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 :در مورد اقتصاديگزارش کمیسیون 

 599 )4(اعاده شده از شوراي نگهبان ر ارزش افزودهالیحه مالیات ب 
21 
339 
541 
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 گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد :

طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد با رویکرد اصالح 
) آئین نامه 45) ماده (1(در اجراي تبصره (سیاست هاي تنظیم بازار

 داخلی مجلس)

522 
254 
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3  110 
 زارش کمیسیون انرژي در مورد:گ

آالت و الیحه نحـوه واگـذاري امـوال، تأسیسـات، ماشـین
 هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضالب
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4  122 
 در مورد:قضائی و حقوقی گزارش کمیسیون 

ه در یافتهمکاري در زمینه مبارزه با جرائم سـازمانپروتکل الیحه
امـه همکـاري در زمینـه امنیـت در قتدریاي خزر الحاقی به مواف

 ))2010نوامبر 18( 1389آبان  27(مورخ دریاي خزر
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 در مورد: عمرانگزارش کمیسیون 
ـــی  ـــین الملل الیحـــه تصـــویب اصـــالحات کنوانســـیون ب
ــراي  ــانی ب اســتانداردهاي آمــوزش، صــدور گواهینامــه و نگهب

 ))1357(1978اس دبلیو تی(اسدریانوردان 
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 در مورد: انرژيگزارش کمیسیون 

           صـنایع توسـعه از حمایـت قـانون بـه ) تبصـره9( الحاق طرح
               از اسـتفاده بـا گـازي و میعانـات خـام نفـت دسـتی پـایین
 مردمی گذاريسرمایه
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 64 382 طرح مالیات بر عایدي سرمایه
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اي طرح اصالح قانون اسـتفاده از خـدمات تخصصـی و حرفـه
 حسابداران
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 در مورد: عمرانگزارش کمیسیون 

موافقتنامه بین دولـت جمهـوري اسـالمی ایـران و دولـت الیحه
 آهنالمللی راهارتباط بینخصوصدر افغانستاناسالمیجمهوري
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12 111 
 در مورد: ستیز طیو مح یعیآب،منابع طب،يکشاورز ونیسیکم گزارش

الیحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحـاقی بـه کنوانسـیون  
 چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریاي خزر

504 118 

 در مورد: اجتماعی ونیسیگزارش کم 239 13
 یکارگران ساختمان مهیطرح اصالح قانون ب 

505 288 

14 246 
 در مورد:اقتصادي  ونیسیگزارش کم

خسارات واردشده بـه  ياجبار همی) قانون ب8اصالح ماده ( حهیال
 هینقل لیاز وسا یشخص ثالث در اثر حوادث ناش

524 294 

 در مورد:امنیت ملی و سیاست خارجی  ونیسیگزارش کم 158 15
 172 540 رعاملیسازمان پدافند غ لیطرح تشک

 در مورد:اجتماعی  ونیسیگزارش کم 298 16
 383 543 کشور یساعت رسم رییطرح تغ

17 75 
 در مورد: آیین نامه داخلی مجلس ونیسیگزارش کم

طرح اصالح و الحاق موادي به قانون نظارت مجلـس بـر رفتـار 
 نمایندگان

565 
82 
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 در مورد: یاجتماع ونیسیگزارش کم 57 18
 58 572 طرح مدیریت تعارض منافع

         در دسـتور  (اجالسـیه دوم)هیـات رئیسـه مجلـس شـوراي اسـالمی  انتخاب اعضـاي
 قرار دارد. 5/3/1400روز چهارشنبه مورخ 
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 موارد زیر نیز در دستور هفته جاري قرار دارد:
          اسـتخراج رمزارزهـاي  صنعت وضعیتبررسیگزارش کمیسیون اقتصادي در مورد  .1

ین نامـه ئـ) آ45) مـاده(1(در اجراي تبصـره(در کشور مبادالت داخلی آنجهان روا و 
 )28(چاپ  داخلی مجلس)

تحقیق و تفحص از عملکرد تقاضاي  تصویب مبنی بر گزارش کمیسیون صنایع و معادن .2
  ین نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی)) آئ212(در اجراي ماده (سازمان ملی استاندارد ایران

) 126) و( 77موارد اعالمـی نقـض اصـول(ی و حقوقی در مورد گزارش کمیسیون قضای .3
 ) ) آیین نامه داخلی234(در اجراي ماده( قانون اساسی

تقاضـاي تحقیـق و تفحـص از نحـوه  تصـویب گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بـر .4
  ) آیین نامه داخلی مجلس)212(در اجراي ماده (احداث پتروشیمی الوند

 تحقیق و تفحـصتقاضاي  تصویب مبنی بره و بودجه و محاسبات برنامگزارش کمیسیون   .5
  ) 212در اجـراي مـاده (( در دسـتگاههاي اجرایـیحقوق هاي نامتعارف  پرداختاز 

 آئین نامه داخلی مجلس)

در نحـوه انتخـاب و  یقـانون يها رتیمغا یبررس گزارش کمیسیون اقتصادي در مورد .6
              ) آیـین نامـه 234(در اجـراي مـاده( سـازمان بـورس و اوراق بهـادار سیانتصاب رئـ

 )مجلس داخلی
تقاضـاي تحقیـق و  تصـویبگزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوري مبنـی بـر  .7

(در اجـراي               1391تفحص از عملکرد سازمان سنجش آمـوزش کشـور از سـال 
 ) آئین نامه داخلی مجلس)212ماده (

 
 

 


