
معاونت قوانین
اداره کل کمیسیون ها، صحن و مشاورین

دوره یازدهم - سال اول

              

دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها(۱۵)

از شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۴ تا چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۸
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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

----
۱- بحث و بررسی در مورد اولویت های کمیسیون با حضور ریاست مرکز پژوهش های 

مجلس شورای اسالمی ۲- رسیدگی به طرح اصالح و الحاق موادی به قانون نظارت 
مجلس بر رفتار نمایندگان(ثبت ۷۵) باحضور رئیس و دبیر کارگروه و سایر مدعوین 

۰۶:۴۵ تا ۰۸:۰۰
سه شنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۷

---- ادامه رسیدگی به طرح اصالح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان 
(ثبت۷۵) با حضور رئیس و دبیر کارگروه و سایر مدعوین

۰۶:۴۵ تا ۰۸:۰۰
چهارشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۲- کمیسیون اصل نود

---- نشست هیات رئیسه کمیسیون برای بررسی موضوعات مطروحه در کمیسیون با حضور 
مشاورین حقوقی و مالی کمیسیون

۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰

فرعی بررسی طرح/الیحه 'طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه های دولتی' در اصل نود ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰
---- نشست عمومی کمیسیون برای استماع گزارش کار کمیته ها ۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰

یکشنبه 
۱۳۹۹/۰۸/۲۵

---- نشست با رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
---- نشست عمومی کمیسیون برای بررسی موضوع کرونا و محصوالت تراریخته ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۴۵
---- نشست عمومی کمیسیون برای بررسی موضوع کرونا و محصوالت تراریخته ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۳۰

سه شنبه 
۱۳۹۹/۰۸/۲۷

کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی

---- بررسی شکوائیه شرکت کیهان صنعت با حضور مسولین استان البرز ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۳۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۳- کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

---- ۱-بررسی الیحه مشارکت عمومی- خصوصی (شماره ثبت ۱۰۹ ) ۲- بررسی طرح 
بانکداری جمهوری اسالمی ایران (شماره ثبت ۵۸) 

۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
یکشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۵

----
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 اتاق های ایران، تعاون و اصناف 

۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۶

کارگروه:

----

کارگروه: ادامه بررسی بنگاههای خارج شده از لیست واگذاری، ارزیابی توجیحات و تطبیق 
آن با قانون - بررسی طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه های دولتی (اصلی شماره 

ثبت ۱۹۰) باحضور: وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی سازی، دیوان 
محاسبات کشور و مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسالمی 

۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
سه شنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۷

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

---- نشست هیأت رئیسه کمیسیون ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۰۰

---- ساماندهی نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش با حضور وزیر محترم آموزش و 
پرورش و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰

---- انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون مشترک الیحه شفافیت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۰۵

یکشنبه 
۱۳۹۹/۰۸/۲۵
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---- ارائه گزارش در مورد «نقشه راه توسعه و تعالی علوم پزشکی» توسط معاون آموزشی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱۵:۰۵ تا ۱۶:۰۰

----

دعوت از وزیر آموزش و پرورش جهت پاسخگویی به سواالت آقایان: ۱- ولی اسماعیلی 
نماینده محترم گرمی(۳فقره) ۲- محسن فتحی نماینده محترم سنندج، دیواندره و کامیاران 

۳- علی اکبر کریمی نماینده محترم اراک، خنداب و کمیجان ۴- علی آذری نماینده محترم 
قوچان و فاروج ۵- حسن نوروزی نماینده محترم رباط کریم و بهارستان ۶- رمضانعلی 

سنگدوینی نماینده محترم گرگان و آق قال ۷-سید جلیل میرمحمدی نماینده محترم تفت و 
میبد ۸- محسن زنگنه نماینده محترم تربت حیدریه، مه والت و زاوه ۹- فرهاد بشیری 

نماینده محترم پاکدشت ۱۰- مصطفی نخعی نماینده محترم نهبندان و سربیشه ۱۱- نصراله 
پژمانفر نماینده محترم مشهد و کالت

۱۳:۰۰ تا ۱۴:۳۰
سه شنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۷

کارگروه فرهنگ و تربیت اسالمی

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

۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۲- کمیسیون اجتماعی

---- قرائت قرآن کریم و استماع اخبار ۱۴:۰۰ تا ۱۴:۱۰
اصلی بررسی طرح/الیحه 'طرح مدیریت تعارض منافع' در کمیسیون اجتماعی ۱۴:۱۰ تا ۱۵:۳۰

