
معاونت قوانین
اداره کل کمیسیون ها، صحن و مشاورین

دوره یازدهم - سال دوم

              

دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها(56)

از شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۹ تا پنج شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۴
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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

----
رسیدگی به"طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۲۰۶ قانون آئین نامه 

داخلی مجلس شورای اسالمی" به شماره ثبت ۷۴۲ با حضور یکی از طراحان، 
کارشناسان مرکز پژوهش ها و معاونت نظارت مجلس و سایر مدعوین

06:30 تا 
07:45

سه شنبه
جلسه(12۹) 
1400/11/12

----

۱- ادامه رسیدگی به"طرح اصالح ماده(۸۲) قانون آئین نامه داخلی مجلس 
شورای اسالمی" به شماره ثبت ۵۷۱ با حضور یکی از طراحان، کارشناسان 
مرکز پژوهش ها و دفتر هیئت رئیسه مجلس و سایر مدعوین ۲- رسیدگی 
به"طرح الحاق یک تبصره به بند(الف) ماده (۱۴۹) قانون آئین نامه داخلی 

مجلس شورای اسالمی" به شماره ثبت ۶۹۷ باحضور یکی از کارشناسان مرکز 
پژوهش ها و معاونت قوانین و سایر مدعوین

06:30 تا 
07:45

چهارشنبه
جلسه(130) 
1400/11/13

2- کمیسیون اصل نود

---- نشست هیات رئیسه کمیسیون در خصوص تصمیم گیری برای پرونده ها و 
شکایات واصله 

14:00 تا 
15:30

---- نشست عمومی کمیسیون به منظور بررسی گزارش تهیه شده برای قرائت در 
صحن مجلس شورای اسالمی 

16:00 تا 
17:30

یکشنبه
جلسه(155) 
1400/11/10

---- نشست کمیسیون با حضور وزیر نیرو در خصوص بحران آب و بررسی برنامه 
های آن وزارتخانه برای مدیریت منابع آب و سایر مطالب مرتبط 

10:00 تا 
12:00

----

نشست کمیسیون با حضور مسئولین وزارت کشور، بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی ،جهادکشاورزی، نیرو ،سازمان بازرسی کل کشور و سازمان و حفاظت 

محیط زیست در خصوص نحوه اجرای قوانین و مقررات عدم استفاده از 
فاضالب در کشت محصوالت خوراکی 

14:00 تا 
16:00

دوشنبه
جلسه(156) 
1400/11/11

---- نشست اعضای کمیته اقتصادی،فنی و عمرانی با ریاست کمیسیون و بحث و 
تبادل نظر در خصوص پرونده ها و گزارش های در دست اقدام کمیته 

16:00 تا 
17:30

سه شنبه
جلسه(157) 
1400/11/12

کمیته قضایی

---- نشست کمیته قضایی کمیسیون با حضور مسئولین اداره کل دادگستری استان 
تهران در خصوص پرونده مطروحه 

14:00 تا 
16:00

سه شنبه
جلسه(157) 
1400/11/12

3- کمیسیون تلفیق 
برنامه هفتگی ارائه نشده است.

4- کمیسیون تلفیق بودجه 1401

715 اصلی بررسی طرح/الیحه 'الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ' در تلفیق بودجه 
۱۴۰۱

08:00 تا 
20:00

شنبه
جلسه(53) 
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1400/11/0۹

715 اصلی بررسی طرح/الیحه 'الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ' در تلفیق بودجه 
۱۴۰۱

14:00 تا 
20:00

یکشنبه
جلسه(54) 
1400/11/10

715 اصلی بررسی طرح/الیحه 'الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ' در تلفیق بودجه 
۱۴۰۱

08:00 تا 
20:00

دوشنبه
جلسه(55) 
1400/11/11

715 اصلی بررسی طرح/الیحه 'الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ' در تلفیق بودجه 
۱۴۰۱

14:00 تا 
20:00

سه شنبه
جلسه(56) 
1400/11/12

715 اصلی بررسی طرح/الیحه 'الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ' در تلفیق بودجه 
۱۴۰۱

14:00 تا 
20:00

چهارشنبه
جلسه(57) 
1400/11/13

715 اصلی بررسی طرح/الیحه 'الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ' در تلفیق بودجه 
۱۴۰۱

