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 ها کمیسیون شده تائید جلسات دستور
 روز
 کمیسیون موضوع ساعت تاریخ

 اصلی/فرعی
 خاص های کمیسیون -الف

 مجلس داخلی نامه آ�ن کمیسیون -۱
 دوشنبه
 قانون به موادی الحاق و اصالح طرح بررسی برای کمیسیون منتخب کارگروه جلسه ۱۱:۰۰ تا ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

 ---- مدعوین و کارشناسان حضور با ۷۵ثبت-نمایندگان بررفتار مجلس نظارت

 شنبه سه
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ 

 تا ۰۶:۴۵
۰۸:۰۰ 

 شورای مجلس داخلی نامه آئین قانون ۸۰ و ۷۲ مواد اصالح طرح بررسی ادامه -۱
 و محاسبت دیوان ها، پژوهش مرکز کارشناسان طراح، حضور با ،۱۶۷ثبت -اسالمی

 برای داخلی نامه آئین کمیسیون وظیفه ایفای نحوه بررسی -۲ مدعوین سایر
 اسالمی شورای مجلس داخلی نامه آئین قانون ۷۲ماده تبصره اجرای

---- 

 چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ 

 ات ۰۶:۴۵
۰۸:۰۰ 

 -اسالمی شورای مجلس داخلی نامه آئین قانون از موادی اصالح طرح به رسیدگی
 و اسالمی تحقیقات مرکز و ها پژوهش مرکز کارشناسان طراح، حضور با -۱۷۷ثبت
 مدعوین سایر

---- 

 نود اصل کمیسیون -۲

  یکشنبه
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ 

 ---- کمیسیون رئیسه هیات نشست ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۳۰

 ۱۷:۰۰ تا ۱۶:۰۰
 شورای مجلس داخلی نامه آئین قانون از موادی اصالح 'طرح طرح/الیحه بررسی

 در اساسی' قانون )۹۰نودم( اصل کمیسیون کارآمدسازی و تقویت برای اسالمی
 نود اصل کمیسیون

 فرعي

 بر نظارت مرکزی هیات در عضویت جهت نفر ۲ انتخاب برای اعضاء از نفر ۴ معرفی ۱۷:۳۰ تا ۱۷:۰۰
 ---- کشور اسالمی شوراهی انتخابات

 تا ۱۷:۳۰
۱۸:۰۰ 

 رفتار بر مجلس نظارت قانون به موادی الحاق و اصالح 'طرح طرح/الیحه بررسی
 فرعي نود اصل کمیسیون در نمایندگان'

  شنبه سه
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ 

 ---- کمیسیون رئیسه هیات نشست ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰
 ---- کشور محاسبات دیوان کل رئیس با کمیسیون عمومی نشست ۱۸:۰۰ تا ۱۴:۱۵

 عمرانی و فنی اقتصادی، کمیته

  دوشنبه
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ 

 ---- کمیسیون عمرانی و فنی اقتصادی، کمیته نشست ۱۱:۰۰ تا ۰۹:۳۰
 ---- کمیسیون عمرانی و فنی اقتصادی، کمیته نشست ۱۳:۰۰ تا ۱۱:۰۰

 چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ 

 تا ۱۴:۳۰
 ---- مس ملی شرکت مدیرعامل با اقتصادی کمیته نشست ۱۶:۳۰

 اساسی قانون ۴۴ اصل اجرای بر نظارت و تولید رونق و جهش ویژه کمیسیون -۳

 یکشنبه
 ۱۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

 بانکهای سهام تملک مجاز سقف از کارگران رفاه بانک شدن مستثنی طرح بررسی -۱
 )۴۴ ثبت شماره (اصلی نگهبان محترم شورای از برگشتی غیردولتی تجاری

 دارایی، و اقتصادی امور اجتماعی، رفاه و کار تعاون های وزارتخانه باحضور:
-۲ اسالمی شورای جلسم مرکزپژوهشهای مرکزی، بانک ، اجتماعی تامین سازمان
 و تولید مسائل بررسی خصوص در اسالمی شورای مجلس مرکزپژوهشهای گزارش
  کار و کسب فضای

