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 رديف

 شماره
شماره  عنوان ثبت

 چاپ
 شماره

 چاپ سابقه

1  354 
 در مورد: قضائي و حقوقيگزارش كميسيون 

 439 474 ي شوراها� حل اختالفتفوريدواليحه 

2  173 
 :مه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در موردادا

 (ارجاع از جلسه علنی) طرح جهش تولید و تامین مسکن

 1جایگزین
 1اصالحیه

329 
191 

199 

3  43 

گزارش کمیسیون ویـژه جهـش و رونـق تولیـد و نظـارت بـر 
 در مورد: ) قانون اساسی44اجراي اصل چهل و چهارم(

هاي کلـی سیاسـت) قانون اجراي 7) و (1طرح اصالح مواد (
 ) قانون اساسی و اصالحات بعدي آن44اصل چهل و چهارم (

 )2نگهبانمحترم (اعاده شده از شوراي 

453 
44 
317 

4  50 
 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد:

طرح فهرست قـوانین و احکـام نـامعتبر در حـوزه ورزش 
 )1نگهبان محترم (اعاده شده از شوراي

472 51 

5  208 

 در مورد:ایی و حقوقی قضگزارش کمیسیون 
) قـانون 14الحاق یک تبصره بـه مـاده (یک فوریتی الیحه 

  و اصالحات بعدي آن 1355صدور چک مصوب 

369 243 

6  69 

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

التـدریس و ین حققانون تعیـین تکلیـف اسـتخدامی معلمـ
یــاران نهضــت ســوادآموزي در وزارت آمــوزش و آموزش

 و اصالحات و الحاقات بعدي15/7/1388پرورش مصوب 

438 
70 
218 
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7  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 

8  115 
 در مورد:قضایی و حقوقی ارش کمیسیون گز

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

303 122 

9  116 
 در مورد:قضایی و حقوقی گزارش کمیسیون 

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

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 

سیه جهت معاضدت در اسالمی ایران و دولت فدراسیون رو
 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 
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13 53 

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

 "شـفافیت آراي نماینـدگان"(این طرح بـا عنـوان شوراي اسالمی
  اعالم وصول گردیده است)

345 54 

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

 57 350 طرح جهش تولید دانش بنیان

15 122 

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

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

351 129 

16 181 

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

 از اسـتفاده بـا گـازي و میعانـات خـام نفـت دستی ایینپ

 مردمی گذاريسرمایه

379 202 

17 134 

 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 

18 63 
 در مورد: اقتصاديکمیسیون  گزارش

 64 382 طرح مالیات بر عایدي سرمایه
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 سوال ها
 
 

مشـهد و کـالت نماینـده محتـرم جواد کریمی قدوسـی ان آقای هاي سؤال ·
               از نماینــده محتــرم پاکدشــت (یــک فقــره) فرهــاد بشــیري و  (یــک فقــره)

 )صبح  00:8ساعت  30/10/9139(سه شنبه مورخ  امور خارجهمحترم  وزیر
 
 
 

 موارد زير نيز در دستور هفته جار� قرار دارد:
تقاضا� تحقيـق و تفحـص از  تصويب گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر .1

              ) آیـین نامـه داخلـی مجلـس 212(در اجـراي مـاده ( عملکرد شرکت دخانیات ایران

 شوراي اسالمی)

تقاضـا� تحقيــق و تفحــص از  تصــويب مبنــی بــر اقتصـاديگـزارش کمیســیون  .2
              ) آیــین نامــه داخلــی مجلــس 212(در اجــراي مــاده ( عملکــرد بانکهــاي خصوصــی

 شوراي اسالمی)

بررســی  در مــورد زیســتومحیططبیعیگــزارش کمیســیون کشاورزي،آب،منابع .3
                 ) آیـین نامـه 45) مـاده(1(در اجراي تبصـره (هاي دامیکیفیت تأمین و توزیع نهاده

 داخلی مجلس)

           نظـارتی در حـوزهگزارش کمیسیون اقتصادي در مورد چگونگی اجـراي سـامانه هـاي  .4
 ) آیین نامه داخلی مجلس)45) ماده(1امور بانکی (در اجراي تبصره(

ـیدگی بـه  .5     بررسی تقاضاي عده اي از نمایندگان مجلس شـوراي اسـالمی در مـورد رس
                وق کاربران و خـدمات پایـه کـاربردي فضـاي مجـازيطرح حمایت از حق

ـاده() قانون اساسـی 85طبق اصل هشتاد و پنجم( )185(چاپ )171( ثبت  ) 164(در اجـراي م
 آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی)
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نقض در  در مورد گزارش کمیسیون کشاورزي، آب، منابع طبیعی و محیط زیست .6
(در اجـراي مـاده تیارات و وظایف بخـش کشـاورزي اجراي قانون تمرکز اخ

 ) آیین نامه داخلی مجلس )234(

بررسی وضعیت مطالبات قرارگاه سـازندگی  گزارش کمیسیون اقتصادي در مورد .7
                 نامـــه داخلـــی مجلـــس ) آیین45) مـــاده(1(در اجـــراي تبصـــره ( خـــاتم االنبیـــاء

 شوراي اسالمی)