14:00 تا 
20:00

پنج شنبه
جلسه(58) 
1400/11/14

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

----

ادامه بررسی طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصالح قوانین «حداکثر 
استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی» و «رفع 

موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») اصلی شماره ثبت (۶۶۵) 
باحضور وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی، (معاونت اقتصادی، سازمان 

مالیاتی، بیمه مرکزی)، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت ، نیرو، 
سازمان برنامه و بوجه کشور، بانک مرکزی، سازمان بورس ، اتاق های ایران و 

تعاون، دیوان محاسبات کشور و مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسالمی 

16:00 تا 
18:00

یکشنبه
جلسه(160) 
1400/11/10

----

ادامه بررسی طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصالح قوانین «حداکثر 
استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی» و «رفع 

موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») اصلی شماره ثبت (۶۶۵) 
باحضور وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی، (معاونت اقتصادی، سازمان 

مالیاتی، بیمه مرکزی)، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت ، نیرو، 
سازمان برنامه و بوجه کشور، بانک مرکزی، سازمان بورس ، اتاق های ایران و 

تعاون، دیوان محاسبات کشور و مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسالمی 

10:00 تا 
12:00

دوشنبه
جلسه(161) 
1400/11/11

کمیته:

----

بررسی طرح اصالح ماده (۴۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و 
چهارم (۴۴) قانون اساسی- اصلی شماره ثبت (۳۴۶) باحضور: وزارت خانه 

های امور اقتصادی و دارایی ، سازمان خصوصی سازی ، شورای رقابت، 
اتاقهای ایران و تعاون، دیوان محاسبات، مرکزپژوهشهای مجلس شورای 

اسالمی 

06:45 تا 
08:00

یکشنبه
جلسه(163) 
1400/11/10

ب- کمیسیون های تخصصی
1- کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری
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686 اصلی
بررسی طرح پذیرش بدون کنکور دانشجوی ایرانی فارغ التحصیل مدارس 

خارجی و ایرانی خارج از کشور با حضور مسئوالن دستگاههای اجرایی 
ذیربط

14:00 تا 
15:00

613 اصلی بررسی طرح برگزاری آموزش و ارتقاء مهارتهای حکمرانی و تربیت 
حکمرانان آینده کشور با حضور مسئوالن دستگاههای اجرایی ذیربط

15:00 تا 
16:00

یکشنبه
جلسه(187) 
1400/11/10

----

دعوت از وزیر محترم محترم آموزش و پرورش جهت پاسخگویی به سواالت 
آقایان: ۱- کمال حسین پور نماینده محترم پیرانشهر و سردشت (۳فقره) ۲- 

محمد حسن آصفری نماینده محترم اراک، کمیجان و خنداب (۲ فقره) ۳-
جلیل مختار نماینده محترم آبادان ۴-مهدی شریفیان نماینده محترم تهران، 
ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس ۵-مصطفی رضا حسینی قطب آبادی 

نماینده محترم شهر بابک ۶-محمدصالح جوکار نماینده محترم یزد، اشکذر و 
بخش ندوشن و دهستان سورک ۷-جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده محترم 
تربتجام، تایباد، باخزر و صالح آباد ۸-سید جلیل میرمحمدی میبدی نماینده 

محترم تفت و میبد ۹-علی جدی نماینده محترم مردم شیروان 

10:00 تا 
12:00

دوشنبه
جلسه(188) 
1400/11/11

----
ادامه بررسی ایرادات شورای محترم نگهبان در خصوص الیحه نظام رتبه 

بندی معلمان با حضور نماینده محترم آن شورا و مسئوالن دستگاههای اجرایی 
ذیربط

14:00 تا 
16:00

سه شنبه
جلسه(18۹) 
1400/11/12

هیات رئیسه کمیسیون

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

08:00

سه شنبه
جلسه(18۹) 
1400/11/12

کمیته آموزش و پرورش

---- ادامه بررسی ایرادات شورای محترم نگهبان در خصوص الیحه نظام رتبه 
بندی معلمان با حضور مسئوالن دستگاههای اجرایی ذیربط

16:00 تا 
18:00

یکشنبه
جلسه(187) 
1400/11/10

2- کمیسیون اجتماعی

----
بررسی طرح اصالح تبصره (۲) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری با 

حضور مسئوالن سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، 
دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

