
معاونت قوانین
اداره کل کمیسیون ها، صحن و مشاورین

دوره یازدهم - سال دوم

              

دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها(36)

از شنبه ۱۴۰۰/۴/۵ تا چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۹
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دستور جلسات تائید شده کمیسیون ها

کمیسیون 
اصلی/فرعی

موضوع ساعت
روز

تاریخ
الف- کمیسیون های خاص

1- کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس

----

۱- رسیدگی به"طرح شفافیت آرای نمایندگان" به شماره ثبت ۴۷۰ (ارجاع 
مجدد از صحن به کمیسیون مستند به ماده ۱۳۰ قانون آئین نامه داخلی) با 
حضور یکی از طراحان، نمایندگان پیشنهاددهنده، کارشناس مرکز پژوهش 

ها و سایر مدعوین ۲- سایر مباحث کمیسیون حسب مورد

06:30 تا 
07:45

سه شنبه
جلسه(86) 
1400/04/08

----

۱- ادامه رسیدگی به"طرح شفافیت آرای نمایندگان" به شماره ثبت ۴۷۰ 
(ارجاع مجدد از صحن به کمیسیون مستند به ماده ۱۳۰ قانون آئین نامه 

داخلی) با حضور یکی از طراحان، نمایندگان پیشنهاددهنده، کارشناس مرکز 
پژوهش ها و سایر مدعوین ۲- سایر مباحث کمیسیون حسب مورد

06:30 تا 
07:45

چهارشنبه
جلسه(87) 
1400/04/09

---- نشست هیئت رئیسه کمیسیون برای اولویت گذاری طرح های واصله و 
تصمیم گیری در مورد سایر مباحث

11:30 تا 
12:30

چهارشنبه
جلسه(88) 
1400/04/09

2- کمیسیون اصل نود

---- نشست هیات رئیسه کمیسیون
14:00 تا 

15:30

337 فرعی بررسی طرح/الیحه 'اصالح ماده ۳ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان 
(هدایای شغلی)' در اصل نود

16:00 تا 
16:30

240 فرعی بررسی طرح/الیحه 'طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی 
مجلس شورای اسالمی ' در اصل نود

16:30 تا 
17:00

---- بررسی طرح الحاق موادی به قانون دیوان محاسبات کشور به شماره ثبت 
۴۶۳

17:00 تا 
17:30

یکشنبه
جلسه(101) 
1400/04/06

---- نشست هیات رئیسه کمیسیون با حضور معاونین قوانین ، نظارت و حراست 
مجلس شورای اسالمی

14:00 تا 
15:30

---- نشست عمومی کمیسیون برای بررسی گزارش تهیه شده در باره وضعیت 
بورسیه های وزارت علوم

16:00 تا 
17:30

سه شنبه
جلسه(103) 
1400/04/08

کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی

---- نشست با استانداران استان های اصفهان و چهارمحال بختیاری و نمایندگان 
وزارتخانه های کشور و نیرو و نیروی انتظامی 

09:00 تا 
11:00

---- نشست با مدیر عامل شرکت ملی گاز و پارس جنوبی در باره پرونده 
مطروحه 

11:00 تا 
13:00

دوشنبه
جلسه(102) 
1400/04/07

3- کمیسیون تلفیق 
برنامه هفتگی ارائه نشده است.

4- کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی
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----

ادامه بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار (شماره ثبت 
۱۴۵) باحضور: وزارت خانه های اموراقتصادی و دارایی، صنعت،معدن و 

تجارت ، جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، ، اتاق ایران، اتاق تعاون ، 
اتاق اصناف ، دیوان محاسبات کشور و مرکزپژوهشهای مجلس شورای 

اسالمی 

16:00 تا 
18:00

یکشنبه
جلسه(75) 
1400/04/06

----

ادامه بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار (شماره ثبت 
۱۴۵) باحضور: وزارت خانه های اموراقتصادی و دارایی، صنعت،معدن و 

تجارت ، جهاد کشاورزی، دادگستری ، سازمان محیط زیست، ، اتاق ایران، 
اتاق تعاون ، اتاق اصناف ، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، مرکز وکال، 
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه،کانون سردفتران ایران، 