---- انتخاب ۵ نفر از اعضای محترم کمیسیون اجتماعی به منظور عضویت در کمیسیون مشترک 
شفافیت

۱۵:۳۰ تا ۱۵:۴۵

---- بررسی کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت (اصلی- ثبت ۲۰۰) ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰

یکشنبه 
۱۳۹۹/۰۸/۲۵

---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی ۰۷:۰۰ تا ۰۸:۰۰
---- قرائت قرآن کریم و استماع اخبار ۱۴:۰۰ تا ۱۴:۱۵

----

دعوت از وزیر محترم نیرو به منظور پاسخگویی به سواالت نمایندگان محترم: ۱) جناب 
آقای جلیل مختار نماینده محترم آبادان ۲) جناب آقای علی بابائی کارنامی نماینده محترم 

ساری و میان دورود ۳) جناب آقای محمد کعب عمیر نماینده محترم شوش ۴) جناب آقای 
مهدی عیسی زاده نماینده محترم میاندوآب

۱۴:۱۵ تا ۱۵:۰۰

----
دعوت از وزیر محترم نفت به منظور پاسخگویی به سواالت نمایندگان محترم: ۱) جناب 

آقای جالل محمودزاده نماینده محترم مهاباد (۲سوال) ۲) جناب آقای جلیل مختار نماینده 
محترم آبادان

۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰

سه شنبه 
۱۳۹۹/۰۸/۲۷

آسیب های اجتماعی

---- جلسه کمیته آسیب های اجتماعی کمیسیون اجتماعی  ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۶
اداری و استخدامی

اصلی بررسی طرح/الیحه 'طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی' در 
کمیسیون اجتماعی

۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰

اصلی بررسی طرح/الیحه 'الیحه استخدامی شهرداری ها' در کمیسیون اجتماعی ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰

دوشنبه 
۱۳۹۹/۰۸/۲۶

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

۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۳- کمیسیون اقتصادی
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----
۱) بررسی کلیات طرح اصالح موادی از قانون اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران ۲) 

انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون به منظور عضویت در کمیسیون مشترک «طرح جوانی 
جمعیت و حمایت از خانواده»

۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰

---- ۳) بررسی واگذاری سهام عدالت در کشور(در اجرای ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی) ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰

یکشنبه 
۱۳۹۹/۰۸/۲۵

---- ۲) جلسه کارگروه ارزی جهت بررسی نوسانات ارزی و راهکارهای کنترل نابسامانی¬های 
حوزه ارزی

۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۶

---- ۱) ادامه بررسی طرح اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی (اصلی- 
ثبت ۱۷۲)

۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰

----

۲) بررسی الیحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر(اصلی- 
ثبت ۱۲۹) ۳) الیحه پروتکل اصالحی بند(۵-۴-۱-۱۰) اساسنامه مؤسسه منطقهای 

استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صالحیت و اندازهشناسی سازمان همکاری 
اقتصادی(ریسکام)(اصلی- ثبت ۱۳۱)

۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰

----

۱) دعوت از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جهت پاسخگویی به سواالت: الف) 
جناب آقای علی اصغر عنابستانی نماینده محترم سبزوار ب) جناب آقای علی علی زاده 

نماینده محترم مراغه پ) جناب آقای محمدحسن آصفری نماینده محترم اراک(۴ فقره) ت) 
جناب آقای کمال حسین پور نماینده محترم پیرانشهر(۳ فقره) ث) جناب آقای علیرضا 

ورناصری قندعلی نماینده محترم مسجدسلیمان(۲ فقره) ج) جناب آقای روح اله نجابت 
نماینده محترم شیراز چ) جناب آقای عبدالرضا مصری نماینده محترم کرمانشاه ح) جناب 

آقای سیدجلیل میرمحمدی میبدی نماینده محترم تفت و میبد(۲ فقره) خ) سرکار خانم 
هاجر چنارانی نماینده محترم نیشابور(۳ فقره) د) جناب آقای مجتبی توانگر نماینده محترم 
تهران ذ) جناب آقای احمد مرادی نماینده محترم بندرعباس ر) جناب آقای مجتبی یوسفی 

نماینده محترم اهواز ز) جناب آقای رحمت اله نوروزی نماینده محترم علی آباد کتول ژ) 
جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده محترم شاهین شهر

۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰

----

۲) بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم برای تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای 
دولتی و خصوصی ۳) انتخاب اعضای هیأت تحقیق و تفحص از: الف) عملکرد منطقه آزاد 

قشم ب) عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند پ) نحوه واگذاری هلدینگ 
پتروشیمی باختر به بخش خصوصی ت) نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر 

گلستان شهرستان بهارستان ۴) رای گیری مواد باقیمانده از الیحه مالیات بر ارزش 
افزوده(اصلی- ثبت ۲۰) اعاده شده از شورای نگهبان(۲)

۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰

سه شنبه 
۱۳۹۹/۰۸/۲۷

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

۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰
چهارشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۸
بازرگانی

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

۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
چهارشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۸
پولی و بانکی

----
۱) جلسه کمیته پولی و بانکی جهت بررسی محاسبه سود تسهیالت بانکی توسط بانکهای 

دولتی و خصوصی و همچنین بررسی گزارش بانکهای دولتی و غیردولتی در خصوص 
اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰

---- ۳) جلسه کمیته پولی و بانکی جهت بررسی گزارش وضعیت سرمایه گذاری بانکها در 
فعالیتهای اقتصادی کشور

۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰

دوشنبه 
۱۳۹۹/۰۸/۲۶

۴- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
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---- مروری بر آخرین اخبار و تحوالت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۴۰

---- مراسم تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر عزت الله عزتی استاد فرهیخته و ممتاز جغرافیای 
سیاسی و ژئوپولیتیک

۱۳:۴۰ تا ۱۴:۱۰

---- بررسی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها (شماره ثبت ۲۵۶) ۱۴:۱۰ تا ۱۵:۰۰

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

۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰

یکشنبه 
۱۳۹۹/۰۸/۲۵

---- مروری بر آخرین اخبار و تحوالت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۴۰

---- تعیین نه نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت درکمیسیون «بررسی الیحه ارجاع اختالف 
بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن اویل تاجیکستان به داوری»

۱۳:۴۰ تا ۱۳:۵۰

---- استماع گزارش رئیس محترم کمیته مقابله با یکجانبه گرایی ۱۳:۵۰ تا ۱۴:۰۰

----

دعوت از وزیر محترم اطالعات برای بررسی سؤال نمایندگان محترم الف) سوال جناب 
آقای علیرضا نظری، نماینده محترم مردم شریف خمین ب) سؤال جناب آقای محمد جواد 

کریمی قدوسی نماینده محترم مردم شریف مشهد مقدس و کالت (۲ فقره) ج) سؤال جناب 
آقای سید جواد حسینیکیا نماینده محترم مردم شریف سنقر د) سؤال مشترک جناب آقای 
سید محمد رضا میرتاجالدینی نماینده محترم مردم شریف تبریز، اسکو و آذرشهر به همراه 

هفت نفر از نمایندگان محترم 

۱۴:۱۰ تا ۱۵:۳۰

سه شنبه 
۱۳۹۹/۰۸/۲۷

---- نشست هیأت رئیسه و رؤسای محترم کمیته ها ۰۶:۳۰ تا ۰۸:۰۰
چهارشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۸
دفاعی

---- ادامه بررسی قانون نظام وظیفه با حضور مسئولین محترم ذی ربط ۰۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۶
روابط خارجی

---- بررسی تحلیل انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا و پیامدهای آن با حضور 
مسئولین ذیربط

۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰
یکشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۵- کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها

اصلی بررسی طرح جامع مدیریت شهری و روستایی (شماره ثبت ۱۹۶) با حضور نماینده مرکز 
پژوهشها و دستگاه های اجرایی

۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰

اصلی
بررسی الیحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری ها (اعاده شده از شورای نگهبان) 
با حضور نماینده محترم شورای نگهبان، کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه های اجرایی 

ذی ربط
۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰

----

۱- انتخاب تعداد ۲نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها جهت حضور در 
کمیسیون مشترک «الیحه شفافیت» ۲- انتخاب تعداد ۸ نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی 

کشور و شوراها جهت حضور در کمیسیون مشترک «تشکیل سازمان مدیریت شهری و 
روستایی»

۱۵:۰۰ تا ۱۵:۱۵

---- ادامه بررسی درخواست ماده (۲۳۴) آیین نامه داخلی مجلس در خصوص استانداری 
خوزستان با حضور نماینده متقاضی (جناب آقای سید محمد مولوی)