14:00 تا 
14:30

----

طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و 
مرتبط با کشورهای خارجی با حضور نمایندگان وزارت اطالعات، وزارت 
امور خارجه، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطالعات سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، ستاد کل نیروهای مسلح، دیوان محاسبات کشور، مرکز 

پژوهش های مجلس شورای اسالمی

14:30 تا 
16:00

یکشنبه
جلسه(18۹) 
1400/11/10

----

جلسه کمیته موارد خاص به منظور بررسی نحوه اجرای بند (د) تبصره (۲۰) 
قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در خصوص استخدام و تبدیل وضعیت فرزندان 

ایثارگران با حضور نمایندگان بنیاد شهید و امور ایثارگران انقالب اسالمی، 
سازمان اداری و استخدامی کشور، کمیسیون اصل نودم، سازمان برنامه و 

بودجه کشور، ستادکل نیروهای مسلح، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش 

10:00 تا 
12:00

دوشنبه
جلسه(1۹0) 
1400/11/11
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های مجلس شورای اسالمی و معاونت نظارت مجلس شورای اسالمی

---- نشست اعضای کمیسیون اجتماعی با جناب آقای دکتر عبدالملکی وزیر 
محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونین و روسای سازمان های مرتبط

13:30 تا 
17:00

سه شنبه
جلسه(1۹1) 
1400/11/12

مواردخاص

----

جلسه کمیته موارد خاص به منظور بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در 
مشاغل حساس (اعاده از شورای نگهبان) با حضور نمایندگان وزارت 

اطالعات، سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی، شورای نگهبان، 
دیوان محاسبات کشور و مرکر پژوهش های مجلس شورای اسالمی و دستگاه 

های مرتبط.

12:00 تا 
13:30

یکشنبه
جلسه(18۹) 
1400/11/10

----

جلسه کمیته موارد خاص به منظور بررسی بررسی شور دوم طرح نقل و 
انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی با حضور 

نمایندگان سازمان تامین تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیوان محاسبات کشور، سازمان تامین اجتماعی 

نیروهای مسلح، مرکز پژوهش های مجلس

14:00 تا 
16:00

دوشنبه
جلسه(1۹0) 
1400/11/11

هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی

---- نشست هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
06:00 تا 

08:00

چهارشنبه
جلسه(1۹2) 
1400/11/13

کمیته اشتغال، کارآفرینی و روابط کار

---- جلسه کمیته اشتغال، کارآفرینی و روابط کار به منظور ادامه بررسی طرح 
مدیریت تعارض منافع با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط

08:00 تا 
10:00

دوشنبه
جلسه(1۹0) 
1400/11/11

3- کمیسیون اقتصادی

---- ۱) دعوت از رییس محترم سازمان بازرسی کل کشور برای استماع گزارش 
اقدامات و برنامههای نظارتی این سازمان در خصوص مسائل اقتصادی کشور

14:00 تا 
15:30

----
۲) دعوت از رئیس محترم مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری برای 
استماع گزارش اهداف و برنامههای این مجتمع جهت تسهیل در موضوع 

دعاوی تجاری کشور

15:30 تا 
16:30

----
۳) رای گیری نهایی حکم الحاقی به طرح مالیات بر عایدی سرمایه در 
خصوص چگونگی اخذ مالیات در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه 

اقتصادی

16:30 تا 
17:00

یکشنبه
جلسه(6143) 
1400/11/10

----
۳) نشست مشترک اعضای محترم کمیسیون اقتصادی با رئیس محترم سازمان 
تعزیرات حکومتی و معاونان ایشان به منظور بررسی آخرین اقدامات سازمان 

در خصوص تنظیم بازار

18:30 تا 
20:30

دوشنبه
جلسه(6144) 
1400/11/11

----
جلسه کارگروه تخصصی بررسی طرح اصالح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی جمهوری اسالمی ایران و اصالحات و الحاقات بعدی 

آن(اصلی- ثبت ۳۶۵)

12:30 تا 
14:00

سه شنبه
جلسه(6145) 
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----

۲) دعوت از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به منظور بررسی سواالت 
آقایان: الف) کمال حسین پور، نماینده محترم پیرانشهر ب) محسن فتحی، 

