تقاضـاي تحقیـق و تفحـص از نحـوه  تصـویب گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بـر .4

  ) آیین نامه داخلی مجلس)212(در اجراي ماده ( احداث پتروشیمی الوند

از  تقاضاي تحقیق و تفحـص تصویب مبنی بربرنامه و بودجه و محاسبات گزارش کمیسیون   .5
آئـین نامـه   ) 212در اجراي مـاده (( اههاي اجراییدر دستگحقوق هاي نامتعارف  پرداخت

 داخلی مجلس)

در نحـوه انتخـاب و  یقـانون يهـا رتیمغـا یبررسـ گزارش کمیسیون اقتصادي در مـورد .6
ــ ــاب رئ ــادار سیانتص ــورس و اوراق به ــازمان ب ــاده( س ــراي م ــه 234(در اج ــین نام               ) آی

 )مجلس داخلی
وضـعیت صـنعت اسـتخراج رمزارزهـاي           رسیبرگزارش کمیسـیون اقتصـادي در مـورد  .7

) آئـین نامـه داخلـی 45) ماده(1(در اجراي تبصره( جهان روا و مبادالت داخلی آن در کشور
 )28(چاپ  مجلس)

تقاضاي تحقیق و تفحص  تصویبگزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوري مبنی بر  .8
) آئین نامه 212ماده ( در اجراي( 1391از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور از سال 

 داخلی مجلس)