۱۵:۱۵ تا ۱۵:۳۰

یکشنبه 
۱۳۹۹/۰۸/۲۵

----

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 بهارستان۴-هاجر 

چنارانی- نماینده محترم نیشابور و فیروزه ۵- رضاآریان پور- نماینده محترم مینودشت، 

۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰
سه شنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۷
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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 

امنیت داخلی و انتظامی

---- بررسی قوانین، طرح ها و لوایح حوزه «امنیت داخلی و انتظامی» با حضور نماینده مرکز 
پژوهشها و دستگاه های اجرایی ذی ربط

۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۶
مدییت شهری و شهرداری ها

فرعی بررسی طرح اصالح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها (فرعی-شماره ثبت ۲۲۶) با حضور 
نماینده مرکز پژوهشها، دیوان عدالت اداری و دستگاه های اجرایی ذی ربط

۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۶
کمیته تشکل های صنفی و سازمان های مردم نهاد

اصلی
۱- بررسی طرح اصالح مواد(۱) و (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی 

(اعاده شده از شورای نگهبان-شماره ثبت۲۳) ۲- بررسی قوانین، طرح ها و لوایح ناظر با 
تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد (غیر دولتی)

۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۶

۶- کمیسیون انرژی

----

بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان محترم برای اعمال ماده (۲۳۴) قانون آیین نامه 
داخلی مجلس شورای اسالمی در خصوص عملکرد سازمان برنامه و بودجه و سازمان 

هدفمندسازی یارانه در اجرای تکلیف قانونی بند (۱) ذیل جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه 
سال ۱۳۹۹ کل کشور

۱۳:۳۰ تا ۱۴:۰۰

---- ارائه گزارش معاونت امور بین الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی درخصوص 
استفاده حداکثری از منابع داخلی در احداث واحدهای ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر

۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰

---- بررسی پیشنهادهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی درخصوص اولویت های 
کاری کمیسیون انرژی با حضور رئیس محترم این مرکز 

۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰

یکشنبه 
۱۳۹۹/۰۸/۲۵

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

---- بحث و بررسی درخصوص سیاستهای کلی نظام در حوزه انرژی با حضور رئیس محترم 
کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام

۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰

---- ارائه برنامه اجرایی برای تحقق اولویت های کمیسیون در حوزه «حکمرانی، اصالح ساختار 
و مدیریت دارایی ها» توسط آقای دکتر شریعتی، عضو محترم کمیسیون انرژی

۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰۰

سه شنبه 
۱۳۹۹/۰۸/۲۷

کمیته گاز و پتروشیمی

اصلی بررسی 'طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران' با حضور مسئوالن وزارت نفت، مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهشها، دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه کشور

۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
شنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۷- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

---- رسیدگی به عملکرد هفت ماهه منابع، مصارف(دریافتها و پرداختها) بودجه عمومی و 
اعتبارات هدفمندی یارانه ها با حضور مسئولین اجرائی ذیربط

۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
یکشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۵

---- بحث و بررسی گزارش عملکرد و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شرکتها، بانکها و موسسات 
انتفاعی وابسته به دولت

۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۶

---- بحث و بررسی برنامه ها، اقدامات و رسیدگی به عملکرد اعتبارات هزینه ای و تملک 
دارائی های سرمایه ای وزارت نیرو با حضور وزیر و مسئولین ذیربط این وزارت

۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
سه شنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۷
هیات رئیسه کمیسیون
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---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۰۰
سه شنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۷
کمیته اقتصادی

----

۱- بررسی الیحه اصالح ماده ۱۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران (فرعی) شماره ثبت(۱۲۵) ۲- بررسی طرح عقد قرارداد 

مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاههای اجرائی و حذف شرکتهای پیمانکار(فرعی- 
شماره ثبت ۱۸۸)

۰۶:۴۵ تا ۰۸:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۶

کمیته امور اجتماعی و فرهنگی

---- ۱- طرح ساماندهی سیاستهای حمایتی(فرعی- شماره چاپ ۶۲) ۲- الیحه تعیین وظایف و 
اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(فرعی- شماره چاپ۹۲)

۰۶:۴۵ تا ۰۸:۰۰
یکشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۵

---- ۱- طرح حمایت از خیرین سالمت ۲- الیحه حمایت از حقوق افراد مبتال به اختالالت 
روانی(فرعی- چاپ ۱۴۳)

۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰
سه شنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۷
کمیته امور عمومی و دفاعی

---- ۱-بررسی طرح حمایت مالی از افشاگران فساد (فرعی) شماره ثبت (۲۱۶) ۲- بررسی طرح 
جامع مدیریت شهری و روستا (فرعی) شماره ثبت (۱۹۶)

۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
یکشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۵
کمیته برنامه ریزی، آمایش و آمار

---- آسیب شناسی نظام آماری کشور ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
یکشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۵

---- تبین جایگاه بودجه ایران در مقایسه با بودجه سایر کشورها(بر مبنای معیارهای طبقه بندی 
(COFOG

۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۶

---- ارزیابی عملکرد و آسیب شناسی برنامه ششم توسعه (موضوع درآمدهای مالیاتی) ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
سه شنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۸- کمیسیون بهداشت و درمان

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

---- استماع گزارش ریاست سازمان اورژانس کشور درخصوص اقدامات و برنامه های آتی آن 
سازمان 

۱۴:۰۵ تا ۱۵:۰۰

---- الیحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از 
مرزهای کشور( فرعی – چاپ ۱۲۵ مواد ۱و ۴)

۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰

---- الیحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان ( فرعی – چاپ ۸۹ ماده ۳ ) ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰۰

یکشنبه 
۱۳۹۹/۰۸/۲۵

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

---- استماع گزارش رئیس کمیته طب سنتی در خصوص اثر بخشی طب سنتی در پیشگیری و 
درمان بیماریها خصوصا" بیماری کرونا 

۱۴:۰۵ تا ۱۵:۰۰

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

سه شنبه 
۱۳۹۹/۰۸/۲۷

کمیته دارو و غذا

---- ۱-ادامه بررسی پیش نویس طرح جامع دارو و غذا ۲-بررسی موارد مطروحه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
یکشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۵
کمیته طرحها و لوایح

---- ادامه بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار ( فرعی – چاپ ۱۵۴ ماده ۲ 
بند خ )

۰۹:۰۰ تا ۱۰:۰۰ دوشنبه 
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---- بررسی الیحه حمایت از حقوق افراد مبتال به اختالالت روانی( اصلی –چاپ۱۴۳ ) ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

کمیته هالل احمر

---- بررسی پیش نویس اصالح اساسنامه هالل احمر ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
سه شنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۹- کمیسیون صنایع و معادن

اصلی بررسی طرح/الیحه 'طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک ' در صنایع و معادن ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۱۵

---- گزارش کمیته صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در خصوص طرح اساسنامه شرکت ملی گاز 
ایران ( فرعی – شماره ثبت ۶۶)

۱۵:۱۵ تا ۱۵:۴۰

---- گزارش کمیته جهش تولید و بهبود فضای کسب و کار در خصوص طرح اصالح قانون 
بهبود مستمر فضای کسب و کار ( فرعی – شماره ثبت ۱۴۸)

۱۵:۴۰ تا ۱۶:۰۰

---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون  ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰

یکشنبه 
۱۳۹۹/۰۸/۲۵

----
بررسی طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور ( فرعی – شماره ثبت ۲۳۲) مواد 

ارجاعی : تبصره ۳ و تبصره ۵ ماده ۱- ماده ۲- ماده ۱۰- ماده ۱۲- ماده ۱۵- بند ۴ ماده 
۱۷- ماده ۲۱- ماده ۲۴

۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۶

---- نشست مشترک اعضای محترم کمیسیون با وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت و 
معاونین مربوطه در محل وزارتخانه

۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰
سه شنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۷
کمیته ارتباطات و فناوری اطالعات

----
بررسی موضوعات نظارت میدانی مجلس شورای اسالمی از استان سیستان و بلوچستان در 

حوزه های مرتبط با کمیسیون با حضور مسئوالن دستگاههایی اجرایی از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ، معاونت نظارت مجلس 

۰۸:۰۰ تا ۰۹:۳۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۶

کمیته صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

---- ادامه بررسی پیش نویس اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با حضور دستگاههای 
اجرایی ذیربط ، مرکز پژوهشها، اتاق ایران 

۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۶
کمیته صنایع هوافضا و فناوریهای نوین 

---- استماع گزارش ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حوزه فناوری های 
نوین و دانش بنیان 

۰۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۶
کمیته صنعت و راهبردهای توسعه صنعتی 

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

۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰
یکشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۱۰- کمیسیون عمران