کانون وکالی دادگستری دیوان محاسبات کشور و مرکزپژوهشهای مجلس 
شورای اسالمی 

08:00 تا 
11:00

دوشنبه
جلسه(76) 
1400/04/07

----

۱-ادامه بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار (شماره 
ثبت ۱۴۵) ۲-بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و 
ساماندهی پیام رسان های اجتماعی فرعی شماره ثبت (۱۷۱)- مواد مورد 

بررسی ( ۱۱و ۱۲) باحضور: وزارتخانه های ، اموراقتصادی و دارایی، 
صنعت،معدن وتجارت، ارتباطات و فناوری اطالعات، مرکز ملی فضای 

مجازی، بانک مرکزی، اتاق ایران، دیوان محاسبات کشور و مرکزپژوهشهای 
مجلس شورای اسالمی ۳- بررسی طرح اداره صداوسیمای جمهوری 

اسالمی ایران - فرعی شماره ثبت (۱۹۴) - مواد مورد بررسی (۱ ، ۸ و ۳۶ 
) باحضور: وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی ، فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، ارتباطات و فناوری اطالعات، سازمان صداوسیمای جمهوری 
اسالمی ایران، سازمان خصوصی سازی، اتاقهای ایران و تعاون، دیوان 

محاسبات، مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسالمی 

16:00 تا 
18:00

سه شنبه
جلسه(79) 
1400/04/08

کمیته رفع موانع تولید

----

کمیته رفع موانع تولید: ادامه بررسی موانع توسعه روستایی و قوانین مزاحم 
در جهت توسعه روستاها و مهاجرت معکوس. باحضور: معاونت توسعه 

روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، سازمان شهرداریها و 

دهیاریهای کشور، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، دیوان محاسبات کشور، 
مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسالمی 

14:00 تا 
16:00

دوشنبه
جلسه(78) 
1400/04/07

کمیته رفع موانع تولیدات کشاورزی

----
کمیته رفع موانع تولیدات کشاورزی : بررسی موانع پیش روی تولیدکنندگان 
صنایع و محصوالت غذایی باحضور: اتاق های ایران و تعاون، انجمن های 

مرتبط ، دیوان محاسبات و مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسالمی 

11:00 تا 
13:00

دوشنبه
جلسه(76) 
1400/04/07

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

441 اصلی ادامه رسیدگی به الیحه نظام رتبه بندی معلمان (شور دوم)
14:00 تا 

16:00

یکشنبه
جلسه(87) 
1400/04/06
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---- بازدید از شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) به منظور بررسی 
عملکرد شبکه آموزشی شاد

12:00 تا 
16:00

دوشنبه
جلسه(88) 
1400/04/07

441 اصلی ادامه رسیدگی به الیحه نظام رتبه بندی معلمان (شور دوم)
14:00 تا 

16:00

سه شنبه
جلسه(89) 
1400/04/08

هیات رئیسه کمیسیون

---- نشست هیات رئیسه کمیسیون
07:00 تا 

08:00

سه شنبه
جلسه(89) 
1400/04/08

2- کمیسیون اجتماعی

5 اصلی بررسی طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی 
(اعاده از شورای نگهبان)

14:00 تا 
16:00

یکشنبه
جلسه(103) 
1400/04/06

---- دعوت از قائم مقام محترم بانک مرکزی در خصوص کیفیت اجرای تبصره 
(۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

14:00 تا 
15:00

----

دعوت از وزیر محترم کشور به منظور پاسخ به سواالت نمایندگان محترم: 
۱-آقای محمود عباس زاده مشکینی نماینده محترم مشکین شهر؛ ۲- سرکار 

خانم فاطمه قاسم پور نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و 
پردیس؛ ۳-جناب آقای عبدالجالل ایری نماینده محترم کردکوی، ترکمن، 

بندرگز و گمیشان؛ ۴-جناب آقای اردشیر مطهری نماینده محترم گرمسار و 
آرادان؛ ۵- جناب آقای صدیف بدری نماینده محترم اردبیل، نمین، نیر و 
سرعین؛ ۶- جناب آقای علیرضا ورناصری قندعلی نماینده محترم مسجد 
سلیمان، اللی و هفتگل؛ ۷-جناب آقای مرتضی محمودوند نماینده محترم 

