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 رديف

 شماره
شماره  عنوان ثبت

 چاپ
 شماره

 چاپ سابقه

1  208 

 در مورد:قضایی و حقوقی گزارش کمیسیون ادامه رسیدگی به 
) قـانون 14الحاق یک تبصره بـه مـاده (یک فوریتی الیحه 

  و اصالحات بعدي آن 1355صدور چک مصوب 

369 243 

2  36 
 گزارش کمیسیون اقتصادي در مورد:

(اعاده شده  ) قانون پولی و بانکی کشور1الیحه اصالح ماده (

 )1از شوراي نگهبان
378 37 

3  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 

4  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 

5  117 

 در مورد:قضایی و حقوقی گزارش کمیسیون 
الیحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوري اسالمی ایران و 

 جمهوري فدرال برزیل
313 124 

6  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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7  122 

 در مورد:قضایی و حقوقی گزارش کمیسیون 
یافته در همکاري در زمینه مبارزه با جرائم سـازمانپروتکل الیحه

حاقی به موافتقنامه همکـاري در زمینـه امنیـت در دریاي خزر ال
 ))2010نوامبر 18( 1389آبان  27(مورخ دریاي خزر

351 129 

8  134 

 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 

370 141 

9  181 
 در مورد: انرژيگزارش کمیسیون 

 پـایین صـنایع توسعه از حمایت قانون به ) تبصره9نه( الحاق طرح

 مردمی گذاريسرمایه از استفاده با گازي و میعانات خام نفت دستی
379 202 

 در مورد: اقتصاديگزارش کمیسیون  63 10
 64 382 طرح مالیات بر عایدي سرمایه

 گزارش کمیسیون اقتصادي در مورد: 263 11
 اي حسابدارانطرح اصالح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه

492 331 

12 138 
 در مورد: عمرانگزارش کمیسیون 

موافقتنامه بین دولـت جمهـوري اسـالمی ایـران و دولـت الیحه
 آهنالمللی راهارتباط بینخصوصدر افغانستاناسالمیجمهوري

495 145 

13 184 
 گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوري در مورد:

طرح اصالح موادي از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز 
 آموزشی و پرورشی غیردولتی

496 208 

14 253 
 کمیسیون صنایع و معادن در مورد:شور دوم گزارش 

طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد با رویکرد اصالح 
 ) آیین نامه داخلی مجلس)45) ماده (1(در اجراي تبصره ( بازار تنظیمهايسیاست

522 
254 
326 
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  سوال
 

نماینده محتـرم تبریـز، آذرشـهر و  علی رضابیگیان احمد آقای سؤال هاي ·
زرقـان و تعـداد  نماینده محترم شـیراز و روح اله نجابتو (یک فقره) اسکو 
تـرم امـور اقتصـادي و وزیـر محاز (یک فقره) از نمایندگان محترم  يدیگر

 صبح ) 00:9ساعت  31/1/1400(سه شنبه مورخ  دارایی

 
 موارد زير نيز در دستور هفته جار� قرار دارد:

 نظارتی در حوزهچگونگی اجراي سامانه هاي گزارش کمیسیون اقتصادي در مـورد  .1
 )27(چاپ ) آیین نامه داخلی مجلس)45) ماده(1(در اجراي تبصره( بانکیامور 

          اسـتخراج رمزارزهـاي  صنعت وضعیتبررسیمیسیون اقتصادي در مورد گزارش ک .2
) آیـین نامـه 45) مـاده(1(در اجراي تبصـره(در کشور جهان روا و مبادالت داخلی آن

 )28(چاپ  داخلی مجلس)

از عملكـرد  تقاضاي تحقیق و تفحـص تصويب گزارش کمیسیون اقتصادي مبنی بر .3
 یه گذاري آتیه صبا و شرکت کفش ملّیهاي زیرمجموعه شرکت سرماشرکت

 )824069(چاپ ) آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی)212(در اجراي ماده (

از عملكـرد  تقاضاي تحقیـق و تفحـص تصويب مبنی بر گزارش کمیسیون صنایع و معادن .4
 ) آیین نامه داخلی مجلس شـوراي اسـالمی)212(در اجراي ماده ( سازمان ملی استاندارد ایران

 )814397(چاپ 

 عملکـرد آن مرکـز در گزارش مرکز پژوهشـهاي مجلـس شـوراي اسـالمی در مـورد  .5
 مجلس یازدهم

 


