
معاونت قوانین
اداره کل کمیسیون ها، صحن و مشاورین

دوره یازدهم - سال اول

              

دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها(۱۲)

از یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ تا چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۳۰
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دستور جلسات تائید شده کمیسیون ها

کمیسیون 
اصلی/فرعی

موضوع ساعت
روز

تاریخ
الف- کمیسیون های خاص

۱- کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس

----
رسیدگی به گزارش کارگروه موضوع ماده۱۴۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی 

در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان (ثبت۵۳) با حضور رئیس و دبیر کارگروه و سایر 
مدعوین

۰۶:۴۵ تا ۰۸:۳۰
سه شنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۹

----

۱- ادامه رسیدگی به گزارش کارگروه موضوع ماده ۱۴۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس 
شورای اسالمی در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان(ثبت۵۳) ۲- رسیدگی به گزارش 

کارگروه منتخب کمیسیون در مورد طرح اصالح و الحاق قانون نظارت بررفتار مجلس بر 
نمایندگان(ثبت۷۵) باحضور رئیس کارگروه و سایر مدعوین

۰۶:۴۵ تا ۰۸:۰۰
چهارشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲- کمیسیون اصل نود
---- نشست هیات رئیسه کمیسیون ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰
فرعی بررسی طرح/الیحه 'طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه های دولتی' در اصل نود ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰
---- نشست عمومی کمیسیون ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰

یکشنبه 
۱۳۹۹/۰۷/۲۷

---- نشست با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای بررسی آخرین وضعیت بورسیه ها ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۸
---- نشست هیات رئیسه کمیسیون ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
---- نشست کمیته های قضایی و «اقتصادی ،فنی و عمرانی» کمیسیون ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰

سه شنبه 
۱۳۹۹/۰۷/۲۹

کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی

---- نشست کمیته سیاسی ، نظامی و امنیتی کمیسیون  ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۸
۳- کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

----

۱-بررسی الیحه مالیات بردرآمد و دارایی فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
(شماره ثبت ۱۰۱) با حضور: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، شورای 
عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسالمی ۲-بررسی طرح 

تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار (شماره ثبت ۱۴۵) باحضور: وزارت 
اموراقتصادی و دارایی، مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسالمی، بخش خصوصی ۳-بررسی 

طرح جهش تولید و تامین مسکن (شماره ثبت ۱۷۳) باحضور: وزارت راه و شهرسازی، 
مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسالمی 

۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
یکشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۷

----
نشست با وزیر و معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص بررسی چالشها و 

راهکارهای جهش تولید در صنایع و معادن باحضور: دیوان محاسبات کشور, 
مرکزپژوهشهای مجلس و بخش خصوصی 

۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۸

---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون ۰۷:۰۰ تا ۰۸:۰۰
چهارشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۳۰
اصل ۴۴

---- بررسی بنگاههای خارج شده از لیست واگذاری، ارزیابی توجیحات و تطبیق آن با قانون 
باحضور: ، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی سازی، دیوان محاسبات، 

۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
سه شنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۹
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مرکزپژوهش های مجلس 

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

---- رسیدگی به طرح جهش تولید دانش بنیان ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰
یکشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۷
---- نشست هیات رئیسه کمیسیون ۰۹:۰۰ تا ۱۰:۰۰

اصلی رسیدگی به طرح اصالح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی 
غیردولتی

۱۰:۰۰ تا ۱۰:۳۰

اصلی رسیدگی به طرح الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق
التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی

۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰

اصلی
رسیدگی به شور دوم طرح اصالح ماده الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۳ به قانون تعیین تکلیف 
استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و 

پرورش مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ و اصالحات و الحاقات بعدی
۱۱:۰۰ تا ۱۲:۰۰

---- بررسی اولویت های کمیسیون با حضور رئیس محترم مرکز پژوهشهای مجلس ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۴۵

فرعی رسیدگی به طرح استفساریه تبصره ۶۲ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

۱۴:۴۵ تا ۱۵:۱۵

فرعی رسیدگی به طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۰۰

سه شنبه 
۱۳۹۹/۰۷/۲۹

کارگروه فرهنگ و تربیت اسالمی

---- بررسی مسائل فرهنگی و تربیتی در آموزش و پرورش ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۸
۲- کمیسیون اجتماعی

