
 

 

 

 
 

 

              26/9/1399 تاريخ چاپ                                  اول سال ـ دهميازدوره       

          1400 - 1399                                        

 

 دستور هفتگي مجلس

(21) 

    

 30/9/1399                                    شنبهيك

 2/10/1399                                    سه شنبه

 3/10/1399                                شنبهچهار
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 رديف

 شماره
 عنوان ثبت

شماره 
 چاپ

 شماره
 چاپ سابقه

1  164 

كشور و كميسيون امور داخليگزارش شور دوم ادامه رسيدگي به 
 شوراها در مورد:

ون انتخاباا  رياساج هوراوري طرح اصالح موادي از قان
 اسالمي ايران

310 
236 
178 

2  253 

 در مورد: صنایع و معادنگزارش كميسيون 
طرح توسعه و تولید پايدار زنجیره فوالد با رويکرد اصاالح 

( 45( مااده)1)در اهاراي تصراره) هاي تنظیم بازارسیاسج
 (آيین نامه داخلي مجلس

326 254 

3  160 

 ي كشور و شوراها در مورد:گزارش كميسيون امور داخل
 انتخابا  و وظايف تشکیال  قانون از موادي اصالح طرح

 کشور اسالمي شوراهاي
309 174 

4  208 

 در مورد:قضایي و حقوقي گزارش كميسيون 
( قاانون 14الحاق يك تصرره باه مااده )يك فوريتي اليحه 

  و اصالحا  بعدي آن 1355صدور چك مروب 

369 243 

5  84 

 يون آموزش، تحقيقات و فناوري در مورد:گزارش كميس
اليحه نحوه کوکراي اشخاص حقیقي و حقوقي به ساازمان 

 اي کشورآموزش فني و حرفه
238 91 

6  115 
 در مورد:قضایي و حقوقي گزارش كميسيون 

اليحه موافقتنامه انتقاال محکاومین باین دولاج هوراوري 
 اسالمي ايران و دولج فدراسیون روسیه

303 122 

7  116 

 در مورد:قضایي و حقوقي گزارش كميسيون 
اليحه معاهده معاضد  حقوقي متقابل در امور مادني باین 

 هوروري اسالمي ايران و هوروري فدرال برزيل
304 123 
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8  117 

 در مورد:قضایي و حقوقي گزارش كميسيون 
اليحه معاهده استرداد مجرمین بین هوروري اسالمي ايران و 

 هوروري فدرال برزيل
313 124 

9  120 

 در مورد:قضایي و حقوقي گزارش كميسيون 
اليحه پروتکل اصاالح موافقتناماه باین دولاج هوراوري 
اسالمي ايران و دولج فدراسیون روسیه هرج معاضد  در 

 هاي مدني و هزاييپرونده

314 127 

10  110 
 گزارش كميسيون انرژي در مورد:

و آال  اليحه نحاوه واذاراري اماوالأ تسسی،اا أ ماشاین
 هرذونه مالکیج مربوط به تسسی،ا  آب و فاضالب

327 117 

11  53 
 در مورد: گزارش كميسيون آیين نامه داخلي مجلس

 طرح شفافیج آراي نوايندذان
345 54 

12  56 
 گزارش كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري در مورد:

 طرح هرش تولید دانش بنیان
350 57 

13  122 

 مورد:در قضایي و حقوقي گزارش كميسيون 
اليحه پروتکل هوکاري در زمینه مصارزه باا هارا م ساازمان 
يافته در درياي خزر الحاقي به موافتقنامه هوکاري در زمیناه 

 ((2010نوامصر 18) 1389آبان  27)مورخ امنیج در درياي خزر

351 129 

14  181 

 در مورد: انرژيگزارش كميسيون 
 ايعصان توساعه از حواياج قانون به تصرره نه الحاق طرح

 از اساتفاده باا ذاازي و میعاناا  خاا  نفاج دستي پايین

 مردمي ذراريسرمايه

379 202 

15  290 
 در مورد: آیين نامه داخلي مجلسگزارش كميسيون 

( 37( باه مااده)5طرح الحاق يك تصرره به عناوان تصراره)
 نامه داخلي مجلسقانون آيین

381 368 
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 سوال ها

نيمـروز  زابل، زهك، هيرمنـد،ه محترم نمایند حصیب اله دهوردهآقاي سؤال  .1

)سـه شـن ه مـور   محتار  ارتصاطاا  و فنااوري اطالعاا  وزيراز  و هامون

 (ص ح  8ساعت  2/10/1399

از  اراك، كميجان و خندابنماینده محترم  محودح،ن آصفريآقاي سؤال  .2

 (ص ح  30:8ساعت  2/10/1399)سه شن ه مور   محتر  آموزش و پرورش وزير
 

 :زير نیز در دستور هفته هاري قرار دارد موارد

تحقیا  و تفحاا از تقاضـاي  تصووب م ني بـر گزارش كميسيون صنایع و معادن  .1

)در کیفیج و قیوج خاودرو عولکرد شرکتراي خودروسازي در خروص بررسي 

 (مجلس ( آیين نامه داخلي212اجراي ماده )

نقا  در  در مـورد گزارش كميسيون كشاورزي، آب، منابع ط يعي و محـي  زیسـت .2

( 234)در اجـراي مـاده )اهراي قانون تورکز اختیارا  و وظايف بخاش کشااورزي 

 آیين نامه داخلي مجلس (

بررساي کیفیاج  در مـورد زیستومحي ط يعيگزارش كميسيون كشاورزي،آب،منابع .3

 ( آیين نامه داخلي مجلس(45( ماده)1)در اجراي ت صره )هاي داميتسمین و توزيع نراده

بررسي وضاعیج ماالصاا  قرارذااه ساازندذي  رش كميسيون اقتصادی در موردگزا .4

 نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي(( آیين45( ماده)1)در اجراي ت صره ) خاتم االنصیاء

 انتخاب نوايندذان ناظر در مجامع و شوراها .5

 