نماینده محترم دیواندره و کامیاران (۲ فقره) پ) حسن نوروزی، نماینده 
محترم رباط کریم و بهارستان(۲ فقره) ت) مهدی شریفیان، نماینده محترم 
تهران، ری، شمیرانات، اسالم شهر و پردیس ث) سید سلمان ذاکر، نماینده 

محترم ارومیه ج) جلیل مختار، نماینده محترم آبادان 

14:00 تا 
16:00

1400/11/12

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

12:00 تا 
13:00

چهارشنبه
جلسه(6146) 
1400/11/13

اصناف

---- ۱) جلسه کارگروه اصناف جهت بررسی طرح اصالح قانون نظام صنفی 
کشور(اصلی- ثبت ۲۷۱)

08:00 تا 
10:00

دوشنبه
جلسه(6144) 
1400/11/11

بازرگانی

---- ۲) جلسه کارگروه بازرگانی به منظور بررسی الیحه اصالح قانون امور گمرکی 
(اصلی – ثبت ۹۱ و ۲۳۶)

10:00 تا 
12:00

دوشنبه
جلسه(6144) 
1400/11/11

4- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

---- مروری بر آخرین اخبار و تحوالت
14:00 تا 

14:30

---- ادامه بررسی طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل 
14:30 تا 

16:00

یکشنبه
جلسه(186) 
1400/11/10

---- مروری بر آخرین اخبار و تحوالت
14:00 تا 

14:10

---- استماع گزارش رئیس پلیس امنیت اقتصادی
14:10 تا 

14:45

----
بررسی و تبیین اهداف و نحوه بهره مندی از فرصتهای آینده در نشست 
تخصصی کمیسیون با رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی و 

معاونین ایشان

14:45 تا 
15:30

---- ارائه گزارش کمیته روابط خارجی در خصوص بررسی آخرین اخبار و 
تحوالت کشور یمن

15:30 تا 
16:00

سه شنبه
جلسه(187) 
1400/11/12

---- نشست اعضای هیأت رئیسه کمیسیون و رؤسای کمیته های تخصصی
06:30 تا 

08:00

چهارشنبه
جلسه(188) 
1400/11/13

دفاعی

---- ادامه بررسی مباحث مطروحه قبل در کمیته با حضور مسئولین ذی ربط
16:00 تا 

18:00

یکشنبه
جلسه(186) 
1400/11/10
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روابط خارجی

---- بررسی آخرین اخبار و تحوالت کشور یمن با حضور مسئولین ذی ربط
16:00 تا 

18:00

یکشنبه
جلسه(186) 
1400/11/10

---- بررسی آخرین اخبار و تحوالت کشور سوریه با حضور مسئولین ذی ربط
15:30 تا 

17:30

سه شنبه
جلسه(187) 
1400/11/12

5- کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها

---- کارگروه بررسی طرح های اصالح قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی با 
حضور کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه های اجرایی ذی ربط

0۹:00 تا 
11:00

---- بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کارگروه های تخصصی با حضور 
کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه های اجرایی ذی ربط 

13:00 تا 
16:00

شنبه
جلسه(216) 
1400/11/0۹

---- تالوت قرآن کریم و مرور اخبار و تحوالت داخلی کشور
13:30 تا 

13:40

----
بررسی شور دوم طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی- تخصصی 
(شماره ثبت ۶۷۵) با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه های اجرایی 

ذی ربط

13:40 تا 
15:45

----
تعیین اعضا هیات رئیسه تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری دولت 

یازدهم و دوازدهم در اجرای ماده (۲۱۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس 
شورای اسالمی

15:45 تا 
16:00

----
کارگروه بررسی طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها 
(شماره ثبت ۷۰۲) با حضور کارشناس مرکز پژوهشها، وزارت کشور و 

دستگاه های امنیتی

16:00 تا 
17:30

یکشنبه
جلسه(217) 
1400/11/10

---- بررسی عملکرد و راهکارهای اجرایی سازمان ثبت احوال کشور در صدور 
کارت ملی با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه های ذی ربط

08:00 تا 
10:00

----
بررسی طرح های اصالح جدول حوزه های انتخابیه و افزایش تعداد 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و 
دستگاه های اجرایی ذی ربط

10:00 تا 
12:00

---- بررسی امنیت داخلی با موضوع گزارش دستگاه های انتظامی و امنیتی از 
سالح های غیرمجاز در کشور

