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 رديف

 شماره
شماره  عنوان ثبت

 چاپ
 شماره

 چاپ سابقه

1  185 
برنامه و بودجـه و محاسـبات ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون 

 در مورد:

  ساختار بودجه کل کشورطرح برخی احکام مربوط به اصالح 

 1اصالحیه
316 209 

2  36 
 اقتصادي در مورد:گزارش کمیسیون 

(اعاده شده  ) قانون پولی و بانکی کشور1الیحه اصالح ماده(
 از شوراي نگهبان)

378 37 

3  164 

 کشور و شوراها در مورد:کمیسیون امور داخلیگزارش شور دوم 
جمهـوري طرح اصالح موادي از قانون انتخابـات ریاسـت 

بـه  12/9/1399(تقاضاي تغییر دسـتور در جلسـه علنـی مـورخ اسالمی ایران
 تصویب رسید)

310 236 
178 

4  160 

 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:
 انتخابات و وظایف تشکیالت قانون از موادي اصالح طرح

(تقاضاي تغییر دسـتور در جلسـه علنـی مـورخ  کشور اسالمی شوراهاي
 به تصویب رسید) 12/9/1399

309 174 

5  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 

6  208 

 در مورد:قضایی و حقوقی گزارش کمیسیون 
) قـانون 14الحاق یک تبصره بـه مـاده (یک فوریتی حه الی

(یک فوریت  و اصالحات بعدي آن 1355صدور چک مصوب 
 به تصویب رسیده است)...................این الیحه در جلسه علنی مورخ

369 243 
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7  84 
 گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوري در مورد:

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

238 91 

8  115 
 در مورد:قضایی و حقوقی گزارش کمیسیون 

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

303 122 

9  116 
 در مورد:قضایی و حقوقی گزارش کمیسیون 

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

304 123 

10 117 
 در مورد:قضایی و حقوقی گزارش کمیسیون 

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

313 124 

11 120 

 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 

12 110 
 گزارش کمیسیون انرژي در مورد:

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

327 117 

13 53 
 در مورد: گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس

 54 345 طرح شفافیت آراي نمایندگان

14 56 
 گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوري در مورد:

 57 350 طرح جهش تولید دانش بنیان
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 :دموارد زير نيز در دستور هفته جار� قرار دار
تحقیـق و تفحـص از مبنـی بـر تصـویب تقاضـاي گزارش کمیسیون صنایع و معادن  .1

(در کیفیت و قیمت خـودرو عملکرد شرکتهاي خودروسازي در خصوص بررسی 
 )مجلس ) آیین نامه داخلی212اجراي ماده (

گزارش کمیسیون کشاورزي، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص نقض  .2
) 234(در اجراي مـاده (یارات و وظایف بخش کشاورزي در اجراي قانون تمرکز اخت

 آیین نامه داخلی مجلس )
زیست در مورد بررسی کیفیت ومحیططبیعیگزارش کمیسیون کشاورزي،آب،منابع .3

 )) آیین نامه داخلی مجلس45) ماده(7بند( (در اجراي هاي دامیتأمین و توزیع نهاده

15 122 

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

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

351 129 

16 134 

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

ــهآموزش،صــدور گواهینااستانداردهاي ــراي  م ــانی ب و نگهب
 ))1357(1978دبیلیواستییانوردان (اسدر

370 141 

17 181 

 در مورد: انرژيگزارش کمیسیون 
 توسـعه از حمایت قانون به ) تبصره9نه ( الحاق قانون طرح

 از اسـتفاده با گازي و میعانات خام نفت دستی پایین صنایع

 مردمی گذاريسرمایه

379 202 




