
معاونت قوانین
اداره کل کمیسیون ها، صحن و مشاورین

دوره یازدهم - سال اول

              

دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها(۱۷)

از شنبه ۱۳۹۹/۹/۸ تا چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲
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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

----
ادامه رسیدگی به گزارش کمیته منتخب کمیسیون در مورد طرح اصالح و الحاق موادی به 

قانون نظارت مجلس بررفتار نمایندگان شماره ثبت ۷۵ با حضور رئیس کارگروه و 
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس 

۰۶:۳۰ تا ۰۸:۰۰
سه شنبه

۱۳۹۹/۰۹/۱۱

----
ادامه رسیدگی به گزارش کمیته منتخب کمیسیون در مورد طرح اصالح و الحاق موادی به 

قانون نظارت مجلس بررفتار نمایندگان شماره ثبت ۷۵ با حضور رئیس کارگروه و 
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس 

۰۶:۳۰ تا ۰۷:۴۵
چهارشنبه

۱۳۹۹/۰۹/۱۲

۲- کمیسیون اصل نود
---- نشست هیات رئیسه کمیسیون ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
فرعی بررسی طرح/الیحه 'طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه های دولتی' در اصل نود ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۳۰

دوشنبه 
۱۳۹۹/۰۹/۱۰

---- نشست هیات رئیسه کمیسیون ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
---- نشست عمومی کمیسیون با حضور رئیس سازمان حسابرسی ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۳۰

سه شنبه 
۱۳۹۹/۰۹/۱۱

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

----
ارائه گزارش و بررسی عملکرد قرارگاه خاتم االنبیاء (ص) از فعالیتها و چگونگی مشارکت 

قرارگاه در جهش تولید با تاکید بر امور زیربنایی و صنعت پیمانکاری با حضور فرمانده 
قرارگاه

۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۹/۱۰

----
۱-ادامه بررسی الیحه مشارکت عمومی- خصوصی (فرعی شماره ثبت ۱۰۹ ) ۲-گزارش 

مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی جهت ارائه فعالیتها ، مطالعات و پژوهشهای مرکز 
در راستای جهش تولید 

۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
سه شنبه

۱۳۹۹/۰۹/۱۱

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

---- بحت و بررسی در خصوص سند آمایش آموزش عالی کشور با حضور معاونین وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری 

۱۰:۰۰ تا ۱۱:۳۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۹/۱۰
---- نشست هیأت رئیسه کمیسیون ۰۹:۰۰ تا ۱۰:۰۰

----

دعوت از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به سواالت آقایان: ۱-
احمد نادری نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس(دوفقره) ۲-روح 

اله عباسپور نماینده محترم بویین زهرا و آوج ۳-محمد حسن آصفری نماینده محترم اراک، 
خنداب و کمیجان ۴-علی جدی نماینده محترم شیروان ۵-سید مصطفی آقامیرسلیم نماینده 

محترم تهران، ری،شمیرانات، اسالمشهر و پردیس 

۱۰:۰۰ تا ۱۱:۳۰
سه شنبه 

۱۳۹۹/۰۹/۱۱

۲- کمیسیون اجتماعی
---- قرائت قرآن کریم و استماع اخبار ۱۰:۰۰ تا ۱۰:۱۵

---- دعوت از معاون محترم رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص بیمه 
زنان خانه دار

۱۰:۱۵ تا ۱۱:۳۰
یکشنبه 

۱۳۹۹/۰۹/۰۹

---- قرائت قرآن کریم و استماع اخبار ۰۷:۴۵ تا ۰۸:۰۰ دوشنبه 
۱۳۹۹/۰۹/۱۰
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اصلی بررسی طرح/الیحه 'طرح مدیریت تعارض منافع' در کمیسیون اجتماعی ۰۸:۰۰ تا ۰۹:۳۰

---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی ۰۷:۰۰ تا ۰۷:۵۰
---- قرائت قرآن کریم و استماع اخبار ۰۷:۵۰ تا ۰۸:۰۰
اصلی بررسی طرح/الیحه 'طرح مدیریت تعارض منافع' در کمیسیون اجتماعی ۰۸:۰۰ تا ۰۹:۳۰