---- 

 دوشنبه
 ۱۰:۰۰ تا ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

 اصل کلی سیاستهای قانون اجرای خصوص در دارایی و اقتصادی امور وزیر گزارش
 ، اجتماعی رفاه و کار تعاون وزارت باحضور: آن ذیل قوانین و اساسی قانون )۴۴(

 شورای مجلس مرکزپژوهشهای محاسبات، دیوان سازی، خصوصی سازمان رئیس
---- 
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  تعاون و ایران اتاقهای اسالمی،

 تخصصی های کمیسیون -ب
 فناوری و تحقیقات آموزش، کمیسیون -۱

  یکشنبه
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ 

 تا ۱۳:۴۵
 ---- اخبار تبادل ۱۴:۰۰

 حضور با »بهداشتي هاي پروتکل رعايت و مدارس بازگشايي« موضوع بررسي ۱۵:۳۰ تا ۱۴:۰۰
 ---- پزشکي آموزش و درمان بهداشت، وزارت مجموعه

 سازمان رئیس حضور با »قدیم نظام کنکور برگزاری تمدید« موضوع بررسی ۱۶:۰۰ تا ۱۵:۳۰
 ---- کشور آموزش و سنجش

  شنبه سه
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ 

 تا ۱۳:۴۵
 ---- اخبار تبادل ۱۴:۰۰

 ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰

 گیری پی جهت بهزیستی سازمان رئیس و پرورش و آموزش وزیر از دعوت
 شدن اجرایی-۱ درخصوص: العالی) رهبری(مدظله معظم مقام اخیر فرمایشات

 )۲۰۳۰سند( مورد در له معظم دغدغه رفع-۲ پرورش و آموزش بنیادین تحول سند
 فرهنگیان دانشگاه تقویت-۴ کودک مهدهای وضعیت به رسیدگی-۳

---- 

 پرورش و آموزش کارگروه
 یکشنبه
 با »پرورش و آموزش وزارت نیروهای استخدامی تکلیف تع�ن« موضوع بررسی ۱۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

 ---- مربوطه مسئوالن حضور

 اسالمی تربیت و فرهنگ کارگروه
 یکشنبه
 مسئوالن حضور با »پرورش و آموزش وزارت در تربیتی و فرهنگی« مسائل بررسی ۱۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

 ---- مربوطه

 اجتماعی کمیسیون -۲

  یکشنبه
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ 

 ---- اجتماعی های آسیب کمیته عملکرد گزارش استماع ۱۴:۱۵ تا ۱۴:۰۰
 تا ۱۴:۱۵
 ---- بازنشستگي هاي صندوق کميته عملکرد گزارش استماع ۱۴:۳۰

 تا ۱۴:۳۰
 ---- استخدامی و اداری کمیته عملکرد گزارش استماع ۱۴:۴۵

 تا ۱۴:۴۵
 ---- ایثارگران کمیته عملکرد گزارش استماع ۱۵:۰۰

 ---- خانواده و زنان کمیته عملکرد گزارش استماع ۱۵:۱۵ تا ۱۵:۰۰
 تا ۱۵:۱۵
 ---- اجتماعی رفاه کمیته عملکرد گزارش استماع ۱۵:۳۰

 تا ۱۵:۳۰
 ---- تعاون کمیته عملکرد گزارش استماع ۱۵:۴۵

 تا ۱۵:۴۵
 ---- ها) خیریه و ها (انجمن نهاد مردم های سازمان کمیته عملکرد گزارش استماع ۱۶:۰۰

 ---- کار روابط و کارآفرینی اشتغال، کمیته عملکرد گزارش استماع ۱۶:۱۵ تا ۱۶:۰۰

  شنبه سه
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ 

 ---- اخبار استماع و کریم قرآن قرائت ۱۴:۱۰ تا ۱۴:۰۰
 ---- اخبار استماع و کریم قرآن قرائت ۱۴:۱۵ تا ۱۴:۰۰
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 کمیسیون در کشاورزی' بیمه کارگزاران تکلیف تع�ن 'طرح طرح/الیحه بررسی ۱۵:۳۰ تا ۱۴:۱۰
 اصلي اجتماعی

