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 رديف

 شماره
شماره  عنوان ثبت

 چاپ
 شماره

 چاپ سابقه

1  425 

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

طرح تقویت امنیت غذایی کشـور و رفـع موانـع تولیـدات 
 (ارجاع از جلسه علنی) کشاورزي

 2اصالحیه

609 

537 
570 
609 

1صالحیها
 دارد

2  173 
 :گزارش کمیسیون عمران در مورد

 (جهش تولید مسکن)طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن

 )2(اعاده شده از شوراي نگهبان
731 

191-199 
 1جایگزین
 1اصالحیه

و 
 2اصالحیه

329-639 
 دارد1اصالحیه

3  549 

 کمیسیون عمران در مورد: گزارش
طرح انتزاع بخش سـاختمان و شهرسـازي از وزارت راه و 
شهرســازي و تشــکیل وزارت حمــل و نقــل و وزارت 

(تقاضـاي اولویـت در ساختمان، شهرسازي و آمایش سـرزمین
 به تصویب رسیده است) 6/5/1400جلسه علنی مورخ 

 1جایگزین

728 

727 
728 

4  111 
 در مورد: ستیز طیو مح یعی،منابع طبآب،يکشاورز ونیسیکم گزارش

الیحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسـیون  
 چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریاي خزر

504 118 

5  75 
 در مورد: آیین نامه داخلی مجلس ونیسیگزارش کم

            طرح اصالح و الحاق موادي بـه قـانون نظـارت مجلـس بـر 
 ایندگانرفتار نم

565 
82 
421 

 در مورد: یاجتماع ونیسیگزارش کم 57  6
 58 572 طرح مدیریت تعارض منافع

7  306 
گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولیـد و نظـارت بـر اجـراي 

 ) قانون اساسی در مورد:44اصل(

 گر بخش برقالیحه تأسیس نهاد مستقل تنظیم
587 390 
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 :در مورد گزارش کمیسیون اجتماعی 413  8
 517 601 ) 81) (شماره1326)(1947الیحه مقاوله نامه بازرسی کار(

9  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 

10 129 
 دي در مورد:گزارش کمیسیون اقتصا

الیحه موافقتنامه همکـاري اقتصـادي و تجـاري بـین دولتهـاي 
 ساحلی خزر

615 136 

11 253 
 گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد :

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 

12 220 

 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 

13 182 
 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 

14 342 
 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

 اصالح قانون تشکیالت وآیین دادرسی دیوان عدالت اداري طرح
 نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)) آیین100)ماده (2صره((در اجراي تب

٧٠٨ 426 
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 موارد زیر نیز در دستور هفته جاري قرار دارد:
 

ـاده  هاي ارجاعی به آنهـا گزارش شعب در مورد اعتبارنامه .1 ـه  29(در اجـراي م ـین نام           آی

 داخلی مجلس )

              تقاضــاي  تصــویب ات مبنــی بــرگــزارش کمیســیون برنامــه و بودجــه و محاســب .2
 تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق هاي نامتعارف در دسـتگاههاي اجرایـی 

 ) آئین نامه داخلی مجلس)212ماده ( در اجراي(

در نحـوه  یقـانون يهـا رتیمغـا یبررسـ گزارش کمیسیون اقتصادي در مـورد .3
               ) 234اجـراي مـاده( (در سازمان بورس و اوراق بهـادار سیانتخاب و انتصاب رئ

 )داخلی مجلس آیین نامه

عملکـرد تقاضاي تحقیق و تفحص از  تصویب مبنی برعمران گزارش کمیسیون  .4
                 تــا پایــان  1394شــرکت هــاي آب و فاضــالب اســتان خوزســتان از ســال 

 ین نامه داخلی مجلس)) آی212در اجراي ماده (( 1399 هشهریور ما

وضعیت صنعت استخراج رمزارزهاي           بررسیکمیسیون اقتصادي در مورد  گزارش  .5
                  ) آئـین نامـه 45) مـاده(1(در اجـراي تبصـره(جهان روا و مبادالت داخلی آن در کشـور 

 )28(چاپ  داخلی مجلس)

عملکـرد تقاضاي تحقیق و تفحص از  تصویب مبنی برعمران گزارش کمیسیون  .6
 ین نامه داخلی مجلس)آی) 212در اجراي ماده ((ادر و دریانوردي سازمان بن