---- قرائت قرآن کریم و استماع اخبار ۱۴:۰۰ تا ۱۴:۱۵
اصلی بررسی طرح/الیحه 'طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی' در کمیسیون اجتماعی ۱۴:۱۵ تا ۱۵:۳۰
---- بررسی کلیات طرح مدیریت تعارض منافع (اصلی) ثبت-۵۷ ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰۰

یکشنبه 
۱۳۹۹/۰۷/۲۷

---- قرائت قرآن کریم و استماع اخبار ۱۴:۰۰ تا ۱۴:۱۵

----

دعوت از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور پاسخگویی به سواالت 
نمایندگان محترم: ۱- جناب آقای عبدالرضا مصری نماینده محترم کرمانشاه ۲- حجت 

االسالم والمسلمین جناب آقای نصراله پژمان فر نماینده محترم مشهد و کالت (۲سوال) ۳- 
سرکار خانم هاجر چنارانی نماینده محترم نیشابور و فیروزه (۳سوال) *(جلسه در محل 

سالن مشروطه مجلس شورای اسالمی برگزار خواهد شد)*

۱۴:۱۵ تا ۱۶:۰۰
سه شنبه 

۱۳۹۹/۰۷/۲۹

اداری و استخدامی

اصلی بررسی طرح/الیحه 'الیحه استخدامی شهرداری ها' در کمیسیون اجتماعی ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۸
رفاه اجتماعی

---- جلسه کمیته رفاه اجتماعی ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۸
ساماندهی سازمان های مردم نهاد (خیریه ها و انجمن ها)

---- جلسه کمیته ساماندهی سازمان های مردم نهاد (انجمن ها و خیریه ها) پیرامون ادامه مباحث  ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰ دوشنبه
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مطروحه در جلسه قبل ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

صندوق های بازنشستگی

اصلی بررسی طرح/الیحه 'طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشسگی بین صندوقهای 
بازنشستگی' در اجتماعی

۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۸
۳- کمیسیون اقتصادی

----

۱) بررسی الیحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی(اصلی- ثبت ۱۳)(اعاده شده 
از شورای نگهبان) ۲) بررسی الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز(اصلی- ثبت 
۲۶)(اعاده شده از شورای نگهبان) ۳) رای گیری درخصوص طرح اصالح نرخ ارز مبنای 

حقوق ورودی(اصلی- ثبت ۶۰)

۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰

---- ۴) ادامه بررسی طرح ارتقای حکمرانی در حوزه ریال(اصالح قانون مبارزه با 
پولشوئی)(اصلی- ثبت ۶۲)

۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰

یکشنبه 
۱۳۹۹/۰۷/۲۷

---- ادامه بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه(اصلی- ثبت ۶۳) ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
---- نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با اقتصاددانان و اعضای هیات علمی دانشگاههای کشور ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
---- ادامه بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه(اصلی- ثبت ۶۳) ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰

سه شنبه 
۱۳۹۹/۰۷/۲۹

---- جلسه هیأت رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرحها و 
لوایح

۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰
چهارشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۳۰
بازرگانی

---- جلسه کارگروه بازرگانی جهت بررسی 'طرح اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
تجاری – صنعتی (اصلی- ثبت ۱۷۲)

۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
چهارشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۳۰
پولی و بانکی

---- جلسه کارگروه پولی و بانکی جهت بررسی طرح ارتقای حکمرانی در حوزه ریال(اصلی- 
ثبت ۶۲)

۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۸
۴- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

---- مروری بر آخرین اخبار و تحوالت ۱۴:۰۰ تا ۱۴:۱۰
---- ادامه بررسی و تدوین آیین نامه داخلی ۱۴:۱۰ تا ۱۴:۳۰
---- ادامه بررسی طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل  ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰

یکشنبه 
۱۳۹۹/۰۷/۲۷

---- مروری بر آخرین اخبار و تحوالت ۱۴:۰۰ تا ۱۴:۱۰
---- استماع گزارش هیأت اعزامی به مرزهای شمال غرب کشور (کمیته مرز) ۱۴:۱۰ تا ۱۴:۳۰
---- استماع گزارش کمیته روابط خارجی از وضعیت جزایر خلیج فارس ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰
---- استماع گزارش هیأت اعزامی به استان سیستان و بلوچستان (کمیته امنیت) ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰
---- استماع گزارش کمیته امنیت از بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰۰

سه شنبه 
۱۳۹۹/۰۷/۲۹

---- نشست اعضای هیأت رئیسه و رؤسای کمیتهها ۰۶:۳۰ تا ۰۸:۰۰
چهارشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۳۰
امنیت

فرعی بررسی طرح/الیحه 'اصالح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی و تعداد 
نمایندگان آنها' در امنیت ملی و سیاست خارجی

۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰

فرعی بررسی طرح/الیحه 'اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی' در امنیت 
ملی و سیاست خارجی

۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰

یکشنبه 
۱۳۹۹/۰۷/۲۷
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فرعی بررسی طرح/الیحه 'الیحه جامع انتخابات ' در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰

فرعی بررسی طرح/الیحه 'اصالح موادی از قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شورا های 
اسالمی کشور' در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰

دفاعی

---- ادامه بررسی و مروری بر قانون نظام وظیفه با حضور مسئولین محترم ذیربط ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۸
۵- کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها

اصلی
بررسی طرح 'اصالح موادی از قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی 
کشور' (شماره ثبت ۱۶۰) با حضور کارشناسان مرکز پژوهشها و مسئوالن دستگاه های 

اجرایی ذیربط
۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰

یکشنبه
۱۳۹۹/۰۷/۲۷

----
۱) ارائه گزارش کمیته های فرعی شش گانه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ۲) 

انتخاب دو نفر از اعضا کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها داوطلب عضویت در شورای 
عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم

۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰

----

دعوت از وزیر محترم کشور جهت پاسخگویی به سواالت نمایندگان محترم (۱-احسان 
ارکانی- نماینده محترم نیشابور و فیروزه ۲-فرهاد طهماسبی- نماینده محترم نی ریز، استهبان 

و بختگان ۳- حسن نوروزی- نماینده محترم رباط کریم و بهارستان ۴-هاجر چنارانی- 
نماینده محترم نیشابور و فیروزه ۵- رضاآریان پور- نماینده محترم مینودشت، کالیکش، کالله 

و مراوه تپه ۶- علیرضا سلیمی- نماینده محترم محالت و دلیجان ۷-حسینعلی حاجی 
دلیگانی- نماینده محترم شاهین شهر، میمه و برخوار ۸- نصراله پژمانفر- نماینده محترم 

مشهد و کالت ۹- جلیل مختار- نماینده محترم آبادان ۱۰- معین الدین سعیدی- نماینده 
محترم چابهار، کنارک، قصرقند، شهر و بخش مرکزی نیک شهر 

۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰

سه شنبه 
۱۳۹۹/۰۷/۲۹

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۶- کمیسیون انرژی

فرعی بررسی طرح/الیحه 'طرح اصالح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار' در کمیسیون 
انرژی

۱۴:۰۰ تا ۱۴:۳۰

فرعی بررسی طرح/الیحه 'تشکیل سازمان پدافند غیرعامل' در کمیسیون انرژی ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰
فرعی بررسی طرح/الیحه 'الیحه مشارکت عمومی- خصوصی' در انرژی ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰
اصلی بررسی طرح/الیحه 'طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران' در انرژی ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰

یکشنبه 
۱۳۹۹/۰۷/۲۷

----

بررسی سواالت نمایندگان محترم از وزیر نیرو به شرح ذیل : ۱) سید احسان قاضی زاده 
هاشمی نماینده محترم مردم شریف فریمان، سرخس و بخشهای احمدآباد و رضویه ۲) 

احمد جباری نماینده محترم مردم شریف بندر لنگه، بستک و پارسیان ۳) علیرضا ورناصری 
نماینده محترم مردم شریف مسجد سلیمان، اللی، هفتگل و اندیکا (۳ فقره) ۴) هادی بیگی 
نژاد نماینده محترم مردم شریف مالیر (۳فقره) ۵) حبیب الله دهمرده نماینده محترم مردم 
شریف زابل، زهک و هیرمند ۶) آرش زره تن نماینده محترم مردم شریف پاوه، جوانرود، 