 تا ۱۴:۱۵
۱۵:۳۰ 

 در ششم' برنامه قانون )۱۱۲( ماده »ج« بند استفساریه 'طرح طرح/الیحه بررسی
 اصلي اجتماعی کمیسیون

 ---- عملکرد گزارش استماع منظور به دارایی و اقتصاد محترم وزیر از دعوت ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۱۵
 تا ۱۵:۳۰
۱۶:۳۰ 

 آئين ۷ ماده خصوص در کشور محاسبات ديوان محترم کل رئيس گزارش استماع
 ---- محاسبات ديوان استخدامي نامه آئين قانون ۱۷ ماده اجرايي نامه

 تا ۱۵:۳۰
۱۶:۳۰ 

 نامه آئين ۷ ماده خصوص در محاسبات ديوان محترم کل رئيس گزارش استماع
 ---- کشور محاسبات ديوان استخدامي نامه آئين قانون ۱۷ ماده اجرايي

 تا ۱۶:۳۰
 ---- یکشنبه) روز از (باقیمانده کمیسیون های کمیته سایر عملکرد گزارش استماع ۱۶:۴۵

 استخدامی و اداری
 دوشنبه
 عمومی بخش و دولت خدمات پیشخوان دفاتر 'طرح طرح/الیحه بررسی ۱۱:۰۰ تا ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

 اصلي اجتماعی کمیسیون در غیردولتی'

 اقتصادی کمیسیون -۳
 شنبه
 اسالمی جمهوری اقتصاد تعاونی بخش الیحه بررسی جهت تعاون کارگروه جلسه ۱۰:۰۰ تا ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

 ---- )۸۷ ثبت -ایران(اصلی

 یکشنبه
 ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

 شورای از شده اعاده )۲۰ ثبت -افزوده(اصلی ارزش بر مالیات الیحه بررسی ادامه )۱
 )۳۶ ثبت -کشور(اصلی بانکی و پولی قانون اصالح الیحه بررسی )۲ )۲نگهبان(

 )۱نگهبان( شورای از شده اعاده
---- 

 شنبه سه
 ---- )۶۲ ثبت -(اصلی ریال حوزه در حکمرانی ارتقای طرح کلیات بررسی ۶:۰۰۱ تا ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

 چهارشنبه
 به رسیدگی نحوه و روز اخبار بررسی خصوص در کمیسیون رئیسه هیأت جلسه ۱۳:۰۰ تا ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

 ---- لوایح و طرحها

 سرمایه بازار
 دوشنبه
 وضعیت بهبود به مربوط پیشنهادهای بررسی جهت سرمایه بازار کارگروه جلسه )۲ ۱۲:۰۰ تا ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

 ---- سرمایه بازار

 مالیاتی
 دوشنبه
 ثبت -سرمایه(اصلی عایدی بر مالیات طرح بررسی جهت مالیاتی کارگروه جلسه )۱ ۱۰:۰۰ تا ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

۶۳( ---- 

 خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون -۴

  یکشنبه
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ 

 ----  تحوالت و اخبار آخرین بر مروری ۱۴:۱۰ تا ۱۴:۰۰

 و ارتباطات محترم وزیر حضور با کشور در سایبری فضای امنیتی تهدیدات بررسی ۱۵:۳۰ تا ۱۴:۱۰
 ----  اطالعات فناوری

 تا ۱۵:۳۰
۱۷:۰۰ 

 و ملی امنیت کمیسیون در غیرعامل' پدافند سازمان 'تشکیل طرح/الیحه بررسی
 اصلي خارجی سیاست

  دوشنبه
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ 

 ---- تحوالت و اخبار آخرین بر مروری ۱۴:۱۰ تا ۱۴:۰۰

 به ارجاعی لوایح و ها طرح خصوص در امنیت کمیته محترم رئیس گزارش استماع ۱۴:۴۰ تا ۱۴:۱۰
 ---- مزبور کمیته

 ---- ادامه روند بررسی برای ایالم استان به اعزامی هیأت محترم رئیس گزارش استماع ۱۵:۰۰ تا ۱۴:۴۰
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 گرمسیری سامانه طرح فعالیت

 کمیسیون در عمومی' وظیفه خدمت قانون به ماده یک 'الحاق طرح/الیحه بررسی ۱۷:۰۰ تا ۱۵:۰۰
 اصلي خارجی سیاست و ملی امنیت

  شنبه سه
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ 

 ---- تحوالت و اخبار آخرین بر مروری ۱۴:۱۰ تا ۱۴:۰۰
 ----  کشور محترم وزیر حضور با کشور تحوالت و اخبار آخرین بررسی ۱۵:۳۰ تا ۱۴:۱۰

 تا ۱۵:۳۰
۱۵:۴۰ 

 و زهک زابل، شريف مردم محترم نماينده دهمرده اهللا حبيب آقاي جناب سوال
 ----  کشور محترم وزير از هيرمند

 ----  اساسی قانون )۹۰ نودم( اصل کمیسیون محترم رئیس گزارش استماع ۱۷:۰۰ تا ۱۵:۴۰
 چهارشنبه

۱۳۹۹/۰۶/۲۶ 
 تا ۰۶:۳۰
 ---- ها کارگروه محترم رؤسای و رئیسه هیأت محترم اعضای نشست ۰۸:۰۰

 امنیت

  یکشنبه
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ 

 ۱۶:۳۰ تا ۱۶:۰۰
 کنوانسیون به الحاقی زیستی تنوع از حفاظت پروتکل 'الیحه طرح/الیحه بررسی

 و ملی امنیت کمیسیون در خزر' دریای دریایی زیست محیط از حفاظت چهارچوب
 خارجی سیاست

 فرعي

 ۱۷:۰۰ تا ۱۶:۳۰
 یافتهسازمان جرایم با مبارزه زمینه در همکاری پروتکل 'الیحه طرح/الیحه بررسی

 (مورخ خزر دریای در امنیت زمینه در همکاری موافقتنامه به الحاقی خزر دریای در
 خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون در ))'۲۰۱۰ نوامبر ۱۸(۱۳۸۹ آبان ۲۷

 فرعي

 امنیت کمیسیون در ' رضوی بهکده اموال تکلیف تع�ن 'الیحه طرح/الیحه بررسی ۱۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰
 فرعي خارجی سیاست و ملی

 بشر حقوق

 شنبه سه
 ۱۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

 در اسالمی های همکاری سازمان در ایران اسالمی جمهوری اقدامات الف) بررسی:
 در تصویب دست در و شده مصوب های کنوانسیون و اسناد ب) بشر حقوق حوزه

 کودک، زنان، حقوق جمله از بشر حقوق به مرتبط موضوعات در مذکور سازمان
 های فرصت و نع،موا قوت، و ضعف نقاط ج) ... و سالمت و بهداشت خانواده،

  بشر حقوق حوزه در اسالمی های همکاری سازمان با تعامل

---- 

 شوراها و کشور امورداخلی کمیسیون -۵
 یکشنبه
 اسالمی جمهوری ریاست انتخابات قانون از موادی 'اصالح طرح/الیحه بررسی ۱۷:۰۰ تا ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

 اصلي شوراها و کشور امورداخلی کمیسیون در ایران'

 دوشنبه
 ۱۴:۰۰ تا ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

 در (سایبری) فتا پلیس از شوراها و کشور داخلی امور کمیسیون اعضا بازدید
 ها طرح همچنین و مجازی فضای حوزه تهدیدهای و ها فرصت با آشنایی راستای

 فتا پلیس های برنامه و
---- 

 شنبه سه
 های شورا انتخابات و وظایف تشکیالت قانون از موادی 'اصالح طرح/الیحه بررسی ۱۷:۰۰ تا ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

 اصلي شوراها و کشور امورداخلی کمیسیون در کشور' اسالمی

 چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ 

 تا ۰۷:۰۰
 ---- شوراها و کشور داخلی امور کمیسیون رئیسه هیات نشست ۰۸:۰۰

 انرژی کمیسیون -۶
 یکشنبه
 ---- کمیسیون مشاورین انتخاب خصوص در گیری رأی ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

 شنبه سه
 ---- پتروشیمی و گاز نفت، های فرآورده صادرکنندگان مشکالت و مسائل بررسی ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
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 محاسبات و بودجه و برنامه کمیسیون -۷