خرم آباد و چگنی

15:00 تا 
16:00

سه شنبه
جلسه(105) 
1400/04/08

---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
07:00 تا 

08:00

چهارشنبه
جلسه(106) 
1400/04/09

آسیب های اجتماعی

---- دعوت از رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور در خصوص نحوه اجرای 
طرح مثبت زندگی

14:00 تا 
16:00

---- جلسه کمیته آسیب های اجتماعی کمیسیون اجتماعی در خصوص «کودکان 
زباله گرد»

16:00 تا 
18:00

چهارشنبه
جلسه(106) 
1400/04/09

اشتغال، کارآفرینی و روابط کار

239 اصلی جلسه کمیته اشتغال، کارآفرینی و روابط کار در خصوص 'طرح اصالح 
قانون بیمه کارگران ساختمانی' (شور دوم)

14:00 تا 
16:00

دوشنبه
جلسه(104) 
1400/04/07

تعاون
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228 اصلی جلسه کمیته تعاون در خصوص بررسی 'طرح تأسیس شرکتهای تعاونی 
توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی' با حضور دستگاه های مربوطه

16:00 تا 
18:00

دوشنبه
جلسه(104) 
1400/04/07

موارد خاص

459 اصلی
بررسی طرح/الیحه 'طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان 

ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه' در 
اجتماعی

16:00 تا 
18:00

یکشنبه
جلسه(103) 
1400/04/06

200 اصلی جلسه کمیته در خصوص ادامه بررسی طرح 'ساماندهی استخدام کارکنان 
دولت

09:00 تا 
13:00

دوشنبه
جلسه(104) 
1400/04/07

364 اصلی جلسه کمیته در خصوص ادامه بررسی طرح 'توانمند سازی و پایداری 
سازمان تامین اجتماعی' 

16:00 تا 
18:00

سه شنبه
جلسه(105) 
1400/04/08

3- کمیسیون اقتصادی

---- ۱) بررسی اعمال ماده ۴۵ آئین نامه داخلی در خصوص عملکرد اقتصادی 
دولت های یازدهم و دوازدهم

14:00 تا 
15:00

----
۲) بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم مجلس در اجرای ماده 

(۲۱۲) آئین نامه داخلی برای ضرورت تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری 
و علت تعطیلی کارخانه آزمایش مرودشت

15:00 تا 
15:30

----
۳) ادامه بررسی الیحه اصالح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد 

شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه(اصلی- ثبت 
(۲۴۶

15:30 تا 
16:00

یکشنبه
جلسه(155) 
1400/04/06

---- جلسه کارگروه حسابرسی به منظور بررسی طرح نظام جامع حسابداری و 
حسابرسی(اصلی- ثبت ۲۵۹)

08:00 تا 
10:00

دوشنبه
جلسه(156) 
1400/04/07

---- ۱) ادامه بررسی طرح اصالح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای 
حسابداران(اصلی- ثبت ۲۶۳) ارجاعی از صحن علنی مجلس

14:00 تا 
15:00

---- ۲) ادامه بررسی استفساریه ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
تجاری- صنعتی جمهوری اسالمی(اصلی- ثبت ۳۲۴) 

15:00 تا 
15:30

----

۳) ادامه بررسی الیحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی 
انزلی(اصلی- ثبت ۴۰) اعاده شده از شورای محترم نگهبان ۴) ادامه بررسی 

الیحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی سرخس- دوغارون و 
مازندران(اصلی- ثبت ۳۹) اعاده شده از شورای محترم نگهبان

15:30 تا 
16:30

سه شنبه
جلسه(157) 
1400/04/08

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

12:00 تا 
13:00

چهارشنبه
جلسه(158) 
1400/04/09

4- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
---- مروری بر آخرین اخبار و تحوالت 14:00 تا  یکشنبه
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14:15

414 فرعی بررسی طرح/الیحه 'الیحه تصویب مقاوله نامه آمارهای کار ۱۹۸۵ (۱۳۶۴) 
(شماره ۱۶۰)' در امنیت ملی و سیاست خارجی

14:15 تا 
14:30

423 فرعی بررسی طرح/الیحه 'الیحه تصویب اصالح اساسنامه سازمان بین المللی کار' 
در امنیت ملی و سیاست خارجی

