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 رديف

 شماره
شماره  عنوان ثبت

 چاپ
 شماره

 چاپ سابقه

1  164 

کشور و کمیسیون امور داخلیگزارش شور دوم ادامه رسیدگی به 
 شوراها در مورد:

قانون انتخابـات ریاسـت جمهـوري  طرح اصالح موادي از
 (ارجاع از جلسه علنی) اسالمی ایران

 1اصالحیه

310 
236 
178 
310 

2  253 

 در مورد: صنايع و معادنگزارش كميسيون 
طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد با رویکرد اصـالح 

) 45) ماده(1در اجراي تبصره(این طرح ( هاي تنظیم بازارسیاست
 )ارائه گردیده است لی مجلسآیین نامه داخ

326 254 

3  160 
 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:

 انتخابات و وظایف تشکیالت قانون از موادي اصالح طرح

 کشور اسالمی شوراهاي
309 174 

4  45 
 در مورد: صنايع و معادنگزارش كميسيون 

عـاده (ا طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن
 )1شده از شوراي نگهبان

451 46 

5  30 
 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

 طرح الحاق دوماده به کتاب پنجم قانون مجـازات اسـالمی
 )2(اعاده شده از شوراي نگهبانهاي بازدارنده)(تعزیرات و مجازات

452 
31 
281 

6  43 

گزارش کمیسیون ویـژه جهـش و رونـق تولیـد و نظـارت بـر 
 در مورد: ) قانون اساسی44اصل چهل و چهارم(اجراي 

هاي کلـی ) قانون اجراي سیاسـت7) و (1طرح اصالح مواد (
 ) قانون اساسی و اصالحات بعدي آن44اصل چهل و چهارم (

 )2(اعاده شده از شوراي نگهبان

453 
44 
317 
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7  208 

 در مورد:قضایی و حقوقی گزارش کمیسیون 
) قـانون 14بـه مـاده ( الحاق یک تبصرهیک فوریتی الیحه 

  و اصالحات بعدي آن 1355صدور چک مصوب 

369 243 

8  69 

 شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوري در مورد:گزارش
به 13/6/1397اصالح ماده الحاقی مصوب یک فوریتی طرح 

التـدریس و قانون تعیـین تکلیـف اسـتخدامی معلمـین حق
آمــوزش و  یــاران نهضــت ســوادآموزي در وزارتآموزش

 و اصالحات و الحاقات بعدي15/7/1388پرورش مصوب 

438 70 
218 

9  84 

 گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوري در مورد:
الیحه نحوه کمکهاي اشخاص حقیقی و حقوقی به سـازمان 

 اي کشورآموزش فنی و حرفه
238 91 

10 115 
 در مورد:قضایی و حقوقی گزارش کمیسیون 

انتقـال محکـومین بـین دولـت جمهـوري  الیحه موافقتنامه
 اسالمی ایران و دولت فدراسیون روسیه

303 122 

11 116 
 در مورد:قضایی و حقوقی گزارش کمیسیون 

الیحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مـدنی بـین 
 جمهوري اسالمی ایران و جمهوري فدرال برزیل

304 123 

12 117 

 رد:در موقضایی و حقوقی گزارش کمیسیون 
الیحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوري اسالمی ایران و 

 جمهوري فدرال برزیل
313 124 
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13 120 

 در مورد:قضایی و حقوقی گزارش کمیسیون 
الیحه پروتکل اصـالح موافقتنامـه بـین دولـت جمهـوري 
اسالمی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در 

 هاي مدنی و جزاییپرونده

314 127 

14 110 
 گزارش کمیسیون انرژي در مورد:

آالت و الیحه نحـوه واگـذاري امـوال، تأسیسـات، ماشـین
 هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضالب

327 117 

15 53 

 در مورد: گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس
اصالح موادي از قـانون آیـین نامـه داخلـی مجلـس طرح 

ن شفافیت آراي نماینـدگان اعـالم (این طرح با عنواشوراي اسالمی
  وصول گردیده است)

345 54 

16 56 
 گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوري در مورد:

 57 350 طرح جهش تولید دانش بنیان

17 122 

 در مورد:قضایی و حقوقی گزارش کمیسیون 
الیحه پروتکل همکاري در زمینه مبارزه بـا جـرائم سـازمان 

اقی به موافتقنامه همکاري در زمینـه یافته در دریاي خزر الح
 ))2010نوامبر 18( 1389آبان  27(مورخ امنیت در دریاي خزر

351 129 

18 181 

 در مورد: انرژيگزارش کمیسیون 
 صـنایع توسعه از حمایت قانون به تبصره )9(نه الحاق طرح

 از اسـتفاده بـا گـازي و میعانـات خـام نفـت دستی پایین

 مردمی گذاريسرمایه

379 202 
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 سوال ها
 
 

محتـرم                  وزیـراز آبـاد علینماینـده محتـرم رحمت اله نوروزي آقاي سؤال  .1
 )صبح  00:8ساعت  23/10/1399(سه شنبه مورخ  علوم، تحقیقات و فناوري

 وزیـراز رود وساري و میانـدنماینده محترم کارنامی علی باباییآقاي سؤال  .2
 )صبح  30:8ساعت  23/01/1399(سه شنبه مورخ  محترم راه و شهرسازي

 
 
 
 
 
 

 موارد زير نيز در دستور هفته جار� قرار دارد:
بررسـی  در مـورد زیسـتومحیططبیعیگزارش کمیسیون کشاورزي،آب،منابع -1

                 ) آیـین نامـه 45) مـاده(1(در اجـراي تبصـره (هـاي دامـیکیفیت تأمین و توزیـع نهاده

 داخلی مجلس)

تقاضا� تحقيـق و تفحـص  تصويب صنایع و معادن مبنی بر گزارش کمیسیون -2
              ) آیـین نامـه داخلـی مجلـس 212(در اجـراي مـاده ( شرکت فـوالد مبارکـه اصـفهاناز 

 شوراي اسالمی)

 انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها -3

19 134 

 در مورد: عمرانگزارش کمیسیون 
ــی  ــین الملل ــیون ب ــالحات کنوانس ــویب اص ــه تص الیح
ــانی  ــه و نگهب ــدور گواهینام ــوزش، ص ــتانداردهاي آم اس

 )1357(1978اس دبلیو تی(اسبراي دریانوردان 

370 141 

20 63 
 در مورد: اقتصاديگزارش کمیسیون 

 64 382 طرح مالیات بر عایدي سرمایه



 

- 6 - 

نقض  در مورد گزارش کمیسیون کشاورزي، آب، منابع طبیعی و محیط زیست -4

) 234(در اجراي مـاده (در اجراي قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزي 

 آیین نامه داخلی مجلس )

بررســی وضــعیت مطالبــات قرارگــاه  گــزارش کمیســیون اقتصــادي در مــورد -5

ــاء ــاتم االنبی ــازندگی خ ــراي تبصــره ( س ــاده(1(در اج ــس ) آیین45) م ــی مجل ــه داخل                  نام

 )شوراي اسالمی

 