اصلی بررسی الیحه 'تصویب اصالحات کنوانسیون بینالمللی استانداردهای آموزش، صدور 
گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (استیاسدبلیو۱۹۷۸(۱۳۵۷)

۱۴:۰۰ تا ۱۴:۴۵

اصلی بررسی 'طرح اصالح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها' ۱۴:۴۵ تا ۱۶:۰۰

یکشنبه 
۱۳۹۹/۰۸/۲۵

---- جلسه هیأت رئیسه کمیسیون ۰۷:۰۰ تا ۰۸:۰۰
---- بررسی الیحه مشارکت عمومی - خصوصی ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰

---- دعوت از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت: بررسی عرضه و توزیع مصالح ساختمانی و 
قیمت آن

۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰

سه شنبه 
۱۳۹۹/۰۸/۲۷

آب و فاضالب
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---- کمیته آب و فاضالب: بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ در حوزه آب و فاضالب ۰۹:۰۰ تا ۱۰:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۶
امور بندری و دریانوردی

---- کمیته بندری و دریانوردی: ادامه بررسی اولویتها بنادر درخصوص تأمین استراتژیک و 
برنامه ریزی نیروی انسانی مدیریت واحد بنادر در لجستیک و نرم افزاری

۰۹:۰۰ تا ۱۰:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۶
حمل و نقل ریلی

---- کمیته حمل و نقل ریلی: ادامه بررسی قرارداد، توافقات و روند اجرایی راه آهن سریعالسیر 
تهران- قم- اصفهان

۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۶
حمل و نقل هوایی

---- کمیته حمل و نقل هوایی: بررسی مسائل و مشکالت صنعت هوایی ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۶
مسکن و عمران شهری و روستایی

---- کمیته مسکن و عمران شهری و روستایی: بررسی تعیین اولویتها ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۶
معماری و شهرسازی

---- کمیته معماری و شهرسازی: ادامه بررسی تعیین اولویتهای شهرسازی و معماری ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۶
نظام های فنی، اجرایی و مهندسی

---- کمیته نظامهای فنی، اجرایی و مهندسی: بررسی اولویتهای نظام فنی و اجرایی کشور ۰۸:۰۰ تا ۰۹:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۶
کمیته راهسازی

---- کمیته راهسازی: بررسی تعیین اولویتها ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱۱- کمیسیون فرهنگی

---- بررسی اخبار فرهنگی  ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۰۰

----

۱- انتخاب ۵ نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون مشترک طرح جوانی 
جمعیت و حمایت از خانواده ۲- انتخاب ۲ نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در 

کمیسیون مشترک الیحه شفافیت ۳- بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مرتبط با 
کمیسیون

۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰
یکشنبه 

۱۳۹۹/۰۸/۲۵

---- بررسی اخبار فرهنگی  ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۰۰
---- استماع گزارش رئیس محترم جامعه المصطفی(ص) العالمیه ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰

سه شنبه 
۱۳۹۹/۰۸/۲۷

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

۱۳۹۹/۰۸/۲۸
کمیته فرهنگ، هنر، رسانه و فضای مجازی 

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

۰۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱۲- کمیسیون قضائی و حقوقی

---- بررسی طرح یکفوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد (اصلی- ثبت ۲۱۶) ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۰۰ یکشنبه
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۱۳۹۹/۰۸/۲۵

---- بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۱) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 
(اصلی- ثبت ۲۳۴)

۱۳:۳۰ تا ۱۵:۰۰

---- بررسی الیحه یکفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک - مصوب۱۳۵۵- 
و اصالحات بعدی آن(اصلی- ثبت ۲۰۸)

۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰

---- بررسی الیحه تجارت (اصلی- ثبت ۱۱) (اعاده شده از شورای نگهبان) ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰

سه شنبه 
۱۳۹۹/۰۸/۲۷

کارگروه حقوق جزا و جرم شناسی

---- بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۱) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 
(اصلی- ثبت ۲۳۴)

۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
یکشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۵
کارگروه حقوق خصوصی

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

۱۳:۳۰ تا ۱۶:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱۳- کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست

----
بررسی آخرین وضعیت توزیع نهاده ها و همچنین بررسی نوسانات قیمت مرغ و تخم مرغ 
با حضور مسولین محترم وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بانک 

مرکزی، تولیدکنندگان بخش خصوصی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰

----
بررسی آخرین وضعیت مسائل و مشکالت و همچنین نوسانات قیمت در زنجیره تولید 

صنایع لبنی کشور و روغن نباتی با حضور مسولین محترم وزارتخانه های جهاد کشاورزی، 
صمت، تولیدکنندگان بخش خصوصی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی

۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰

یکشنبه 
۱۳۹۹/۰۸/۲۵

اصلی بررسی کلیات طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰

----

استماع گزارش عملکرد موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در تولیدات انواع 
واکسن و فراورده های بیولوژیک در راستای سالمت انسان، دام و طیور استماع گزارش 

عملکرد موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در تولیدات انواع واکسن و فراورده 
های بیولوژیک در راستای سالمت انسان، دام و طیور با دعوت از رئیس و معاونین موسسه 

مذکور

۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
سه شنبه 

۱۳۹۹/۰۸/۲۷

محیط زیست

---- بررسی عملکرد صندوق ملی محیط زیست ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۶
کمیته آب

---- ۱- بررسی اولویتهای کاری کمیته ۲- بررسی طرح جامع آب  ۰۸:۰۰ تا ۰۹:۳۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۶
کمیته هواشناسی و حوادث غیرمتقبه 

----
بررسی بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در خصوص معافیت از پرداخت حق بیمه سهم 

کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر با حضور مسئولین وزارت امور اقتصاد و دارائی، سازمان 
حسابرسی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تامین اجتماعی و مرکز پژوهشهای مجلس

۱۰:۰۰ تا ۱۱:۳۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۶

اصالحات دستور جلسات 

نقش کمیسیون موضوع ساعت
روز

تاریخ
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کمیسیون اقتصادی

----
اصالحیه ۱ 

۱) ادامه بررسی طرح اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی (اصلی- 
ثبت ۱۷۲)

۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰

----

اصالحیه ۱ 
۲) بررسی الیحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر(اصلی- 

ثبت ۱۲۹) ۳) الیحه پروتکل اصالحی بند(۵-۴-۱-۱۰) اساسنامه مؤسسه منطقهای 
استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صالحیت و اندازهشناسی سازمان همکاری 

اقتصادی(ریسکام)(اصلی- ثبت ۱۳۱)

۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰

----

اصالحیه ۱ 
۱) دعوت از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جهت پاسخگویی به سواالت: الف) جناب 

آقای علی اصغر عنابستانی نماینده محترم سبزوار ب) جناب آقای علی علی زاده نماینده 
محترم مراغه پ) جناب آقای محمدحسن آصفری نماینده محترم اراک(۴ فقره) ت) جناب 
آقای کمال حسین پور نماینده محترم پیرانشهر(۳ فقره) ث) جناب آقای علیرضا ورناصری 

قندعلی نماینده محترم مسجدسلیمان(۲ فقره) ج) جناب آقای روح اله نجابت نماینده محترم 
شیراز چ) جناب آقای عبدالرضا مصری نماینده محترم کرمانشاه ح) جناب آقای سیدجلیل 

میرمحمدی میبدی نماینده محترم تفت و میبد(۲ فقره) خ) سرکار خانم هاجر چنارانی 
نماینده محترم نیشابور(۳ فقره) د) جناب آقای مجتبی توانگر نماینده محترم تهران ذ) جناب 

آقای احمد مرادی نماینده محترم بندرعباس ر) جناب آقای مجتبی یوسفی نماینده محترم 
اهواز ز) جناب آقای رحمت اله نوروزی نماینده محترم علی آباد کتول ژ) جناب آقای 

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده محترم شاهین شهر

۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰

----

اصالحیه ۱ 
۲) بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم برای تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای 
دولتی و خصوصی ۳) انتخاب اعضای هیأت تحقیق و تفحص از: الف) عملکرد منطقه آزاد 

قشم ب) عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند پ) نحوه واگذاری هلدینگ 
پتروشیمی باختر به بخش خصوصی ت) نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر 

گلستان شهرستان بهارستان ۴) رای گیری مواد باقیمانده از الیحه مالیات بر ارزش 
افزوده(اصلی- ثبت ۲۰) اعاده شده از شورای نگهبان(۲)

۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰

سه شنبه 
۱۳۹۹/۰۸/۲۷

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

اصلی
اصالحیه ۱ 

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

۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰
یکشنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۵

کمیسیون عمران

---- اصالحیه ۱ 
بررسی الیحه مشارکت عمومی - خصوصی

۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
سه شنبه

۱۳۹۹/۰۸/۲۷