----

دعوت از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور پاسخگویی به سواالت 
نمایندگان محترم: ۱)جناب آقای دهمرده نماینده محترم زابل ۲)جناب آقای ذاکر نماینده 

محترم ارومیه (۳ سوال) ۳)جناب آقای پژمان فر نماینده محترم مشهد (۲ سوال) ۴) جناب 
آقای نوروزی نماینده محترم رباط کریم (۲ سوال) ۵)جناب آقای حسینی نماینده محترم 

خدابنده ۶) سرکار خانم قاسم پور نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و 
پردیس ۷)جناب آقای بشیری نماینده محترم پاکدشت ۸) جناب آقای خضریان نماینده 

محترم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس ۹)جناب آقای درخشان نماینده محترم 
ایرانشهر، دلگان، سرباز، بمپور و فنوج ۱۰)جناب آقای حسین پور نماینده محترم پیرانشهر 

و سردشت ۱۱)جناب آقای حاجی دلیگانی نماینده محترم شاهین شهر، میمه و برخوار ۱۲) 
جناب آقای ورناصری قندعلی نماینده محترم مسجد سلیمان، اللی، هفتگل و اندیکا

۰۹:۳۰ تا ۱۱:۰۰

---- دعوت از وزیر محترم کشور به منظور پاسخگویی به سوال جناب آقای عباس زاده 
مشکینی نماینده محترم مشکین شهر

۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰

سه شنبه 
۱۳۹۹/۰۹/۱۱

۳- کمیسیون اقتصادی
---- گزارش نمایندگان ناظر عضو کمیسیون در مجامع، شوراها وهیئت ها ۰۸:۰۰ تا ۰۹:۰۰

---- ادامه بررسی گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی در خصوص نحوه اجرای احکام قانونی 
مرتبط با پولشویی و حکمرانی ریال (موضوع ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس)

۰۹:۰۰ تا ۱۰:۰۰

اصلی بررسی طرح/الیحه 'طرح اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، 
مصوب ۷/۶/۱۳۷۲' در اقتصادی

۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰

دوشنبه 
۱۳۹۹/۰۹/۱۰

---- بررسی گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی در خصوص رمز ارزها (موضوع ماده ۴۵ آیین 
نامه داخلی مجلس)

۰۸:۰۰ تا ۰۹:۰۰

---- ادامه بررسی طرح اصالح موادی از قانون اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰

سه شنبه 
۱۳۹۹/۰۹/۱۱

۴- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
---- مروری بر آخرین اخبار و تحوالت  ۰۸:۰۰ تا ۰۸:۳۰
اصلی بررسی طرح/الیحه 'اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها' در امنیت ملی و سیاست خارجی ۰۸:۳۰ تا ۰۹:۳۰

دوشنبه 
۱۳۹۹/۰۹/۱۰

---- مروری بر آخرین اخبار و تحوالت ۰۹:۰۰ تا ۰۹:۱۵

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

۰۹:۱۵ تا ۰۹:۴۵

اصلی بررسی طرح/الیحه ' الیحه اصالح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی  ارتش 
جمهوری اسالمی ایران' در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

۰۹:۴۵ تا ۱۰:۳۰

---- نشست مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با وزیر محترم اطالعات و معاونان 
محترم ایشان

۱۲:۳۰ تا ۱۵:۰۰

سه شنبه 
۱۳۹۹/۰۹/۱۱

۵- کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها
---- تالوت قرآن کریم و استماع اخبار داخلی کشور ۰۸:۰۰ تا ۰۸:۱۰

اصلی
بررسی طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی (اصلی - ثبت ۲۹ - 

اعاده شده از شورای نگهبان) با حضور نماینده محترم شورای نگهبان، مرکز پژوهشها و 
دستگاه های اجرایی