  یکشنبه
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ 

 ---- اخبار و اطالعات تبادل ۱۴:۱۵ تا ۱۴:۰۰

 راهکارهای و تدابیر و بورس در آمده بوجود نابسامانی و وضعیت بررسی و بحث ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۱۵
 ---- ذیربط مسئولین حضور با وضعیت این ادامه از جلوگیری جهت شده اتخاذ

  دوشنبه
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ 

 ---- اساسی کاالهای تامین طرح نیاز مورد منابع به نسبت تصمیم اتخاذ ۱۰:۰۰ تا ۰۸:۳۰

 کمیته گزارش محوریت با بودجه ساختار اصالح پیرامون نظر تبادل و بحث ادامه ۱۲:۰۰ تا ۱۰:۰۰
 ---- ذیربط

 ۱۴:۳۰ تا ۱۴:۰۰
 وزير از اراک محترم نماينده آصفري محمدحسن آقاي: جناب سوال به رسيدگي
 به معيشت يارانه پرداخت عدم علت درخصوص اجتماعي رفاه و کار تعاون محترم
 ها خانواده برخي

---- 

 تا ۱۴:۳۰
۱۵:۳۰ 

 میبد و تفت محترم نماینده میرمحمدی سیدجلیل آقای: جناب سوال به رسیدگی
 به یارانه پرداخت عدم علت درخصوص دارائی و اقتصادی امور محترم وزیر از

 فقره) شرایط(دو واجد افراد برخی
---- 

 از کتول آباد علی محترم نماینده نوروزی اهللا رحمت آقای: جناب سوال به رسیدگی ۱۶:۰۰ تا ۱۵:۳۰
 ---- اعتبارات عادالنه توزیع عدم علت درخصوص نیرو محترم وزیر

  شنبه سه
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ 

 تا ۱۳:۳۰
 ---- کمیسیون رئیسه هیات جلسه ۱۴:۰۰

 ---- دیوان کل رئیس حضور با کشور محاسبات دیوان عملکرد بررسی و بحث ۱۵:۳۰ تا ۱۴:۰۰

 لوایح مصوبات اعمال سامانه درخصوص اطالعات فناوری کمیته گزارش ارائه ۱۶:۰۰ تا ۱۵:۳۰
 ---- سنواتی بودجه

 اقتصادی
 یکشنبه
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ 

 تا ۰۶:۴۵
۰۸:۰۰ 

 از استفاده با کشاورزی های چاه به رسانی برق در تسریع راهکارهای بررسی
 ----  تولید موانع رفع قانون )۱۲( ماده ظرفیت

 فرهنگی و اجتماعی امور

  دوشنبه
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ 

 تا ۰۷:۳۰
 ----  توسعه دوم برنامه قانون )۶۲تبصره( استفساریه طرح به رسیدگی ۰۸:۰۰

 تا ۰۸:۰۰
 ---- دانشگاهی جهاد ۱۳۹۹ سال ماهه شش و ۱۳۹۸ سال اعتبارات عملکرد به رسیدگی ۰۸:۳۰

 آمار و آمایش ریزی، برنامه
 یکشنبه
 بخش سهم و توسعه هاي برنامه با سنواتي هاي بودجه ارتباط نحوه بررسي ادامه ۱۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

 ----  کشور بودجه از اقتصادي هاي

 مجلس اموال و مالی امور محاسبات، دیوان
 دوشنبه
 ----  عمومی محاسبات قانون )۲۴( و )۲۳مواد( اصالح الیحه به رسیدگی ۱۲:۳۰ تا ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

 درمان و بهداشت کمیسیون -۸

  یکشنبه
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ 

 ---- اخبار استماع و کریم قرآن تالوت ۱۴:۰۵ تا ۱۴:۰۰

 به انتقال جهت کمیسیون محترم عضو رضوانی غالمحسین آقای درخواست بررسی ۱۴:۱۰ تا ۱۴:۰۵
 ----  داخلی نامه آئین ۶۲ ماده به استناد با محاسبات و بودجه و برنامه کمیسیون