ثالث باباجانی و روانسر ۷) علی علیزاده نماینده محترم مردم شریف مراغه و عجیب شیر ۸) 
جالل محمود زاده نماینده محترم مردم شریف مهاباد ۹) سید محمد مولوی نماینده محترم 

مردم شریف آبادان ۱۰) آرا شاوردیان نماینده محترم مسیحیان ارمنی شمال ایران ۱۱) 
صدیف بدری نماینده محترم مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین

۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰
سه شنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۹

۷- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
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----
۱- رسیدگی به طرحهای تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و 

پرورش و الحاق یک بند به تبصره(۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور(اعاده شده از 
شورای محترم نگهبان)

۱۴:۰۰ تا ۱۴:۳۰

---- ۲- استماع گزارش کمیته فناوری اطالعات و دولت الکترونیک در خصوص سامانه جامع 
قوانین بودجه سنواتی

۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰

---- ۳- بررسی طرح احکام کلی اصالح ساختار بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰

یکشنبه 
۱۳۹۹/۰۷/۲۷

---- ۱- جمعبندی نهائی منابع مورد نیاز طرح یک فوریتی الزام دولت به تامین کاالهای اساسی ۰۸:۳۰ تا ۱۰:۰۰

----
۲- رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات کشور درخصوص عملکرد مالی ۱۳۹۸ مجلس 
شورای اسالمی در اجرای جزء(۲) تبصره(۱) ماده(۵۱) آئین نامه داخلی مجلس شورای 

اسالمی
۱۰:۰۰ تا ۱۱:۳۰

---- ۱- استماع گزارش رئیس محترم کمیسیون اصل نودم درخصوص برنامه های کاری این 
کمیسیون و مسائل مشترک فی مابین

۱۴:۰۰ تا ۱۴:۲۰

---- ۲- بررسی برنامه ها، اقدامات و عملکرد اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی با حضور وزیر و 
مسئولین ذیربط این وزارت

۱۴:۲۰ تا ۱۶:۰۰

سه شنبه 
۱۳۹۹/۰۷/۲۹

اقتصادی

----

۱- بررسی الیحه نحوه واگذاری اموال، تاسیسات، ماشین آالت و هرگونه مالکیت مربوط به 
تاسیسات آب و فاضالب(فرعی) شماره چاپ(۱۱۷) ۲- بررسی الیحه اصالح ماده(۱۴) 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران(فرعی) شماره چاپ(۱۳۲)

۰۶:۴۵ تا ۰۸:۰۰
یکشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۷

امور عمومی و دفاعی

---- ۱- بررسی الیحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاههای اجرائی (فرعی) شماره 
چاپ(۹۵) ۲- بررسی طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل (فرعی) شماره چاپ (۱۷۲)

۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
سه شنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۹
برنامه ریزی، آمایش و آمار

---- ارزیابی عملکرد امور، فصول و استان ها در بودجه سنواتی طی برنامه ششم ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
یکشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۷
دیوان محاسبات، امور مالی و اموال مجلس

---- رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه اعتبارات هزینه ای، اختصاصی و طرح تملک دارائی های 
سرمایه ای سال ۱۳۹۸ دیوان محاسبات 

۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
یکشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۷
هیات رئیسه کمیسیون

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

۱۳۹۹/۰۷/۲۹
۸- کمیسیون بهداشت و درمان

---- استماع اخبار ۱۴:۰۰ تا ۱۴:۰۵

---- بررسی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سالمت (اعاده شده از شورای محترم 
نگهبان)

۱۴:۰۵ تا ۱۴:۳۰

---- استماع گزارش ریاست موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در خصوص اقدامات 
انجام شده در جهت تولید واکسن در کشور 

۱۴:۳۰ تا ۱۵:۱۵

---- بررسی آخرین وضعیت بیماری کرونا در کشور ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۰۰

یکشنبه 
۱۳۹۹/۰۷/۲۷

کمیته جمعیت و خانواده
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---- بررسی طرح جمعیت و تعالی خانواده ( فرعی چاپ ۵۳ مواد 
( ۳۵،۳۲،۳۰،۲۹،۲۸،۲۲،۲۱،۲۰،۱۸،۱۲،۸،۶،۴،۳،۲