14:30 تا 
14:45

310 فرعی بررسی طرح/الیحه 'الیحه عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در 
آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان' در امنیت ملی و سیاست خارجی

14:45 تا 
15:00

316 اصلی ادامه بررسی طرح/الیحه 'اصالح قانون بسیج سازندگی ' در امنیت ملی و 
سیاست خارجی

15:00 تا 
16:00

جلسه(120) 
1400/04/06

---- بازدید
09:00 تا 

13:00

دوشنبه
جلسه(122) 
1400/04/07

---- مروری بر آخرین اخبار
14:00 تا 

14:15

---- استماع گزارش رئیس محترم کمیته روابط خارجی در خصوص آخرین 
اخبار و تحوالت افغانستان

14:15 تا 
15:00

---- استماع گزارش آخرین اخبار و تحوالت مرتبط با رمز ارزها با حضور 
مسئولین محترم ذی ربط

15:00 تا 
16:00

سه شنبه
جلسه(121) 
1400/04/08

امنیت

---- انتخابات هیئت رئیسه کمیته
16:00 تا 

17:30

سه شنبه
جلسه(121) 
1400/04/08

روابط خارجی

---- بررسی آخرین اخبار و تحوالت کشور افغانستان با حضورمسئولین محترم 
ذی ربط (وزارت خارجه، اطالعات، ستادکل، اطالعات سپاه، قدس)

16:00 تا 
18:00

یکشنبه
جلسه(120) 
1400/04/06

5- کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها

----
کارگروه بررسی طرح های تقسیمات کشوری در خصوص تقسیم استان 
سیستان و بلوچستان، استان اصفهان و کرمان با حضور کارشناس مرکز 

پژوهشها و دستگاه های اجرایی ذی ربط

10:00 تا 
12:00

شنبه
جلسه(124) 
1400/04/05

---- تالوت قرآن کریم و مرور اخبار و تحوالت داخلی کشور
14:00 تا 

14:15

---- بررسی پیشنهادات اعضا و ارزیابی عملکرد کمیسیون و کمیته های 
تخصصی طی بازه زمانی اجالسیه اول

14:15 تا 
15:00

----
کارگروه بررسی طرح اصالح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای 
اسالمی با حضور نمایندگان پیشنهاد دهنده، کارشناس مرکز پژوهشها و 

دستگاه های اجرایی ذی ربط

16:00 تا 
17:30

یکشنبه
جلسه(125) 
1400/04/06



7

---- بازدید اعضا محترم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از تاسیسات آب 
سنگین اراک

08:00 تا 
14:00

دوشنبه
جلسه(126) 
1400/04/07

---- تالوت قرآن کریم و مرور اخبار و تحوالت داخلی کشور 
14:00 تا 

14:15

---- دعوت از وزیر کشور جهت ارائه گزارش در خصوص فرآیند انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی کشور

14:15 تا 
16:00

----
کارگروه بررسی 'طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد 

(غیردولتی)' با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه های اجرایی ذی 
ربط

16:00 تا 
17:30

سه شنبه
جلسه(127) 
1400/04/08

---- نشست هیات رئیسه کمیسیون و روسای کمیته های تخصصی
07:00 تا 

08:00

چهارشنبه
جلسه(128) 
1400/04/09

6- کمیسیون انرژی

----

بررسی مسائل و مشکالت کارکنان صنعت نفت با حضور جناب آقای 
مهندس زنگنه وزیر محترم نفت، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان 

اطالعات سپاه، وزارت اطالعات، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات 
کشور، مرکز پژوهشها

14:00 تا 
16:00

یکشنبه
جلسه(91) 
1400/04/06

---- نظارت بر اجرای احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش برق و 
آب

14:00 تا 
15:00

سه شنبه
جلسه(92) 
1400/04/08

----
بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان محترم برای اعمال ماده ۲۳۴ قانون 

آیین نامه داخلی مجلس درخصوص شرکت ملی پتروشیمی و هلدینگ 
پتروشیمی خلیج فارس

15:00 تا 
16:00

سه شنبه
جلسه(93) 
1400/04/08

7- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

----
بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم پیرامون مشکالت برخی از دستگاههای 

