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 رديف

 شماره
شماره  عنوان ثبت

 چاپ
 شماره

 چاپ سابقه

1  173 
 :گزارش کمیسیون عمران در موردادامه رسیدگی به 

 (ارجاع از جلسه علنی) طرح جهش تولید و تامین مسکن
 1ایگزینج

 1اصالحیه
و 

 2اصالحیه

329 
191 
199 

2  185 
 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:

               طرح برخـی احکـام مربـوط بـه اصـالح سـاختار بودجـه 
 )1(اعاده شده از شوراي نگهبان کل کشور

525 
209 
316 

3  208 
 در مورد:قضایی و حقوقی گزارش کمیسیون 

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

369 243 

4  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 

5  116 
 :در موردقضایی و حقوقی گزارش کمیسیون 

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

304 123 

6  117 
 در مورد:قضایی و حقوقی گزارش کمیسیون 

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

313 124 

7  110 
 رد:گزارش کمیسیون انرژي در مو

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

327 117 

 گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوري در مورد: 56  8
 57 350 طرح جهش تولید دانش بنیان

9  122 
 در مورد:قضایی و حقوقی گزارش کمیسیون 

یافته در ینه مبارزه با جرائم سـازمانهمکاري در زمپروتکل الیحه
دریاي خزر الحاقی به موافتقنامه همکـاري در زمینـه امنیـت در 

 ))2010نوامبر 18( 1389آبان  27(مورخ دریاي خزر
351 129 
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10 134 

 در مورد: عمرانگزارش کمیسیون 
ـــی  ـــین الملل الیحـــه تصـــویب اصـــالحات کنوانســـیون ب

ــراي اســتانداردهاي آمــوزش، صــدور گواهینامــه  ــانی ب و نگهب
 ))1357(1978اس دبلیو تی(اسدریانوردان 

370 141 

11 181 
 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 

 رد:در مو اقتصاديگزارش کمیسیون  63 12
 64 382 طرح مالیات بر عایدي سرمایه

 گزارش کمیسیون اقتصادي در مورد: 263 13
 331 492 اي حسابدارانطرح اصالح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه

14 138 
 در مورد: عمرانگزارش کمیسیون 

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

495 145 

15 184 
 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 

 در مورد: زیستومحیططبیعیگزارش کمیسیون کشاورزي،آب،منابع 225 16
 261 503 طرح الحاق یک تبصره به بیمه محصوالت کشاورزي

17 111 
 در مورد: زیستومحیططبیعیگزارش کمیسیون کشاورزي،آب،منابع

الیحه پروتکل حفاظت از تنوع زیسـتی الحـاقی بـه کنوانسـیون 
 چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریاي خزر

504 118 

 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: 239 18
 288 505 طرح اصالح قانون بیمه کارگران ساختمانی

19 253 
 کمیسیون صنایع و معادن در مورد:شور دوم گزارش 

پایدار زنجیـره فـوالد بـا رویکـرد اصـالح  طرح توسعه و تولید
 سیاست هاي تنظیم بازار 

522 
254 
326 

20 246 
 گزارش کمیسیون اقتصادي در مورد:

) قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به 8الیحه اصالح ماده (
 شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

524 294 
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 ارد:موارد زير نيز در دستور هفته جار� قرار د
بررسی کیفیت تـأمین و  زیست در موردومحیططبیعیگزارش کمیسیون کشاورزي،آب،منابع .1

 )18(چاپ  داخلی مجلس) ) آیین نامه45) ماده(1(در اجراي تبصره (هاي دامیتوزیع نهاده
امـور  نظارتی در حـوزهچگونگی اجراي سامانه هاي گزارش کمیسیون اقتصادي در مورد  .2

 )27(چاپ ) آیین نامه داخلی مجلس)45) ماده(1((در اجراي تبصره بانکی

نقـض در اجـراي  در مـوردگزارش کمیسیون کشاورزي، آب، منابع طبیعی و محـیط زیسـت  .3
) آیـین نامـه 234مـاده ( (در اجـرايقانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشـاورزي 

 )15(چاپ داخلی مجلس)
          تخراج رمزارزهــاي اســ صــنعت وضــعیتبررسیگــزارش کمیســیون اقتصــادي در مــورد  .4

 )28(چاپ  ) آیین نامه داخلی مجلس)45) ماده(1(در اجراي تبصره(در کشور جهان روا و مبادالت داخلی آن

) قـانون مـدنی از 1استنکاف از اجراي مـاده( گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد .5
 رسوي حجت االسالم والمسلمین جناب آقاي دکتر حسن روحـانی رئـیس جمهـو

 )36(چاپ آیین نامه داخلی مجلس))234ماده( (در اجرايمحترم دولتهاي یازدهم و دوازدهم

عملكـرد از  تقاضـاي تحقیـق و تفحـص تصـويب گزارش کمیسیون اقتصادي مبنی بـر .6
ـ هاي زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاري آتیه صبا و شـرکتشرکت (در  یکفـش ملّ

 )824069(چاپ اسالمی) ) آیین نامه داخلی مجلس شوراي212اجراي ماده (
               بررســی وضــعیت مطالبــات قرارگــاه ســازندگی  گــزارش کمیســیون اقتصــادي در مــورد .7

 )7(چاپ  نامه داخلی مجلس)) آیین45) ماده(1(در اجراي تبصره ( خاتم االنبیاء

از عملكـرد  تقاضاي تحقیـق و تفحـص تصويب مبنی بر گزارش کمیسیون صنایع و معادن .8
 ) آیین نامه داخلی مجلس شـوراي اسـالمی)212(در اجراي ماده ( ایران ی استانداردسازمان مل

 )814397(چاپ 
نحـوه از  تقاضـاي تحقیـق و تفحـص تصـويب گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر .9

 )766834(چاپ  ) آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی)212(در اجراي ماده ( احداث پتروشيمي الوند

طرح حمایت  رسیدگی به ضاي عده اي از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی در موردبررسی تقا .10
ـاپ )171( ثبت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردي فضاي مجازي ) طبـق اصـل 185(چ

 ) آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی)164(در اجراي ماده() قانون اساسی 85هشتاد و پنجم(
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