 این به انتقال جهت قائنات محترم نماینده اسحاقی سلمان آقای درخواست بررسی ۱۴:۱۵ تا ۱۴:۱۰
 ----  داخلی نامه آئین ۶۲ ماده به استناد یا کمیسیون
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 و شده انجام اقدامات خصوص در اجتماعی تامین سازمان ریاست گزارش استماع ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۱۵
 ----  سازمان آن آتی های برنامه ارائه

  شنبه سه
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ 

 ---- اخبار استماع و کریم قرآن تالوت ۱۴:۰۵ تا ۱۴:۰۰

 ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۵

 يورو ميليارد يک و ۱۳۹۹ بودجه اعتبارات تخصيص وضعيت آخرين بررسي
 بخش به کرونا ويروس شيوع از ناشي عوارض مديريت و مقابله براي تخصيصي

 داري خزانه پزشکي، آموزش و درمان بهداشت، وزارت مسئولين حضور با سالمت
 مجلس هايپژوهش مرکز و بودجه و برنامه سازمان ، محاسبات ديوان ، کشور کل

  اسالمي شوراي

---- 

 خانواده و جمعیت کمیته
 دوشنبه
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ 

 تا ۰۷:۳۰
 ---- کشور جمعیت وضعیت آخرین بررسی ۰۹:۳۰

 اطهر سینا کلینیک حادثه کمیته

 دوشنبه
 ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

 توسط گرفته صورت اقدامات آخرین و آمده پیش حادثه علل بررسی ادامه
 وزارت درمان معاون حضور با اطهر سینا برداری تصویر مرکز در اجرائی دستگاههای

 مدیر و مجلس امور در تهران شهردار مشاور ، پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت
 اجتماعی امور و کار ، تعاون وزارت کار روابط معاون تهران، نشانی آتش عامل

 تهران جنائی امور دادسرای قتل ویژه ۱۱ شعبه ،بازپرس

---- 

 غذا و دارو کمیته
 یکشنبه
 ---- )۶۵چاپ اساسی(فرعی کاالهای به ترجیحی ارزبانرخ تخصیص طرح بررسی ۱۸:۰۰ تا ۱۶:۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

 لوایح و طرحها کمیته

  دوشنبه
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ 

 فرعی ( اجتماعی امور و کار تعاون، وزارت اختیارات و وظایف تع�ن الیحه بررسی ۱۱:۰۰ تا ۱۰:۰۰
 ---- )۲ و۱ مواد ۹۲ چاپ –

 و الف بند ۶ ا، مواد ۱۱۰ چاپ فرعی ( رضوی بهکده اموال تکلیف تع�ن الیح بررسی ۱۲:۰۰ تا ۱۱:۰۰
۸( ---- 

 احمر هالل کمیته
 شنبه سه
 ----  احمر هالل اساسنامه نویس پیش بررسی ۱۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

 معادن و صنایع کمیسیون -۹

  یکشنبه
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ 

 مهم موضوعات و ها طرح خصوص در مشورتي نظرات اخذ و اخبار بررسي ۱۴:۳۰ تا ۱۴:۰۰
 ----  کميسيون

 تا ۱۴:۳۰
۱۵:۱۵ 

 -فرعی ( اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت اختیارات و وظایف تع�ن الیحه بررسی
 ---- )۴ماده( -)۱ماده( : ارجاعی مواد )۸۵ ثبت شماره

 ۱۶:۰۰ تا ۱۵:۱۵
 -فرعي ( ايران اسالمي جمهوري اقتصادي تعاوني بخش قانون اصالح اليحه بررسي
-)۲۲ماده(-)۲۰( ماده -)۱۹( ماده-)۱۸ماده(-)۱۶:ماده( ارجاعي مواد )۸۷ ثبت شماره
 )۷۷( ماده -)۷۰ماده(

---- 

  شنبه سه
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ 

 ----  واصله اطالعات و اخبار بررسی ۱۴:۱۵ تا ۱۴:۰۰
 ---- کاری عملکرد از اجتماعی رفاه و کار تعاون، محترم وزیر گزارش استماع ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۱۵