اجرائی ناشی از اجرای اجزاء(۱) و(۷) بند(الف) تبصره(۱۲) قانون بودجه 
سال ۱۴۰۰ کل کشور

14:00 تا 
15:30

227 اصلی بررسی طرح/الیحه 'قانون اختیار به دولت جهت کمک به پروژهای 
زیربنایی' در برنامه و بودجه و محاسبات

15:30 تا 
16:00

یکشنبه
جلسه(128) 
1400/04/06

----

رسیدگی به موضوع نحوه اختصاص و هزینه کرد مبلغ یکمیلیارد یورو از 
محل صندوق توسعه ملی برای مبارزه با بیماری کرونا براساس درخواست 

انجام تحقیق و تفحص آقایان: احمد امیرآبادی نماینده محترم قم و 
رحمتاله نوروزی نماینده محترم علی آباد کتول و تقاضای اعمال 

ماده(۲۳۴) جناب آقای مهدی عسگری نماینده محترم کرج و اشتهارد

14:00 تا 
15:30

475 اصلی ارائه گزارش اقدامات بعمل آمده جهت راه اندازی سامانه جامع بودجه 
ریزی کشور و ویژگی های این سامانه

15:30 تا 
16:00

سه شنبه
جلسه(129) 
1400/04/08

کمیته اقتصادی
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459 فرعی
بررسی طرح/الیحه 'طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان 

ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه' در برنامه 
و بودجه و محاسبات

06:45 تا 
08:00

یکشنبه
جلسه(128) 
1400/04/06

کمیته امور اجتماعی و فرهنگی

459 فرعی
بررسی طرح/الیحه 'طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان 

ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه' در برنامه 
و بودجه و محاسبات

06:45 تا 
08:00

یکشنبه
جلسه(128) 
1400/04/06

کمیته دیوان محاسبات، امور مالی و اموال مجلس

---- بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
13:00 تا 

14:00

سه شنبه
جلسه(129) 
1400/04/08

8- کمیسیون بهداشت و درمان

---- تالوت قرآن کریم و استماع اخبار
14:00 تا 

14:05

----
استماع گزارش عضو محترم ناظر کمیسیون در هیات امنای صرفه جوئی 

ارزی در معالجه بیماران در خصوص عملکرد و واردات واکسن کرونا 
توسط هیات مذکور 

14:05 تا 
14:20

---- نهائی نمودن گزارش حادثه مرکز درمانی سینا مهر جهت قرائت در صحن 
علنی مجلس شورای اسالمی 

14:20 تا 
14:40

---- بررسی الیحه عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در آژانس بین المللی 
تحقیقات سرطان ( اصلی - شماره چاپ ۳۹۴ ) 

14:40 تا 
15:30

----
بررسی طرح اصالح تبصره (۱)بند(۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت 

آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیالت تکمیلی و تخصصی 
(فرعی– شماره ثبت ۴۶۸)

15:30 تا 
16:00

یکشنبه
جلسه(101) 
1400/04/06

---- تالوت قرآن کریم و استماع اخبار
14:00 تا 

14:05

----
بررسی آخرین وضعیت تولید و واردات دارو و مواد اولیه آن در کشور با 

حضور مسئولین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، بانک مرکزی، 
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی و فعاالن صنعت 

14:05 تا 
16:00

سه شنبه
جلسه(103) 
1400/04/08

---- بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی استان کردستان (به مدت سه روز)
00:00 تا 

23:59

چهارشنبه
جلسه(104) 
1400/04/09

کمیته بهزیستی و توانبخشی

---- بررسی چالشهای موجود در هدف سوم سند ملی سالمندان (حفظ و ارتقای 
سالمت جسمی روحی اجتماعی و معنوی سالمندان کشور )

09:00 تا 
11:00

دوشنبه
جلسه(102) 
1400/04/07

کمیته دارو و غذا
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---- بررسی آئین نامه جدید تاسیس داروخانه ها
11:00 تا 

13:00

دوشنبه
جلسه(102) 
1400/04/07

9- کمیسیون صنایع و معادن

---- بررسی اخبار و اطالعات واصله 
14:00 تا 

14:15

----

ادامه بررسی طرح اصالح موادی از قانون معادن کشور (شماره ثبت ۲۷۴) و 
طرح های اصالح ماده ۲۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ به ( شماره ثبت 
۳۸۴ )و طرح استفساریه تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصالح معادن مصوب ۱۳۹۰ 
به ( شماره ثبت ۳۸۸ )و طرح اصالح مواد ۹ و ۱۵ قانون معادن به (شماره 

