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 رديف

 شماره
 عنوان ثبت

شماره 
 چاپ

 شماره
 چاپ سابقه

1  425 
میسـیون کشـاورزي، آب، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم ک
 : 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  145 

جهش و رونق تولید و نظارت بر اجراي اصل چهـل گزارش کمیسیون 
 در مورد: به مجلس شوراي اسالمیساسی ) قانون ا44و چهارم (

(تقاضاي اولویـت  وکارطرح تسهیل صدور برخی مجوزهاي کسب
نامـه داخلـی مجلـس در جلسـه علنـی ) آیین100) ماده (1مطابق تبصره (

 به تصویب رسید) 17/6/1400مورخ 

730 154 

3  24 
 ش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:گزارادامه رسیدگی به 
 )1(اعاده شـده از شـوراي نگهبـان خودرو صنعت طرح ساماندهی

 (ارجاع از جلسه علنی)

 2اصالحیه

529 
25 
529 
 1اصالحیه 
 دارد

4  518 
 در مورد: مجلسبرنامه و بودجه و محاسبات  ونیسیگزارش کم

کل  1400) قانون بودجه سال 1طرح استفساریه بند (ز) تبصره (
 )1(اعاده شده از شوراي نگهبان کشور

757 
681 
689 

5  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 

6  253 
 گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد :

فـوالد بـا رویکـرد اصـالح طرح توسعه و تولید پایدار زنجیـره 
 ) آئین نامه داخلی مجلس)45) ماده (1(در اجراي تبصره (سیاست هاي تنظیم بازار

522 254 
326 

7  246 
 در مورد:اقتصادي گزارش کمیسیون 
) قانون بیمه اجباري خسـارات واردشـده بـه 8الیحه اصالح ماده (

 شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

 1جایگزین

524 
294 
524 

8  75 
 در مورد: آیین نامه داخلی مجلس ونیسیگزارش کم

رفتار             طرح اصالح و الحاق موادي به قانون نظارت مجلس بر 
 نمایندگان

565 82 
421 
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9  306 
گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولیـد و نظـارت بـر اجـراي 

 ) قانون اساسی در مورد:44اصل(
 گر بخش برقظیمالیحه تأسیس نهاد مستقل تن

587 390 

 در مورد: گزارش کمیسیون اجتماعی 413 10
 517 601 ) 81) (شماره1326)(1947الیحه مقاوله نامه بازرسی کار(

11 415 
 در مورد: گزارش کمیسیون اجتماعی

) 1981نامه ایمنـی و بهداشـت شـغلی (الیحه تصویب مقاوله
امــه ن) مقاوله1381( 2002) و پروتکــل 155) (شــماره 1360(

 ایمنی و بهداشت شغلی 
602 519 

12 129 
 گزارش کمیسیون اقتصادي در مورد:

الیحه موافقتنامه همکـاري اقتصـادي و تجـاري بـین دولتهـاي 
 ساحلی خزر

615 136 

13 220 
 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

) کتاب پنجم قـانون مجـازات 711) تا (705اصالح مواد (طرح 
  نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)) آیین100)ماده (2(در اجراي تبصره( اسالمی

628 256 

14 182 
 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 

15 342 
 ضائی و حقوقی در مورد:گزارش کمیسیون ق

 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 

16 308 
 در مورد:اقتصادي گزارش کمیسیون 

الیحه پروتکل اصالحی موافقتنامه تشویق و حمایـت متقابـل از 
یه گذاري بین دولـت جمهـوري اسـالمی ایـران و دولـت سرما

 جمهوري کرواسی
613 392 

17 131 

 در مورد:اقتصادي گزارش کمیسیون 
) اساسـنامه موسسـه 10-1-4-5الیحه پروتکـل اصـالحی بنـد(

اي استانداردسازي، ارزیـابی انطبـاق، تأییـد صـالحیت و منطقه
 اندازه شناسی سازمان همکاري اقتصادي (ریسکام)

614 138 
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 موارد زیر نیز در دستور هفته جاري قرار دارد:
امیرحسین قاضـی زاده هاشـمی نماینـده محتـرم  استعفاي آقاي سید تقاضايبررسی  .1

 ) آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی)92(در اجراي ماده (مشهد مقدس و کالت نادري 
رزهـاي           وضـعیت صـنعت اسـتخراج رمزابررسیگزارش کمیسیون اقتصـادي در مـورد  .2

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

                راحمـدیو بو هیـلویسخت اسـتان کهگ یزلزله س موردعمران در  ونیسیگزارش کم .3
 )44ی (چاپ اسالم يمجلس شورا یداخل نامه نی) قانون آئ45) ماده (1تبصره ( (در اجراي

نـاقص و  ينقض، اجـرا یموارد اعالم مورد دری و حقوق ییگزارش کمیسیون قضا .4
 نیو قـوان ی) قـانون اساسـ134و چهارم ( یو س کصدیاصل  ياستنکاف از اجرا

 یاجرائـ يهانامهنییاز مقررات و آ یبخش ایتمام  بیمتعدد در موضوع عدم تصو
 )54چاپ ی(اسالم يمجلس شورا ینامه داخل نی) قانون آئ234ماده ( در اجراي( نیقوان

و سـازمان برنامـه و  يجمهـور استیاستنکاف ر مورد دري کمیسیون انرژ گزارش .5
نفـت خـام و  یدست نییپا عیاز توسعه صنا تیقانون حما يبودجه کشور از اجرا

نامـه  نی) قانون آئـ234ماده ((در اجراي یمردم گذاريهیبا استفاده از سرما يگاز عاناتیم
 )55چاپ ی(اسالم يمجلس شورا یداخل

 يکاالهـا صیچندماهـه در تـرخ ریخأت ییچرا مورد در ياقتصاد ونیسیکم گزارش .6
 يمجلـس شـورا ینامـه داخلـ نی) قـانون آئـ234مـاده (در اجـراي ( کشور ازیمورد ن یاساس
 )64چاپ ی(اسالم

کشـور در نحـوه  یاتیر مالعملکرد سازمان امو مـورد در ياقتصاد ونیسیکمگزارش  .7
مجلـس  ینامـه داخلـ نی) قـانون آئـ234مـاده ((در اجراي  یاتیطرح جامع مال يو اجرا هیته

 )70چاپ ی(اسالم يشورا
ــزارش  .8 ــیکمگ ــاد ونیس ــوردد ياقتص ــع ر م ــاخص تیوض ــادي در ش                هاي اقتص

مجلس  ینامه داخل نیئ) قانون آ45) ماده (1تبصره ( (در اجراي دولت هاي یازدهم و دوازدهم
 )71چاپ ( یاسالم يشورا

              شـخص ثالـث يا مـهیرشـته ب یشناس بیآس ر مـوردد ياقتصاد ونیسیکمگزارش  .9
 )72چاپ ی (اسالم يمجلس شورا ینامه داخل نی) قانون آئ45) ماده (1تبصره ( در اجراي(