۰۷:۰۰ تا ۱۰:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۸
کمیته دارو و غذا

---- ادامه بررسی: ۱. آخرین وضعیت ارز تخصیصی به دارو ۲. پیش نویس طرح جامع دارو و 
غذا

۱۶:۱۵ تا ۱۸:۰۰
یکشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۷
کمیته طرحها و لوایح

---- بررسی الیحه حمایت از حقوق افراد مبتال به اختالالت روانی ( اصلی –چاپ ۱۴۳) ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۸
۹- کمیسیون صنایع و معادن

---- بررسی اخبار و اطالعات واصله  ۱۴:۰۰ تا ۱۴:۱۵

اصلی بررسی طرح/الیحه 'اصالح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای 
کشور' در صنایع و معادن

۱۴:۱۵ تا ۱۵:۰۰

اصلی بررسی طرح/الیحه 'طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک ' در صنایع و معادن ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون  ۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰

یکشنبه 
۱۳۹۹/۰۷/۲۷

فرعی بررسی طرح/الیحه 'الیحه مالیات بر درآمد و دارایی فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد 
تجاری- صنعتی' در کمیسیون صنایع و معادن

۰۸:۳۰ تا ۰۹:۱۵

فرعی بررسی طرح/الیحه '«صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای 
اجتماعی»' در صنایع و معادن

۰۹:۱۵ تا ۱۰:۴۵

---- استماع گزارش جناب آقای دکتر زاکانی رئیس محترم مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص 
مسائل و اولویت های کمیسیون صنایع و معادن 

۱۰:۴۵ تا ۱۱:۴۵

---- نشست مشترک اعضای کمیسیون با وزیر صنعت ، معدن و تجارت و معاونین مربوط با 
موضوع بررسی اولویت ها و تبیین راهکارهای عملیاتی وزارتخانه 

۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰

سه شنبه 
۱۳۹۹/۰۷/۲۹

کمیته ارتباطات و فناوری اطالعات

اصلی بررسی طرح/الیحه 'طرح حمایت از توسعه و رقابتپذیری پلتفرم های ارائه دهنده خدمات 
پایه و کاربردی شبکه ملی اطالعات' در صنایع و معادن

۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۸
کمیته جهش تولید و بهبود فضای کسب و کار

فرعی بررسی طرح/الیحه 'طرح اصالح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار' در کمیسیون 
صنایع و معادن

۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۸
کمیته صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

----
بررسی پیش نویس اساسنامه شرکت ملی پتروشیمی و طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران 
( فرعی - شماره ثبت ۶۶) با حضور مسئوالن دستگاههای اجرایی ذیربط، مرکز پژوهشهای 

مجلس و اتاق 
۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰

دوشنبه
۱۳۹۹/۰۷/۲۸

کمیته صنعت و راهبردهای توسعه صنعتی 

فرعی بررسی طرح/الیحه 'الیحه حمایت از مالکیت صنعتی' در کمیسیون صنایع و معادن ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۰۰
یکشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۷
کمیته معدن و صنایع معدنی 

----
تدوین پیش نویس طرح اصالح قانون معادن با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان منابع طبیعی، مرکز پژوهشهای مجلس و 

اتاق ایرا ن
۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰

دوشنبه
۱۳۹۹/۰۷/۲۸
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۱۰- کمیسیون عمران

----

دعوت از وزیر محترم نیرو، جهت پاسخگویی به سؤاالت نمایندگان: ۱- جناب آقای حبیب 
اله دهمرده نماینده محترم زابل ۲- جناب آقای جلیل مختار نماینده محترم آبادان ۳- جناب 

آقای غالمعلی کوهساری نماینده محترم رامیان و آزادشهر ۴- جناب آقای محمدجواد 
عسکری نماینده محترم داراب و زرین دشت ۵- جناب آقای حسن محمدیاری نماینده 
محترم طوالش، رضوانشهر و ماسال ۶- جناب آقای معینالدین سعیدی نماینده محترم 

چابهار، کنارک و قصرقند ۷- جناب آقای شهریار حیدری نماینده محترم قصرشیرین، سرپل 
ذهاب و گیالنغرب 

۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
یکشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۷