ثبت ۳۴۸ )با حضور مسئوالن دستگاههای اجرایی ذیربط ، دیوان محاسبات 
کشور و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و اتاق ایران

14:15 تا 
16:00

---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون 
16:00 تا 

16:30

یکشنبه
جلسه(140) 
1400/04/06

----

دعوت از وزیر محترم صنعت معدن و تجارت برای پاسخگویی به سئواالت 
نمایندگان محترم : ۱- جناب آقای اردشیر مطهری نماینده محترم گرمسار و 
آرادان ۲- جناب آقای جلیل مختار نماینده محترم آبادان( ۲ فقره) ۳- جناب 

آقای الهویردی دهقانی نماینده محترم ورزقان ۴- جناب آقای محمدتقی 
نقدعلی نماینده محترم خمینی شهر ۵- جناب آقای روح اله نجابت نماینده 

محترم شیراز و زرقان( ۲ فقره) ۶- جناب آقای حسین میرزایی نماینده 
محترم اصفهان ۷- جناب آقای انور حبیب زاده نماینده محترم بوکان ۸- 
جناب آقای محمدصالح جوکار نماینده محترم یزد ۹- جناب آقای جعفر 

قادری نماینده محترم شیراز و زرقان ۱۰- جناب آقای حجت الله فیروزی 
نماینده محترم فسا ۱۱- جناب آقای محمد فتحی نماینده محترم سنندج، 

دیواندره و کامیاران ۱۲- جناب آقای محمدرضا دشتی اردکانی نماینده 
محترم اردکان ۱۳- جناب آقای ارکانی نماینده محترم نیشابور ۱۴- جناب 

آقای حاجی دلیگانی نماینده محترم شاهین شهر میمه و برخوار ۱۵- جناب 
اقای مهدی طغیانی نماینده محترم اصفهان ( ۲ فقره) ۱۶- جناب آقای 

هادی بیگی نژاد نماینده محترم مالیر 

08:30 تا 
10:30

دوشنبه
جلسه(141) 
1400/04/07

---- استماع گزارش ریاست محترم سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی از 
عملکرد کاری 

14:00 تا 
15:00

---- بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو به شماره ثبت ۲۴ اعاده شده از 
شورای محترم نگهبان ارجاعی از جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰-۴-۱

15:00 تا 
16:00

سه شنبه
جلسه(142) 
1400/04/08

کمیته ارتباطات و فناوری اطالعات

---- ادامه بررسی طرح یکپارچه سازی داده ها و اطالعات ملی ( شماره ثبت 
۲۸۴) با حضور مسئولین دستگاههای اجرایی ذیربط

10:30 تا 
12:30

دوشنبه
جلسه(141) 
1400/04/07

10- کمیسیون عمران
---- بررسی مسائل و مشکالت اجاره مسکن درکشور و ارائه گزارش  14:00 تا  یکشنبه
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درخصوص مسکن حمایتی توسط معاون محترم وزیر راه و شهرسازی 15:00

262 اصلی

بررسی طرح/الیحه 'طرح اصالح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی 
بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا(ع) و حرم 

مطهرحضرت معصومه (س) (مصوب ۲۰/۱۰/۸۴) و اصالحات بعدی آن 
(۲۳/۱/۸۸)' در عمران

15:00 تا 
16:00

جلسه(121) 
1400/04/06

---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون
07:00 تا 

08:00

---- بررسی مسائل و مشکالت مربوط به دریاچه ارومیه با حضور مسئولین 
ذیربط

14:00 تا 
15:00

321 اصلی بررسی طرح/الیحه 'طرح اصالح قانون مهندسی و کنترل ساختمان' در 
عمران

15:00 تا 
16:30

سه شنبه
جلسه(123) 
1400/04/08

حمل و نقل ریلی

---- کمیته حمل و نقل ریلی: ارزیابی عملکرد حمل و نقل ریلی در سال ۱۳۹۹ 
و برنامه سال ۱۴۰۰

14:05 تا 
15:05

دوشنبه
جلسه(122) 
1400/04/07

حمل و نقل زمینی

---- کمیته حمل و نقل زمینی: بررسی مسائل و مشکالت مربوط به پایانههای 
مرزی با حضور مسئولین ذیربط

14:00 تا 
15:00

دوشنبه
جلسه(122) 
1400/04/07

معماری و شهرسازی

330 فرعی بررسی طرح/الیحه 'اصالح تبصره (۲) ذیل ماده (۲۹) قانون نوسازی و 
عمران شهری' در عمران

10:30 تا 
11:30

دوشنبه
جلسه(122) 
1400/04/07

کمیته مسکن و عمران شهری و روستایی

---- کمیته مسکن و عمران شهری و روستایی: ارائه گزارش بنیاد مسکن 
درخصوص طرح توسعه پایدار منظومههای روستایی

09:30 تا 
10:30

دوشنبه
جلسه(122) 
1400/04/07

کمیته نظام های فنی، اجرایی و مهندسی

321 اصلی بررسی طرح/الیحه 'طرح اصالح قانون مهندسی و کنترل ساختمان' در 
عمران

08:30 تا 
09:30

دوشنبه
جلسه(122) 
1400/04/07

11- کمیسیون فرهنگی

---- بررسی اخبار فرهنگی
14:00 تا 

14:30

194 اصلی بررسی طرح اداره صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 
14:30 تا 

15:30
---- گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در خصوص پیش  15:30 تا 

یکشنبه
جلسه(104) 
1400/04/06
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نویس طرح پیوست فرهنگی 16:30

---- متعاقباً اعالم خواهد شد.
08:00 تا 

12:00

دوشنبه
جلسه(105) 
1400/04/07

----

دعوت از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی جهت پاسخگویی به 
سواالت آقایان: الف- سیدجلیل میرمحمدی میبدی نماینده محترم تفت و 

میبد (۳فقره ) ب- مهدی عیسی زاده نماینده محترم میاندوآب (۲ فقره) 
پ- حسین گودرزی نماینده محترم درود و ازنا ت- روح اله متفکر آزاد 

نماینده محترم تبریز، آذرشهر و اسکو ث- یعقوب رضا زاده نماینده محترم 
سلماس(۲ فقره) ج- غالمعلی کوهساری نماینده محترم رامیان و آزادشهر 

چ- سید مصطفی آقامیرسلیم نماینده محترم تهران،ری،شمیرانات،اسالمشهر 
وپردیس ح- خانم زهره سادات الجوردی نماینده محترم تهران، ری، 

شمیرانات، اسالمشهر و پردیس خ- علی بابایی کارنامی نماینده محترم 
ساری و میاندرود د - محسن فتحی نماینده محترم سنندج، دیواندره و 

کامیاران(۳فقره) 

14:00 تا 
16:30

سه شنبه
جلسه(106) 
1400/04/08

---- نشست هیأت رئیسه کمیسیون
07:00 تا 

08:00

---- سفر به استان خراسان رضوی برای بررسی مسائل فرهنگی و همچنین دیدار 
با علماء و حضور در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان

14:00 تا 
23:00

چهارشنبه
جلسه(107) 
1400/04/09

کمیته تربیت بدنی و جوانان

---- ادامه بررسی طرح حمایت از ورزش و ورزشکاران 
16:30 تا 

18:00

یکشنبه
جلسه(104) 
1400/04/06

12- کمیسیون قضائی و حقوقی

117 اصلی الیحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 
فدرال برزیل به شماره ثبت ۱۱۷(اعاده شده از شورای نگهبان)

14:00 تا 
14:30

122 اصلی

الیحه سند الحاقی(پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمانیافته 
در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در 
دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹(۱۸ نوامبر ۲۰۱۰)) به شماره ثبت ۱۲۲ 

(اعاده شده از شورای نگهبان)

14:30 تا 
15:00

---- نشست با رئیس مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای اسالمی درخصوص 
برنامه های مرکز در اجالسیه دوم مجلس یازدهم 

15:00 تا 
16:00

یکشنبه
جلسه(73) 
1400/04/06

341 اصلی بررسی طرح اصالح موادی از قانون آییندادرسی کیفری به شماره ثبت 
۳۴۱

14:00 تا 
15:00

393 اصلی بررسی طرح الغای قانون سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت و 
جایگزینی قوانین جدید به شماره ثبت ۳۹۳