14:00 تا 
16:00

دوشنبه
جلسه(218) 
1400/11/11

---- تالوت قرآن کریم و مرور اخبار و تحوالت داخلی کشور
13:30 تا 

13:40

---- جمع بندی نهایی طرح اصالح موادی از قانون انتخابات شوراهای اسالمی 
کشور و انتخاب شهرداران (شور دوم- شماره ثبت ۱۶۰)

13:40 تا 
15:30

سه شنبه
جلسه(21۹) 
1400/11/12

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

08:00

---- بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کارگروه های تخصصی با حضور 
کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه های اجرایی ذی ربط

13:00 تا 
16:00

چهارشنبه
جلسه(220) 
1400/11/13
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کمیته امنیت داخلی و انتظامی

---- کارگروه امنیت داخلی با موضوع بررسی علل افزایش سرقت با حضور 
کارشناس مرکز پژوهشها و نهادهای انتظامی و امنیتی

08:00 تا 
10:00

دوشنبه
جلسه(218) 
1400/11/11

6- کمیسیون انرژی

---- بررسی مسائل منابع انسانی وزارت نفت با حضور معاون توسعه مدیریت و 
منابع انسانی این وزارتخانه

13:30 تا 
15:30

یکشنبه
جلسه(172) 
1400/11/10

----
بررسی عملکرد، برنامه ها و مسائل صنعت پاالیش نفت کشور با حضور 

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت و مدیران عامل پاالیشگاه های 
کشور

13:30 تا 
15:30

سه شنبه
جلسه(174) 
1400/11/12

نیرو

---- بررسی طرح حمایت دولت از آسیب دیدگان ناشی از قطع مکرر برق
08:00 تا 

10:00

دوشنبه
جلسه(173) 
1400/11/11

7- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

---- رسیدگی به برخی از موضوعات مندرج در الیحه بودجه
13:00 تا 

14:00

یکشنبه
جلسه(213) 
1400/11/10

---- رسیدگی به برخی از موضوعات مندرج در الیحه بودجه
13:00 تا 

14:00

سه شنبه
جلسه(214) 
1400/11/12

8- کمیسیون بهداشت و درمان

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

14:05

---- بررسی آثار حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه ۱۴۰۱ کل 
کشور

14:05 تا 
16:00

یکشنبه
جلسه(166) 
1400/11/10

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

14:05

---- بررسی مشکالت بیماران مبتال به سالک و راههای جلوگیری از ابتال به آن با 
حضور رئیس سازمان غذا و دارو ، معاون بهداشتی وزارت بهداشت

14:05 تا 
15:00

---- استماع گزارش مسئولین مرکز پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه تهران در 
خصوص ابعاد پزشکی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی بیماری کرونا

15:00 تا 
16:00

سه شنبه
جلسه(168) 
1400/11/12

کمیته جمعیت و خانواده

---- بررسی مفاد قانون جمعیت با حضور مسئولین وزارت بهداشت ، درمان و 
آموزش پزشکی 

08:00 تا 
10:00

دوشنبه
جلسه(167) 
1400/11/11
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کمیته دارو و غذا

----

ادامه بررسی گزارش دیوان محاسبات در خصوص نحوه هزینه کرد بودجه 
۱۴۰۰ بخش دارو توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور 

مسئولین سازمان برنامه و بودجه ، رئیس سازمان غذا و دارو ، مسئولین بیمه 
سالمت و سازمان تامین اجتماعی 

10:00 تا 
12:00

دوشنبه
جلسه(167) 
1400/11/11

۹- کمیسیون صنایع و معادن

---- دعوت از مدیران شرکت های خودرو سازی در خصوص تدوین مدل 
خودروسازی

0۹:00 تا 
12:00

شنبه
جلسه(215) 
1400/11/0۹

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

14:15

---- بررسی طرح ارتقای جایگاه تحقیق و توسعه و نوآوری در صنعت کشور به 
شماره ثبت ۴۲۹ با حضور مسئوالن دستگاههای اجرایی ذیربط 

14:15 تا 
16:00

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

16:15

یکشنبه
جلسه(216) 
1400/11/10

----

دعوت از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات برای پاسخگوئی به 
سئواالت نمایندگان محترم : - جناب آقای انور حبیب زاده بوکانی نماینده 