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

---- دعوت از جناب آقای دکتر رسولی معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری 
اسالمی ایران: درخصوص راه آهن تهران- اصفهان

۰۸:۰۰ تا ۰۹:۳۰

---- دعوت از جناب آقای دکتر خادمی معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کشور درخصوص عملکرد آن شرکت

۰۹:۳۰ تا ۱۱:۰۰

----

دعوت از جناب آقای مهندس اسالمی وزیر محترم راه و شهرسازی، بررسی علت افزایش 
قیمت بلیطهای حمل و نقل هوایی و پاسخگویی به سؤاالت نمایندگان: ۱- جناب آقای 

بهزاد رحیمی نماینده محترم سقز و بانه ۲- جناب آقای صدیف بدری نماینده محترم اردبیل، 
نمین، نیر و سرعین ۳- جناب آقای علیرضا ورناصری نماینده محترم مسجدسلیمان، اللی، 

هفتکل و اندیکا ۴- جناب آقای فداحسین مالکی نماینده محترم زاهدان ۵- جناب آقای 
محمدجواد عسکری نماینده محترم داراب و زرین دشت ۶- جناب آقای عبدالعلی رحیمی 

مظفری نماینده محترم سروستان، کوار و خرامه ۷- جناب آقای الهوردی دهقانی نماینده 
محترم ورزقان

۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰

سه شنبه 
۱۳۹۹/۰۷/۲۹

آب و فاضالب

---- ارائه گزارش وزارت نیرو درخصوص پایداری و مدیریتی تنش آبی کشور ۰۶:۴۵ تا ۰۸:۰۰
چهارشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۳۰
امور بندری و دریانوردی

---- بررسی اولویتهای بنادر درخصوص تأمین استراتژیک و برنامه ریزی و پیگیری حوزه 
نیروی انسانی مدیریت واحد بنادر در لجستیک

۰۹:۰۰ تا ۱۰:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۸
حمل و نقل ریلی

---- متعاقباً اعالم میشود. ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۸
حمل و نقل زمینی

---- بررسی مسائل و مشکالت صنفی کامیونداران با حضور انجمن صنفی ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۸
حمل و نقل هوایی

---- بررسی طرح افزایش قیمت بلیط هوایی با حضور رئیس محترم سازمان هواپیمایی کشور ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۸
نظام های فنی، اجرایی و مهندسی

---- ادامه رسیدگی و جمع بندی الیحه مشارکت عمومی- خصوصی ۰۸:۰۰ تا ۰۹:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۸
۱۱- کمیسیون فرهنگی
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---- بررسی اخبار فرهنگی  ۱۴:۰۰ تا ۱۴:۳۰

اصلی بررسی 'الیحه اصالح بند (۱۶) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی' 

۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰

اصلی بررسی طرح 'اصالح بند (۲۹) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی (مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۶۵)' 

۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰

یکشنبه 
۱۳۹۹/۰۷/۲۷

---- بررسی اخبار فرهنگی  ۰۸:۰۰ تا ۰۸:۳۰
---- جمع بندی و ارائه گزارش طرح جمعیت و تعالی خانواده  ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰

---- بحث و بررسی پیرامون اولویت های کمیسیون با حضور رئیس محترم مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی 

۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰

سه شنبه 
۱۳۹۹/۰۷/۲۹

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰
کمیته تربیت بدنی و جوانان

---- بحث و بررسی پیرامون پیش نویس طرح نظام جامع ورزش  ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۸
کمیته زنان و خانواده 

---- جمع بندی و ارائه گزارش طرح جمعیت و تعالی خانواده به کمیسیون ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۸
کمیته فرهنگ، هنر، رسانه و فضای مجازی 

---- جمع بندی و ارائه گزارش طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی 
پیام رسان های اجتماعی به کمیسیون

۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۸
۱۲- کمیسیون قضائی و حقوقی

اصلی بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معامالت اموال غیرمنقول(به شماره ثبت ۲۷- چاپ ۲۸) 
(اعاده شده از شورای نگهبان)

۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
یکشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۷
---- جلسه هیأت رئیسه کمیسیون ۰۸:۳۰ تا ۰۹:۰۰
---- تعیین اولویتهای کمیسیون در دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی  ۰۹:۰۰ تا ۱۰:۰۰
---- انتخاب اعضای کارگروه های کمیسیون ۱۰:۰۰ تا ۱۰:۱۵