15:00 تا 
15:30

418 اصلی بررسی طرح استفساریه تبصره (?) ماده واحده تعیین وضعیت امالک واقع 
در طرحهای دولتی و شهرداریها به شماره ثبت ۴۱۸

15:30 تا 
16:00

سه شنبه
جلسه(75) 
1400/04/08
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342 اصلی ادامه بررسی طرح اصالح قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت 
اداری به شماره ثبت ۳۴۲

16:00 تا 
17:00

کارگروه حقوق جزا و جرم شناسی

118 اصلی بررسی الیحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان 
غیرمجاز افراد از مرزهای کشور(اصلی- ثبت ۱۱۸)

16:00 تا 
17:30

یکشنبه
جلسه(73) 
1400/04/06

کارگروه حقوق خصوصی

---- بررسی الیحه تجارت (اصلی- ثبت ۱۱) (اعاده شده از شورای نگهبان)
08:00 تا 

12:00

356 اصلی بررسی طرح حمایت قضایی از چرخه تولید در مراجع اجرایی(اصلی- ثبت 
(۳۵۶

15:00 تا 
17:30

دوشنبه
جلسه(74) 
1400/04/07

کارگروه حقوق عمومی و بین الملل

280 اصلی بررسی طرح تشکیل سازمان نظام داوری جمهوری اسالمی ایران (اصلی- 
ثبت ۲۸۰)

14:00 تا 
17:00

شنبه
جلسه(76) 
1400/04/05

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

---- بررسی آخرین وضعیت کاداستر و اسناد اراضی کشاورزی در کشور با 
دعوت از مسئولین اجرایی ذیربط

14:00 تا 
15:30

----
بررسی تقاضای تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان محترم مجلس از 

نحوه اجرای طرح جهل و شش هزار هکتاری سیستان در اجرای ماده 
(۲۱۲) آئین نامه اجرائی مجلس

15:30 تا 
17:00

یکشنبه
جلسه(120) 
1400/04/06

----

دعوت از وزیر محترم نیرو جهت پاسخگویی به سئواالت نمایندگان محترم 
ذیل الذکر: ۱- جناب آقای مهدی عیسی زاده نماینده محترم میاندوآب ۲- 

جناب آقای ذبیح الله اعظمی ساردوئی نماینده محترم جیرفت و عنبرآباد 
(دو فقره سئوال) ۳- جناب آقای محمد حسین فرهنگی نماینده محترم 

تبریز، اسکو و آذرشهر ۴- جناب آقای محمد خدابخشی نماینده محترم 
الیگودرز ۵- جناب آقای محمد سرگزی نماینده محترم نماینده محترم زابل، 

زهک، هیرمند، نیمروز و هامون ۶- جناب آقای محسن علیزاده نماینده 
محترم سپیدان ۷- جناب آقای امانقلیچ شادمهر نماینده محترم گنبد کاووس 

13:30 تا 
14:00

----
بررسی آخرین وضعیت تخصیص ارز نهاده های دامی و کشاورزی در سال 
۱۴۰۰ با دعوت از رئیس کل محترم بانک مرکزی و سایر مسئولین اجرائی 

ذیربط

14:00 تا 
15:30

---- بررسی مسائل و مشکالت تولید شیر و فراورده های لبنی با دعوت از 
مسئولین دستگاههای اجرایی و اتحادیه ذیربط

15:30 تا 
17:00

سه شنبه
جلسه(127) 
1400/04/08

کمیته آب

---- بررسی طرح تشکیل شورایعالی آب(اصلی- شماره ثبت ۳۳۶) با دعوت از 
مسئولین اجرائی ذیربط

11:00 تا 
13:00

دوشنبه
جلسه(126) 
1400/04/07
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اصالحات دستور جلسات 

نقش کمیسیون موضوع ساعت
روز

تاریخ
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

475 اصلی
اصالحیه ۱ 

ارائه گزارش اقدامات بعمل آمده جهت راه اندازی سامانه جامع بودجه 
ریزی کشور و ویژگی های این سامانه

15:30 تا 16:00
سه شنبه

جلسه(129) 
1400/04/08


