دوره يازدهم ـ سال دوم

تاريخ چاپ 1400/9/3

1400 - 1401

دستور هفتگي مجلس
()55
یکشنبه

1400/9/07

سهشنبه

1400/9/09

چهارشنبه

1400/9/10

معاونت قوانين

شماره
رديف

عنوان

ثبت

1

182

2

16

3

145

4

342

5

308

6

131

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
طرح حمايت از مالكيت صنعتي

شماره

شماره

چاپ

چاپ سابقه

637

206

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي (اعـاد دـد ا

17
927

497

دورای نگهبان )2
گزارش کمیسیون ویژ جهش و رونق تولیـد و ناـارب بـ اجـ ای
اصل( )44قانون اساسی در مورد:
طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب و كار (اعاد دد

154
928

ا دورای نگهبان )1

730
2اصالحیه
دارد

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
طرح اصالح قانون تشكيالت وآيیين دادرسیي ديیوان لیدالت
اداري(دراج ای تبص ( )2ماد ( )100آییننامه داخلی مجلس با اولویـ

708

426

در دستور ق ار گ ف )

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
اليحه پروتكل اصالحي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابیل
از سرمايه گذاري بين دولیت ممهیوري اسیالمي ايیران و

613

392

دولت ممهوري كرواسي
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
اليحه پروتكل اصیالحي بنید  )10-1-4-5اساسینامه موسسیه
منطقهاي استانداردسازي ،ارزيیابي انطایا  ،تيييید صیالحيت و
اندازه شناسي سازمان همكاري اقتصادي ريسكام)
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614

138

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
اليحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سیرمايهگذاري بیين 679

7

421

8

 459اج ای تبص ( )2ماد ()100آییننامه داخلی بـا اولویـ دردسـتورق ار گ فـ ) 769

533

دولت ممهوري اسالمي ايران و دولت ممهوري نيكاراگوئه
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
طرح تسري فو العاده خاص كارمنیدان سیازمان زنیدان هیا و
اقدامات تيميني و تربيتي كشور به كاركنان اداري قوه قضیائيه (در
(این ط ح با ط ح تس ی فوقالعاد خـا

کارمدـدان سـا مانهـای ززدـ ی

583
585

قانونی ،انتقال خون ای ان ،دامپزد ی و ندانها واقداماب تأمیدی و ت بیتی کشـور
به کارکدان سا مان با رسی به دمار ثب ()457ادغام گ دید اس )

گزارش کمیسیون آئیننامه داخلی مجلس در مورد:
9

470

10

397

11

358

طرح شفافيت آراي نمايندگان (دراجـ ای مـاد ( )130آئیننامـه 827

598

داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
اليحه پروتكل بين دولت ممهیوري اسیالمي ايیران و شیوراي
فدرال سوئيس به منظور اصالح موافقتنامه  )5آبان  1381هجیري
شمسي  27اكتار  )2002ميان دولت ممهوري اسالمي ايیران و

616

489

شوراي فدرال سوئيس براي امتناب از أخذ ماليات مضیالف در
مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه و پروتكل آن
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
اليحه موافقتنامه بين دولت ممهیوري اسیالمي ايیران و دولیت
ممهوري غنا به منظیور امتنیاب از اخیذ ماليیات مضیالف و 617
ملوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بر درآمد ،سیرمايه و
لوايد سرمايهاي
-3-

443

12

158

13

351

14

56

15

80

ملی و سیاس

گزارش کمیسیون امدی

خارجی در مورد:

طرح تشكيل سازمان پدافند غيرلامل

540

172

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
طرح اصیالح تاصیره  )1قیانون ممنوليیت بیه كیارگيري 626

435

بازنشستگان
گزارش دوردوم کمیسیون آمو ش ،تحقیقاب و فداوری در مورد:
طرح مهش توليد دانش بنيان

829

57
350

گزارش کمیسیون ب نامه ،بودجه و محاسباب در مورد:
اليحه به هزينه قطعي منظور نمیودن التایار خريید وسیايل 623

87

حفاظتي مزيره خارك
بررسي برنامه و صالحيت آقاا

یوسا

ناور

بیراي تصای

زاار

آواواو ز

پرزرو و اخا ري اعتماا (در اجراا مردد ()204آيينندمر داخلر ملل شرررا االريم )
ر ستور رزا یکشنبه وورخ  1400/9/7قرار ار .