 اطالعات فناوری و ارتباطات کمیته
 ----  کشاورزی جهاد وزارت سازی یکپارچه اطالعات طرح محترم مجری گزارش استماع ۱۰:۰۰ تا ۰۸:۰۰ دوشنبه
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۱۳۹۹/۰۶/۲۴ 

 کار و کسب فضای بهبود و تولید جهش کمیته
 دوشنبه
 ----  مالیاتی حوزه در صنعت مشکالت و مسائل بررسی ادامه ۱۰:۰۰ تا ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

 پتروشیمی و گاز و نفت صنایع کمیته
 دوشنبه
 ---- کمیته فعالیت حوزه در گمرک و پتروشیمی به مربوط موضوعات بررسی ۱۵:۳۰ تا ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

  نوین فناوریهای و هوافضا صنایع کمیته
 دوشنبه
 ----  بنیان دانش تولید جهش طرح گزارش بندی جمع ۱۲:۰۰ تا ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

  صنعتی توسعه راهبردهای و صنعت کمیته
 چهارشنبه

۱۳۹۹/۰۶/۲۶ 
 تا ۱۳:۳۰
۱۴:۳۰ 

 مشکالت خصوص در گزارش ارائه با صنعت حوزه با مرتبط موضوعات بررسی
 ----  صنعتی های شهرک شرکت

  معدنی صنایع و معدن کمیته

 دوشنبه
 ۱۲:۰۰ تا ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

 از ذيربط مسئوالن حضور با ارزش هاي زنجيره و فلزي معادن موضوعات بررسي
 ، ايران اتاق ، معادن خانه مرتبط، هاي انجمن تجارت، و معدن صنعت، وزارت

 مجلس پژوهشهاي مرکز ، مرتبط بزرگ پيمانکاران
---- 

 عمران کمیسیون -۱۰
 یکشنبه
 ---- مسکن رونق و تولید جهش دوفوریتی طرح بررسی ۱۷:۰۰ تا ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

  دوشنبه
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ 

 ---- مسکن رونق و تولید جهش دوفوریتی طرح بررسی ۱۲:۰۰ تا ۰۸:۰۰
 ---- مسکن رونق و تولید جهش دوفوریتی طرح بررسی ۱۷:۰۰ تا ۱۴:۰۰

 شنبه سه
 ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

 خصوص در گزارش ارائه و زنگنه مهندس آقای جناب نفت محترم وزیر از دعوت
 بودجه قانون )۱( تبصره (و) بند عملکرد و نفت وزارت ای توسعه طرحهای عملکرد
  کشور کل ۱۳۹۹ سال

---- 

 فرهنگی کمیسیون -۱۱

  یکشنبه
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ 

 ----  فرهنگی اخبار بررسی -۱ ۱۴:۳۰ تا ۱۴:۰۰
 ----  خانواده تعالی و جمعیت پیرامون بررسی و بحث ادامه -۲ ۱۷:۰۰ تا ۱۴:۳۰

  شنبه سه
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ 

 ----  فرهنگی اخبار بررسی -۱ ۱۴:۳۰ تا ۱۴:۰۰
 تا ۱۴:۳۰
۱۵:۳۰ 

 والمسلمین االسالم حجت حضور با فرهنگی مسائل پیرامون نظر تبادل و بحث -۲
 ----  قرائتی آقای

 تا ۱۵:۳۰
 ---- کمیسیون با مرتبط موضوعات خصوص در نظر تبادل و بحث -۳ ۱۷:۰۰

 چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ 

 تا ۰۷:۰۰
 ---- کمیسیون رئیسه هیأت جلسه ۰۸:۰۰

 ساختار اصالح و بودجه برنامه، کمیته
 یکشنبه
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ 

 تا ۱۷:۰۰
۱۸:۳۰ 

 مرکز کارشناسان حضور با فرهنگی نهادهای ساختار اصالح پیرامون بررسی و بحث
 ---- ها پژوهش

 دستی صنایع و گردشگری، فرهنگی، میراث ارشاد، اسالمی، تبلیغات کمیته
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 یکشنبه
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ 

 تا ۱۷:۰۰
 ---- قبل جلسات تصمیمات پیرامون بررسی و بحث ۱۸:۳۰

  مجازی فضای و رسانه هنر، فرهنگ، کمیته
 دوشنبه
 ----  ذیربط کارشناسان حضور با اجتماعی های رسان پیام پیرامون بررسی و بحث ۱۱:۰۰ تا ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

