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  دستور هفتگی مجلس
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  7/10/1399                                    شنبهیک

  9/10/1399                                    سه شنبه
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 معاونت قوانین
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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:

نون انتخابـات ریاسـت جمهـوري    طرح اصالح موادي از قا
  اسالمی ایران

310  236  
178  

2   253  

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

) آیـین نامـه   45) ماده(1(در اجراي تبصره( هاي تنظیم بازارسیاست
  داخلی مجلس)

326  254  

3   208 
  در مورد:حقوقی قضایی و گزارش کمیسیون 

) قـانون  14الحاق یک تبصره بـه مـاده (  یک فوریتی الیحه 
   و اصالحات بعدي آن 1355صدور چک مصوب 

369  243  

4   160  
  گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:

 انتخابات و وظایف تشکیالت قانون از موادي اصالح طرح
  کشور اسالمی شوراهاي

309 174 

5   84 
  سیون آموزش، تحقیقات و فناوري در مورد:گزارش کمی

الیحه نحوه کمکهاي اشخاص حقیقی و حقوقی به سـازمان  
  اي کشور آموزش فنی و حرفه

238  91  

6   115  
  در مورد:قضایی و حقوقی گزارش کمیسیون 

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

303 122 

7   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 
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8   117 
  در مورد:قضایی و حقوقی گزارش کمیسیون 

الیحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوري اسالمی ایران و 
  جمهوري فدرال برزیل

313 124 

9   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 جزایی پرونده

314 127  

10 110  
  گزارش کمیسیون انرژي در مورد:

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

327  117  

  در مورد: گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس  53 11
  54  345  طرح شفافیت آراي نمایندگان

  گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوري در مورد:  56 12
  57  350  طرح جهش تولید دانش بنیان

13 122  

  در مورد:قضایی و حقوقی گزارش کمیسیون 
الیحه پروتکل همکاري در زمینه مبارزه بـا جـرائم سـازمان    
یافته در دریاي خزر الحاقی به موافتقنامه همکاري در زمینـه  

  ))2010نوامبر 18( 1389آبان  27(مورخ امنیت در دریاي خزر

351  129  

14 181  

  در مورد: انرژيگزارش کمیسیون 
 صـنایع  توسـعه  از حمایـت  قانون به تبصره نه الحاق طرح
 از اسـتفاده  بـا  گـازي  و میعانـات  خـام  نفـت  دستی پایین

  مردمی گذاري سرمایه

379  202  

15 290  
  در مورد: آیین نامه داخلی مجلسگزارش کمیسیون 

) 37) بـه مـاده(  5طرح الحاق یک تبصره به عنـوان تبصـره(  
  نامه داخلی مجلس قانون آیین

381  368  
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 سوال ها
               محتــرم   وزیــراز  یــرمالنماینــده محتــرم  احــد آزادي خــواهآقــاي   ســؤال  .1

 )صبح  8ساعت  9/10/1399(سه شنبه مورخ  راه و شهرسازي

                محتــرم   وزیــراز  ارومیــهنماینــده محتــرم  سیدســلمان ذاکــرآقــاي   ســؤال  .2
 )صبح  8:30ساعت  9/10/1399(سه شنبه مورخ  جهاد کشاورزي

  

  :ردموارد زير نيز در دستور هفته جار� قرار دا
             1398تفریـغ بودجـه سـال    گزارش رئیس محترم دیـوان محاسـبات کشـور در مـورد     .١

  داخلی مجلس شوراي اسالمی) نامه )آئین219)ماده(1تبصره( (دراجراي کل کشور

             نقـض   در مـورد  گزارش کمیسیون کشـاورزي، آب، منـابع طبیعـی و محـیط زیسـت      .2
) 234(در اجراي مـاده ( و وظایف بخش کشاورزي در اجراي قانون تمرکز اختیارات 

 آیین نامه داخلی مجلس )

بررسـی کیفیـت    در مـورد  زیست ومحیط طبیعی گزارش کمیسیون کشاورزي،آب،منابع .3
 ) آیین نامه داخلی مجلس)45) ماده(1(در اجراي تبصره (هاي دامی تأمین و توزیع نهاده

لبـات قرارگـاه سـازندگی    بررسی وضـعیت مطا  گزارش کمیسیون اقتصادي در مورد .4
 نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی) ) آیین45) ماده(1(در اجراي تبصره ( خاتم االنبیاء

 انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها .5

16 134 

  در مورد: عمرانگزارش کمیسیون 
ــه ــی     الیح ــین الملل ــیون ب ــالحات کنوانس ــویب اص تص

ــانی    ــه و نگهب ــدور گواهینام ــوزش، ص ــتانداردهاي آم اس
  )1357(1978اس دبلیو  تی (اسبراي دریانوردان 

370  141  

  در مورد: اقتصاديگزارش کمیسیون   63 17
  64  382  طرح مالیات بر عایدي سرمایه