۰۸:۱۰ تا ۱۰:۳۰
دوشنبه 

۱۳۹۹/۰۹/۱۰
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---- بررسی آیین نامه تشکیالت و شرح وظایف دبیرخانه دائمی هیات مرکزی نظارت بر 
انتخابات شوراهای اسالمی کشور

۱۰:۰۰ تا ۱۰:۳۰
سه شنبه

۱۳۹۹/۰۹/۱۱

---- نشست هیئت رئیسه کمیسیون و روسای کمیته ها ۰۷:۰۰ تا ۰۸:۰۰
چهارشنبه

۱۳۹۹/۰۹/۱۲
کمیته تشکل های صنفی و سازمان های مردم نهاد

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

شده از شورای نگهبان-شماره ثبت۲۳) با حضور نماینده محترم شورای نگهبان، مرکز 
پژوهشها و دستگاه های اجرایی ذی ربط

۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۹/۱۰

کمیته مدیریت بحران

---- بررسی طرح ها، لوایح و قوانین مدیریت بحران با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران 
کشور و کارشناسان مرکز پژوهشها

۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰
سه شنبه

۱۳۹۹/۰۹/۱۱
کمیته مدیریت شهری و شهرداری ها

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
۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰

سه شنبه
۱۳۹۹/۰۹/۱۱

۶- کمیسیون انرژی

---- ارائه گزارش آقای دکتر حسین زاده، عضو محترم کمیسیون انرژی درخصوص برنامه 
اجرایی اولویت های محوله کمیسیون به ایشان

۰۷:۴۵ تا ۰۸:۳۰

اصلی بررسی طرح "الحاق نه (۹) تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام 
و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی' 

۰۸:۳۰ تا ۰۹:۴۵

فرعی بررسی طرح 'اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها'  ۰۹:۴۵ تا ۱۰:۴۵
اصلی بررسی طرح 'الزامات اجرایی توزیع و عرضه سوخت و (CNG) در کشور'  ۱۰:۴۵ تا ۱۱:۳۰

دوشنبه 
۱۳۹۹/۰۹/۱۰

---- جلسه هیئت رئیسه کمیسیون انرژی ۰۷:۰۰ تا ۰۸:۳۰
---- ارائه برنامه اجرایی اولویت های محوله کمیسیون توسط یک نفر از اعضا ۰۸:۳۰ تا ۰۹:۰۰
اصلی بررسی طرح 'سهمیهبندی بنزین سرانه خانوار'  ۰۹:۰۰ تا ۱۰:۳۰
---- متعاقباً اعالم می شود ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰

---- ارائه گزارش پیش بینی وضعیت آینده صنعت نفت ایران و جهان توسط معاونت مهندسی 
و توسعه شرکت ملی نفت ایران

۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰

سه شنبه 
۱۳۹۹/۰۹/۱۱

۷- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

---- رسیدگی به پیشنهادات مطروحه درخصوص طرح برخی احکام مربوط به اصالح ساختار 
بودجه کل کشور

۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
شنبه

۱۳۹۹/۰۹/۰۸

---- بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مختلف مرتبط با وظایف کمیسیون در نشست با رئیس 
محترم مجلس شورای اسالمی

۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰

---- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص پیشنهاد کمیته دیوان محاسبات و امورمالی و اموال 
مجلس پیرامون بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسالمی

۱۰:۰۰ تا ۱۱:۳۰

دوشنبه 
۱۳۹۹/۰۹/۱۰

---- بررسی عملکرد و وضعیت بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به 
دولت

۰۸:۳۰ تا ۱۰:۰۰

---- استماع گزارش عملکرد و بررسی اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای 
سازمان تبلیغات اسالمی و حوزه هنری سازمان با حضور رئیس سازمان و رئیس حوزه 

۱۰:۰۰ تا ۱۱:۰۰

سه شنبه 
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
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هنری 

---- رسیدگی به طرح اصالح قانون دیوان محاسبات ۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰
هیات رئیسه کمیسیون

---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون ۰۸:۰۰ تا ۰۸:۳۰
سه شنبه

۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۸- کمیسیون بهداشت و درمان

---- تالوت قرآن کریم و استماع اخبار ۰۸:۰۰ تا ۰۸:۰۵
---- استماع گزارش ریاست جمعیت هالل احمر در خصوص عملکرد و ارائه برنامه های آتی ۰۸:۰۵ تا ۰۹:۳۰
---- بررسی آخرین وضعیت بیماری کرونا در کشور ۰۹:۳۰ تا ۱۰:۰۰

دوشنبه 
۱۳۹۹/۰۹/۱۰

---- تالوت قرآن کریم و استماع اخبار ۰۸:۰۰ تا ۰۸:۰۵

---- استماع گزارش ریاست سازمان بیمه سالمت ایران در خصوص عملکرد و ارائه برنامه های 
آتی

۰۸:۰۵ تا ۰۹:۳۰

---- بررسی آخرین وضعیت بیماری کرونا در کشور ۰۹:۳۰ تا ۱۰:۰۰

سه شنبه 
۱۳۹۹/۰۹/۱۱

۹- کمیسیون صنایع و معادن

----

دعوت از وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات برای پاسخگوئی به سواالت نمایندگان محترم 
: ۱-جناب آقای علی بابائی کارنامی نماینده محترم ساری ۲- جناب آقای کمال حسین پور 

نماینده محترم پیرانشهر ۳-جناب آقای مهدی عیسی زاده نماینده محترم میاندوآب ۴-
جناب آقای ذبیح اله اعظمی ساردوئی نماینده محترم جیرفت و عنبرآباد ۵-جناب آقای 

عبدالناصر درخشان نماینده محترم ایرانشهر ۶-جناب آقای محمد حسن آصفری نماینده 
محترم اراک ( ۲ فقره ) ۷-جناب آقای سیدجواد حسینی کیا نماینده محترم سنقر ۸- جناب 

آقای جالل محمودزاده نماینده محترم مهاباد ( ۲ فقره) 

۰۷:۴۵ تا ۰۹:۴۵

---- کمیته صنعت و راهبردهای توسعه صنعتی : ادامه بررسی الیحه قانون حمایت صنعتی و 
جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور( اصلی - شماره ثبت ۱۴۰)

۱۰:۰۰ تا ۱۱:۳۰

دوشنبه 
۱۳۹۹/۰۹/۱۰

----
دعوت از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان محترم متقاضی تحقیق و 

تفحص برای : بررسی درخواست انجام تحقیق و تفحص " شرکت فوالد مبارکه اصفهان " 
در اجرای ماده (۲۱۲) قانون آئین نامه داخلی 

۰۷:۴۵ تا ۰۹:۴۵

---- کمیته صنعت و راهبردهای توسعه صنعتی: ادامه بررسی طرح تحول بازار و صنعت خودرو 
سبک ( اصلی – شماره ثبت ۱۷۸)

۱۰:۰۰ تا ۱۱:۳۰

سه شنبه 
۱۳۹۹/۰۹/۱۱

۱۰- کمیسیون عمران

----

دعوت از جناب آقای مهندس اسالمی وزیر محترم راه و شهرسازی جهت پاسخگویی به 
سؤاالت نمایندگان: ۱- جناب آقای الهوردی دهقانی نماینده محترم ورزقان ۲- جناب آقای 

سهراب گیالنی نماینده محترم شوشتر ۳- جناب آقای فرهاد بشیری نماینده محترم 
پاکدشت ۴- سرکار خانم زهره الهیان نماینده محترم تهران ۵- جناب آقای محمد مهدی 
مفتح نماینده محترم تویسرکان ۶- جناب آقای ذبیح اله اعظمی نماینده محترم جیرفت(۲ 

فقره) ۷- سرکار خانم هاجر چنارانی نماینده محترم نیشابور(۴ فقره) ۸- جناب آقای رحیم 
زارع نماینده محترم آباده ۹- جناب آقای حجت اله فیروزی نماینده محترم فسا ۱۰- جناب 

آقای محمد کعب عمیر نماینده محترم شوش(۲ فقره) 

۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰

اصلی بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن ( ارجاعی از صحن) ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۳۰

دوشنبه 
۱۳۹۹/۰۹/۱۰

---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون ۰۷:۰۰ تا ۰۸:۰۰ سه شنبه 
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
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---- دعوت از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت: بررسی عرضه و توزیع مصالح ساختمانی 
و قیمت آن

۰۸:۳۰ تا ۱۰:۰۰

اصلی بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن ( ارجاعی از صحن) ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۳۰
۱۱- کمیسیون فرهنگی

---- بررسی اخبار فرهنگی ۰۸:۰۰ تا ۰۸:۳۰

----

دعوت از وزیر محترم ورزش و جوانان برای پاسخگویی به سواالت آقایان: الف – محمد 
حسن آصفری نماینده محترم اراک، کمیجان و خنداب ب- سید جلیل میرمحمدی میبدی 

نماینده محترم تفت و میبد(۲ فقره) پ- سهراب گیالنی نماینده محترم شوشتر و گتوند 
ت- احمد راستینه هفشجانی نماینده محترم شهرکرد، بن، سامان ث- محمدرضا دشتی 

اردکانی نماینده محترم اردکان ج- علیرضا ورناصری قندعلی نماینده محترم مسجد 
سلیمان، اللی، هفتکل و اندیکا چ- جالل محمودزاده نماینده مهاباد(۳ فقره) ح- سرکار 

خانم سمیه محمودی نماینده محترم شهرضا و دهاقان خ- علی زنجانی حسنلویی نماینده 
محترم نقده و اشنویه د- جلیل مختار نماینده محترم آبادان ذ- کمال حسین پور نماینده 

محترم پیرانشهر و سردشت ر- جلیل رحیمی جهان آباد نماینده محترم تربت جام، تایباد، 
باخزر و صالح آباد ز- ولی اسماعیلی نماینده محترم گرمی ژ- حسن لطفی نماینده محترم 

رزن و درگزین س- مجتبی یوسفی نماینده محترم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون 

۰۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰
دوشنبه 

۱۳۹۹/۰۹/۱۰

---- بررسی اخبار فرهنگی ۰۸:۰۰ تا ۰۸:۳۰

---- ۱- گزارش کمیته های کمیسیون ۲- بحث و تبادل نظر پیرامون اولویت های چهارساله 
کمیسیون

۰۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰

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

سه شنبه 
۱۳۹۹/۰۹/۱۱

۱۲- کمیسیون قضائی و حقوقی

اصلی ادامه بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی(اصلی- ثبت ۱۸۲) ۰۸:۰۰ تا ۰۹:۳۰
دوشنبه

۱۳۹۹/۰۹/۱۰

اصلی ادامه بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی(اصلی- ثبت ۱۸۲) ۰۸:۰۰ تا ۰۹:۳۰
سه شنبه

۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۱۳- کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست

---- بررسی دالیل افزایش بی رویه قیمت گوشت مرغ و راهکارهای افزایش ظرفیت تولید 
داخلی نهاده های دامی با دعوت از مسئولین ذیربط

۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰

---- ادامه بررسی مسائل و مشکالت و ظرفیتهای تولید در حوزه شیالت در سال جهش تولید 
ملی

۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰

دوشنبه 
۱۳۹۹/۰۹/۱۰

----

دعوت از وزیر محترم نیرو برای پاسخگوئی به سئواالت: 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 ۹-جناب آقای حسینعلی حاجی 
دلیگانی نماینده مردم شریف شاهین شهر، میمه و برخوار

۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰

---- بررسی تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان محترم از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی 
(ادارات کل امور اراضی و منابع طبیعی)

۱۰:۰۰ تا ۱۱:۰۰

سه شنبه 
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
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فرعی بررسی طرح/الیحه 'اصالح ماده(۲۵) قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز- مصوب۱۳۹۲' در 
کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست

۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰

فرعی بررسی طرح/الیحه 'قانون اختیار به دولت جهت کمک به پروژهای زیربنایی' در 
کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست

۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰


