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 رديف

 شماره
 عنوان ثبت

شماره 
 چاپ

 شماره
 چاپ سابقه

1  425 

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

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

اصالحیه
 3و 2

609 

537 
570 
609 

 صالحیهاسه 
 دارد

2  24 
 ش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:گزارادامه رسیدگی به 

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

 2اصالحیه

529 
25 
529 

 دارد 1اصالحیه 

3  111 
 در مورد: ستیز طیو مح یعیآب،منابع طب،يکشاورز ونیسیکم گزارش

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

504 118 

4  75 
 در مورد: آیین نامه داخلی مجلس ونیسیگزارش کم

            طرح اصالح و الحاق موادي بـه قـانون نظـارت مجلـس بـر 
 رفتار نمایندگان

565 
82 
421 

5  57 
 در مورد: یاجتماع ونیسیگزارش کم

 طرح مدیریت تعارض منافع
572 58 

6  306 
گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولیـد و نظـارت بـر اجـراي 

 ) قانون اساسی در مورد:44صل(ا

 گر بخش برقالیحه تأسیس نهاد مستقل تنظیم
587 390 

7  413 
 در مورد: گزارش کمیسیون اجتماعی

 517 601 ) 81) (شماره1326)(1947الیحه مقاوله نامه بازرسی کار(
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8  415 

 در مورد: گزارش کمیسیون اجتماعی
) 1981(نامه ایمنـی و بهداشـت شـغلی الیحه تصویب مقاوله

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

602 519 

9  129 
 گزارش کمیسیون اقتصادي در مورد:

الیحه موافقتنامه همکـاري اقتصـادي و تجـاري بـین دولتهـاي 
 ساحلی خزر

615 136 

10 253 
 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 

11 220 

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

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

628 256 

12 182 
 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 

13 342 
 ر مورد:گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی د

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

٧٠٨ 426 
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14 246 
 در مورد:اقتصادي گزارش کمیسیون 

) قانون بیمه اجباري خسارات واردشـده 8الیحه اصالح ماده (
 ر حوادث ناشی از وسایل نقلیهبه شخص ثالث در اث

 1زینجایگ

524 
294 
524 

15 308 

 در مورد:اقتصادي گزارش کمیسیون 
الیحه پروتکل اصالحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابـل 
از سرمایه گذاري بین دولـت جمهـوري اسـالمی ایـران و 

 دولت جمهوري کرواسی

613 392 

16 131 

 در مورد:اقتصادي گزارش کمیسیون 
) اساسنامه موسسـه 10-1-4-5روتکل اصالحی بند(الیحه پ
اي استانداردسازي، ارزیابی انطباق، تأیید صـالحیت و منطقه

 اندازه شناسی سازمان همکاري اقتصادي (ریسکام)

614 138 
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 موارد زیر نیز در دستور هفته جاري قرار دارد:
 

ملکرد عتقاضاي تحقیق و تفحص از  تصویب مبنی بـرعمران گزارش کمیسیون   .1
 ین نامه داخلی مجلس)آی) 212در اجراي ماده ((سازمان بنادر و دریانوردي 

وضعیت صنعت استخراج رمزارزهاي           بررسیگزارش کمیسیون اقتصادي در مورد  .2
                  ) آئـین نامـه 45) مـاده(1(در اجـراي تبصـره(جهان روا و مبادالت داخلی آن در کشور 

 )28پ (چا داخلی مجلس)

حادثه انفجار و آتش سوزي  بررسیدر مورد بهداشت و درمان گزارش کمیسیون  .3
) آئین نامه 45ماده()7بند((در اجراي کلینیک درمانی سینامهر تهران 10/04/1399مورخ

 )..(چاپ  داخلی مجلس)


