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 رديف

 شماره
 عنوان ثبت

شماره 
 چاپ

 شماره
 چاپ سابقه

1  145 

ویـژه جهـش و رونـق تولیـد و گزارش کمیسیون ادامه رسیدگی به 
 قانون اساسی در مورد: )44نظارت بر اجراي اصل چهل و 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 

2  28 
 در مورد:  گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهاادامه رسیدگی به 
شده از (اعادهها ایدار و هزینه شهرداري ها و دهیاريالیحه درآمد پ
 ) (ارجاع از جلسه علنی)1شوراي نگهبان 

 1اصالحیه

569 
29 
569  

3  39 
 در مورد:اقتصادي گزارش کمیسیون 

دوغارون  -صنعتی سرخس-الیحه ایجاد مناطق آزادتجاري
 )1(اعاده شده از شوراي نگهبان و مازندران

819 40 

4  111 

  سـتیز طیو مح یعیآب،منابع طب،يکشاورز ونیسیکم گزارش
 در مورد:

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

504 118 

5  253 

 گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد :

صـالح طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد با رویکرد ا

) آئـین 45) مـاده (1(در اجراي تبصـره (سیاست هاي تنظیم بازار

 نامه داخلی مجلس)

522 
254 
326 
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6  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 

7  75 
 در مورد: آیین نامه داخلی مجلس ونیسیش کمگزار

طرح اصالح و الحاق موادي به قانون نظارت مجلـس بـر رفتـار 

 نمایندگان
565 

82 
421 

8  306 
گزارش کمیسیون ویـژه جهـش و رونـق تولیـد و نظـارت بـر 

 ) قانون اساسی در مورد:44اجراي اصل(

 گر بخش برقالیحه تأسیس نهاد مستقل تنظیم

587 390 

 در مورد: گزارش کمیسیون اجتماعی 413  9
 ) 81) (شماره1326)(1947الیحه مقاوله نامه بازرسی کار(

601 517 

10  415 

 در مورد: گزارش کمیسیون اجتماعی

) 1360) (1981نامه ایمنـی و بهداشـت شـغلی (الیحه تصویب مقاوله
نامه ایمنـی و بهداشـت ) مقاوله1381( 2002) و پروتکل 155(شماره 
 شغلی 

602 519 

11  129 
 گزارش کمیسیون اقتصادي در مورد:

الیحه موافقتنامه همکـاري اقتصـادي و تجـاري بـین دولتهـاي 

 ساحلی خزر
615 136 

12  220 
 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

) کتاب پنجم قـانون مجـازات 711) تا (705اصالح مواد (طرح 

  لی با اولویت در دستور قرار گرفت)نامه داخ) آیین100)ماده (2(در اجراي تبصره( اسالمی
628 256 
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13 182 
 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

) 100ماده ()2تبصره(در اجراي ( طرح حمایت از مالکیت صنعتی

 نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)آیین
٦٣٧ 206 

14 342 
 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

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

٧٠٨ 426 

15 308 

 در مورد:اقتصادي گزارش کمیسیون 
الیحه پروتکل اصالحی موافقتنامه تشویق و حمایـت متقابـل از 

ي اسـالمی ایـران و دولـت سرمایه گذاري بین دولـت جمهـور
 جمهوري کرواسی

613 392 

16 131 

 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 

17 459 

 در مورد:اجتماعی سیون گزارش کمی
فوق العاده خاص کارمنـدان سـازمان زنـدان هـا و  يطرح تسر

 هیقـوه قضـائ يکشور به کارکنـان ادار یتیو ترب ینیاقدامات تأم
 نامه داخلی با اولویت دردستورقرار گرفت))آیین100)ماده(2اجراي تبصره((در 

ي پزشکی قانونی، انتقال خون ایران، هاالعاده خاص کارمندان سازمانطرح تسري فوقاین طرح با  (
ـه شـماره ثبـت أدامپزشکی و زندانها واقدامات ت مینی و تربیتی کشور به کارکنان سازمان بازرسـی ب

  ادغام گردیده است))457(

769 
583 
585 
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 موارد زیر نیز در دستور هفته جاري قرار دارد:

جهت عضویت هیأت رئیسه انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی با معرفی  .1

) قـانون اساسـی(در 44در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت براجراي اصـل(

 ی)اسالم يمجلس شورا ینامه داخل نی) قانون آئ40ماده ( اجراي

                راحمـدیو بو هیـلویسـخت اسـتان کهگ یزلزلـه سـ مـوردعمـران در  ونیسـیگزارش کم .2

 )44ی (چاپ اسالم يمجلس شورا ینامه داخل نی) قانون آئ45( ) ماده1تبصره ( (در اجراي

ناقص و استنکاف  ينقض، اجرا یموارد اعالم مورد دری و حقوق ییگزارش کمیسیون قضا .3

متعـدد در موضـوع  نیو قوان ی) قانون اساس134و چهارم ( یو س کصدیاصل  ياز اجرا

مـاده  در اجـراي( نیقـوان یائـاجر يهانامهنییاز مقررات و آ یبخش ایتمام  بیعدم تصو

 )54ی(چاپ اسالم يمجلس شورا ینامه داخل نی) قانون آئ234(

 ازیمورد ن یاساس يکاالها صیچندماهه در ترخ ریخأت ییچرا مـورد در ياقتصاد ونیسیگزارش کم .4

 )64ی(چاپ اسالم يمجلس شورا ینامه داخل نی) قانون آئ234ماده ((در اجراي  کشور

و  هیـکشور در نحـوه ته یاتیعملکرد سازمان امور مال مورد در يداقتصا ونیسیگزارش کم .5

 يمجلـس شـورا ینامـه داخلـ نی) قانون آئ234ماده ((در اجراي ی اتیطرح جامع مال ياجرا

 )70ی(چاپ اسالم
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دولت هاي یازدهم  هاي اقتصادي در شاخص تیوضع ر موردد ياقتصاد ونیسیگزارش کم .6

ی اسـالم يمجلس شـورا ینامه داخل نی) قانون آئ45ه () ماد1تبصره ( (در اجراي و دوازدهم

 )71(چاپ 

              شــخص ثالــث يا مــهیرشــته ب یشناســ بیآســ ر مــوردد ياقتصــاد ونیســیگــزارش کم .7

 )72ی (چاپ اسالم يمجلس شورا ینامه داخل نی) قانون آئ45) ماده (1تبصره ( (در اجراي