---- انتخاب دونفر از اعضای کمیسیون و معرفی آنها به مجلس جهت عضویت در ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز

۱۰:۱۵ تا ۱۰:۲۵

---- انتخاب دونفر از اعضای کمیسیون و معرفی آنها به مجلس جهت عضویت در کارگروه 
(کمیته) تعیین مصادیق محتوای جرایم رایانهای

۱۰:۲۵ تا ۱۰:۳۵

---- انتخاب دونفر از اعضای کمیسیون و معرفی آنها به مجلس جهت عضویت در شورای 
راهبری دادرسی الکترونیکی

۱۰:۳۵ تا ۱۰:۴۵

اصلی بررسی الیحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت 
فدراسیون روسیه (اصلی- به شماره ثبت ۱۱۵- چاپ ۱۲۲) 

۱۰:۴۵ تا ۱۱:۲۰

اصلی بررسی الیحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسالمی ایران و 
جمهوری فدرال برزیل(اصلی- به شماره ثبت ۱۱۶- چاپ ۱۲۳) 

۱۱:۲۰ تا ۱۱:۵۰

اصلی بررسی طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی (تعزیرات و مجازاتهای 
بازدارنده) (به شماره ثبت ۳۰- چاپ ۳۱) (اعاده شده از شورای نگهبان)

۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰

اصلی بررسی الیحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاهها و سایر تأسیسات و  ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۴۵

سه شنبه 
۱۳۹۹/۰۷/۲۹



10

اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان(به شماره ثبت ۷- چاپ ۸) (اعاده شده از 
شورای نگهبان)

---- انتخاب دونفر از نمایندگان متقاضی و معرفی آنها به مجلس جهت عضویت در شورای عالی 
مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم

۱۵:۴۵ تا ۱۶:۰۰

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

---- بررسی طرح دو فوریتی اصالح قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی اعاده شده 
از شورای نگهبان

۱۴:۰۰ تا ۱۴:۳۰

---- بررسی موضوع نوسانات قیمت مرغ، تخم مرغ و نهاده های دامی  ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۳۰
---- بررسی مسائل و مشکالت خرید محصوالت کشاورزی توسط تعاون روستایی  ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰

یکشنبه 
۱۳۹۹/۰۷/۲۷

----

دعوت از وزیر محترم جهاد کشاورزی به منظور پاسخگویی به سواالت: ۱-جناب آقای 
جالل محمودزاده نماینده مردم شریف مهاباد ۲-جناب آقای حسین گودرزی نماینده مردم 
شریف درود و ازنا ۳-جناب آقای علیرضا ورناصری قندعلی نماینده مردم شریف مسجد 

سلیمان، اللی، هفتگل و اندیکا (سه سئوال) ۴-سرکار خانم هاجر چنارانی نماینده مردم 
شریف نیشابور و فیروزه (دو سئوال) ۵-جناب آقای حبیب اله دهمرده نماینده مردم شریف 

زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون ۶-جناب آقای معین الدین سعیدی نماینده مردم 
شریف چابهار، کنارک، قصرقند، شهر و بخش مرکزی نیک شهر ۷-جناب آقای احمد مرادی 

نماینده مردم شریف بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر 

۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰

---- اجرای ماده ۲۳۶ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی در خصوص عملکرد وزارت 
نیرو

۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰

---- ارائه گزارش در خصوص موضوعات (مسائل و مشکالت بخش کشاورزی و منابع 
طبیعی)ماموریت به استان سیستان و بلوچستان

۱۷:۰۰ تا ۱۸:۰۰

سه شنبه 
۱۳۹۹/۰۷/۲۹

کمیته بودجه و برنامه ریزی

---- بررسی اولویتهای کاری کمیته ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۸
کمیته صنایع وایسته به کشاوزری و فناوری

---- متعاقبا اعالم خواهد شد ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۸
کمیته منابع طبیعی و امور اراضی

---- کمیته منابع طبیعی: بررسی مسائل و مشکالت منابع طبیعی سیستان و بلوچستان  ۰۹:۰۰ تا ۱۰:۳۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۷/۲۸