* بررسي تقاضاي دوفوريت در مورد طرح تشكيل آب و فاضالب روستايي
* بررسي تقاضاي يک فوريت در مورد طرح حمايیت از شیركتها و موسسیات
خال و تجاري سازي فناوريهاي نرم
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ووار ایر نيز ر ستور هفته جار

قرار ار :

 .1انتخاب نمایددگان ناظ در مجامع و دوراها
 .2گزارش کمیسیون ویژ جهش و رونق تولید و ناارب ب اج ای اصل( )44قـانون اساسـی در
مورد نحوه امراي بند الف)تاصیره  )18قیانون بودمیه سیال  1400كیل كشیور
(در اج ای تبص ( )1ماد ( )45آیین نامه داخلی مجلس)

 .3گزارش کمیسیون کشاور ی ،آب ،مدابع طبیعی و محـیط یسـ

مبدـی بـ تصاوی

تقاضاي تحقيق و تفحص از نحوه امراي طرح چهل و شش هزار هكتاري آبيیاري
دشت سيستان (در اج ای ماد ( )212آیین نامه داخلی مجلس)
 .4گزارش کمیسیون اقتصادی مبدی ب تصوی

تقاضاي تحقيیق و تفحیص از شیركت

شستا از سال  1392الي (1399در اج ای ماد ( )212آیین نامه داخلی مجلس)
 .5گزارش کمیسیون عم ان مبدی ب تصوی

تقاضیاي تحقيیق و تفحیص از لملكیرد

شركت مهندسي آب و فاضالب كشور(در اج ای ماد ( )212آییننامه داخلی مجلس)
 .6گزارش کمیسیون ان ژی مبدی ب تصوی

تقاضیاي تحقيیق و تفحیص از لملكیرد

وزارت نفت (در اج ای ماد ( )212آیین نامه داخلی مجلس)
 .7گزارش کمیسیون ان ژی مبدی ب تصوی

تقاضیاي تحقيیق و تفحیص از لملكیرد

شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران (در اج ای ماد ( )212آیـیننامـه
داخلی مجلس)
 .8گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و دوراها مبدی بـ تصاوی

تقاضیاي تحقيیق و

تفحص از لملكرد شهرداري آبادان و اروندكنار از سال  1385تیاكنون (در اجـ ای
ماد ( )212آیین نامه داخلی مجلس)
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 .9ب رسی تقاضای عد ای ا نمایددگان مجلـس دـورای اسـالمی در مـورد رسـیدگی بـه
طرح مامع مديريت شهري و روستايي طاق اصل هشتاد و پنجم  )85قانون اساسي
(در اج ای ماد ( )164آیین نامه داخلی مجلس)
 .10گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و دوراها مبدی بـ تصاوی

تقاضیاي تحقيیق و

تفحص از نهاد رياست ممهوري (در اج ای ماد ( )212آیین نامه داخلی مجلس)

 .11گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و دوراها مبدی ب ر تقاضاي تحقيق و تفحیص
از سازمان شهرداري ها و دهياريهاي كشور از سیال ( 1392در اجـ ای مـاد ()212
آیین نامه داخلی مجلس)

 .12گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسي آثار اقتصادي ناشیي از لیدم تحصیيل
اهداف قانون برنامه ششم و امراي احكام قیانوني توسی
ماد ( )234آیین نامه داخلی مجلس)
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وزارت نيیرو(در اجـ ای

