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 دستور هفتگی مجلس
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 2/9/1399                                شنبهیک
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 معاونت قوانین
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 رديف

 شماره
شماره  عنوان ثبت

 چاپ
 شماره

 چاپ سابقه

1  185 

برنامـه و بودجـه و ادامه رسـیدگی بـه گـزارش کمیسـیون 
 در مورد:محاسبات 

کـل طرح برخی احکام مربوط به اصـالح سـاختار بودجـه 
اعـالم  1400این طرح با عنوان طرح احکام کلی بودجـه ( کشور

 .)وصول شده بود

316 209 

2  70 

 در مورد: اقتصاديگزارش کمیسیون 
مکـرر) قـانون مالیاتهـاي 54طرح دوفوریتی اصالح مـاده (

 )2اعاده شده از شوراي نگهبان (  مستقیم
338 

75 
76 
190 
204 

3  20 
 در مورد: اقتصاديگزارش کمیسیون 

 21 339 )1( اعاده شده از شوراي نگهبان  الیحه مالیات بر ارزش افزوده

4  253 
 در مورد: صنايع و معادنگزارش كميسيون 

طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد با رویکرد اصـالح 
 ))45) ماده(1(در اجراي تبصره( هاي تنظیم بازارسیاست

326 254 

5  84 

 و فناوري در مورد: گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات
الیحه نحوه کمکهاي اشخاص حقیقی و حقوقی به سـازمان 

 اي کشورآموزش فنی و حرفه
238 91 

6  115 
 در مورد:قضایی و حقوقی گزارش کمیسیون 

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

303 122 
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7  116 
 در مورد:یی و حقوقی قضاگزارش کمیسیون 

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

304 123 

8  160 
 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:

 انتخابات و وظایف تشکیالت قانون از موادي اصالح طرح

  کشور اسالمی شوراهاي
309 174 

9  164 
 کشور و شوراها در مورد:کمیسیون امور داخلیگزارش شور دوم 

طرح اصالح موادي از قانون انتخابـات ریاسـت جمهـوري 
 اسالمی ایران

310 236 
178 

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 اصالح موافقتنامه بین دولت جمهوري 
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 نحوه واگذاري اموال، تأسیسات، ماشین
 ه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضالبهرگون

327 117 
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 :موارد زير نيز در دستور هفته جار� قرار دارد
 

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 
 آیین نامه داخلی) )212ماده (اجراي 

 نتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراهاا .2
 
 

فـوریتی الحـاق  طرح دو آئین نامه داخلی مجلس در مورد تدوین گزارش کمیسیون
( دو فوریت این طـرح  ) آئین نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی38یک تبصره به ماده (

در دسـتور هفتـه جـار� نیز  به تصویب رسیده است) 28/8/1399جلسه علنی مورخ در 
 .قرار دارد