 حقوقی و قضائی کمیسیون -۱۲
 است. نشده ارائه هفتگی برنامه

 زیست محیط و طبیعی منابع آب، کشاورزی، کمیسیون -۱۳

 شنبه
 ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

 گوشت تولید در آن از ناشی عوارض و روزه یک جوجه قیمت افت دالیل بررسی
 کشاورزی، جهاد وزارت ذیربط مسئولین از دعوت با مناسب راهکار ارائه و مرغ

 مصرف و کنندگان تولید از حمایت (سازمان تجارت و معدن صنعت، وزارت
 خصوصی بخش ذیربط های اتحادیه و کنندگان)

---- 

 یکشنبه
 ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

 مجلس محترم نمایندگان از ایی عده تقاضای مورد در گیری رای و بررسی ادامه-۱
 قانون اجرای نقض عنوان با مجلس داخلی نامه آئین )۲۳۴( ماده اعمال برای
 انتخاب برای گیری رای-۲ دولت سوی از کشاورزی بخش وظایف و اختیارات تمرکز

 پیش بررسی-۳ فعلی یسخنگو استعفای تقاضای به توجه با کمیسیون سخنگوی
 اساسی محصوالت خرید تضمین قانون )۲( و )۱( تبصره اصالح فوریتی دو طرح

  ۱۳۶۸/۶/۲۱ مورخ کشاورزی

---- 

  شنبه سه
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ 

 ۱۵:۰۰ تا ۱۴:۰۰

 جناب-۱ سواالت: به پاسخگویی منظور به کشاورزی جهاد محترم وزیر از دعوت
 نماینده کارنامی بابائی علی آقای جناب-۲ اقلید محترم نماینده صالحی مسلم آقای

 مینو محترم نماینده پور آریان رضا آقای جناب-۳ دورود میان و ساری محترم
 نماینده مولوی محمد سید آقای جناب-۴ تپه مراوه و کالله و گالیکش دشت،
 نماینده میان ملک صفری محمد آقای جناب-۵ سئوال) فقره ۳( آبادان محترم
 طوالش، محترم نماینده یاری محمد حسن آقای جناب-۶ املش و رودسر محترم

 و تفت محترم نماینده محمدی میر جلیل سید آقای جناب-۷ ماسال و رضوانشهر
  سردشت و پیرانشهر محترم مایندهن پور حسین کمال آقای جناب-۸ میبد

---- 

 ۱۶:۰۰ تا ۱۵:۰۰

 حسن آقای جناب-۱ سواالت: به پاسخگویی منظور به نیرو محترم وزیر از دعوت
 نماینده میکال فرخی رسول آقای جناب-۲ درگزین و رزن محترم نماینده لطفی
 محترم نماینده زهی حسین اسماعیل آقای جناب-۳ سیاهکل و الهیجان محترم
 طهماسبی رهادف آقای جناب-۴ کورین و آباد نصرت بخشهای و میرجاوه خاش،

 نماینده کوهساری غالمعلی آقای جناب-۵ بختگان و استهبان نیریز، محترم نماینده
 آباد علی محترم نماینده نوروزی اله رحمت آقای جناب-۶ آزادشهر و رامیان محترم

-۸ دورود میان و ساری محترم نماینده کیایی زارعی علی منصور آقای جناب-۷
  سئوال) فقره ۲( آبادان محترم هنمایند مختار جلیل آقای جناب

---- 

 ۱۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰
 جهاد های وزارتخانه مسئولین از دعوت با گندم تضمینی خرید نرخ بررسی

 و برنامه سازمان تجارت، و معدن صنعت، دارائی، و اقتصادی امور کشاورزی،
 مرکزی بانک و کشور بودجه

---- 

 آب کمیته
 دوشنبه
 از دعوت با با زیرزمینی آبهای موضوع بررسی-۲ کمیته کاری اولیتهای بررسی ادامه-۱ ۱۲:۰۰ تا ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

 ----  نیرو وزارت مرتیط معاونین
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