محترم بوکان (۲فقره) - جناب آقای جالل محمودزاده نماینده محترم مهاباد 
(۲فقره) - جناب آقای محسن فتحی نماینده محترم سنندج - جناب آقای 
غالمعلی کوهساری نماینده محترم رامیان و آزادشهر - جناب آقای کمال 

حسین پور نماینده محترم پیرانشهر (۳فقره) - جناب آقای سید محمد مولوی 
نماینده محترم آبادان - جناب آقای جلیل مختار نماینده محترم آبادان - جناب 

آقای محسن علیزاده نماینده محترم سپیدان - جناب آقای محمد خدابخشی 
نماینده محترم الیگودرز - جناب آقای علی اصغر خانی نماینده محترم 

شاهرود 

08:30 تا 
10:30

دوشنبه
جلسه(217) 
1400/11/11

----
ادامه بررسی طرح اصالح سیاست های تنظیم بازار با رویکرد توسعه ، تولید و 
نظارت بر کاالهای پایه ای با حضور مسئوالن دستگاههای اجرایی ذیربط مرکز 

پژوهشها و اتاق ایران

14:00 تا 
15:30

---- بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایمیدرو و کلیه شرکت های وابسته 

15:30 تا 
16:00

سه شنبه
جلسه(218) 
1400/11/12

---- بازدید اعضای کمیسیون از مراکز صنعتی و معدنی شهرستانهای استان 
کرمانشاه 

14:00 تا 
23:5۹

چهارشنبه
جلسه(21۹) 
1400/11/13

---- بازدید اعضای کمیسیون از مراکز صنعتی و معدنی شهرستانهای استان 
کرمانشاه 

08:00 تا 
22:00

پنج شنبه
جلسه(220) 
1400/11/14

10- کمیسیون عمران
504 اصلی ادامه رسیدگی به طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و  14:00 تا  یکشنبه
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بلوچستان (اعاده شده از شورای محترم نگهبان) 14:15

523 اصلی ادامه رسیدگی به الیحه ارجاع اختالف بین سازمان بنادر و دریانوردی و 
شرکت ایندیا پورتز گلوبال لیمیتد به داوری

14:15 تا 
14:30

321 اصلی ادامه رسیدگی به طرح اصالح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
14:30 تا 

14:45

724 اصلی بررسی کلیات طرح اصالح ماده ۱۰۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت

14:45 تا 
15:00

---- بررسی درخواست انجام تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت آب و فاضالب 
شیراز

15:00 تا 
15:30

---- بررسی درخواست انجام تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور

15:30 تا 
16:00

---- بررسی درخواست انجام تحقیق و تفحص از سازمان راهداری و حمل و نقل 
جادهای کشور

16:00 تا 
16:30

---- بررسی درخواست انجام تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کشور

16:30 تا 
17:00

جلسه(178) 
1400/11/10

----

دعوت از وزیر محترم راه و شهرسازی جهت پاسخگویی به سؤال: ۱- جناب 
آقای کمال حسین پور نماینده محترم پیرانشهر و سردشت ۲- جناب آقای 

احمدی بیغش نماینده محترم شازند ۳- جناب آقای سیدکریم حسینی نماینده 
محترم اهواز ۴- جناب آقای محسن علیزاده نماینده محترم سپیدان و بیضاء 
۵- جناب آقای احمد مرادی نماینده محترم بندرعباس ۶- جناب آقای علی 

اکبر کریمی نماینده محترم اراک ۷- جناب آقای سید جلیل میرمحمدی میبدی 
نماینده محترم تفت و میبد ۸- جناب آقای محمدصالح جوکار نماینده محترم 

یزد ۹- جناب آقای حسن همتی نماینده محترم شاهین دژ و تکاب ۱۰- 
جناب آقای ملک فاضلی نماینده محترم سراوان، سیب و سوران ۱۱- جناب 

آقای رحمت اله نوروزی نماینده محترم علی آباد ۱۲- جناب آقای عبدالناصر 
درخشان نماینده محترم ایرانشهر ۱۳- جناب آقای رمضانعلی سنگدوینی 

نماینده محترم گرگان و آق قال ۱۴- جناب آقای اسماعیل حسین زهی نماینده 
محترم خاش و میرجاوه ۱۵- جناب آقای جالل محمود زاده نماینده محترم 

مهاباد 

14:00 تا 
15:30

دوشنبه
جلسه(17۹) 
1400/11/11

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

08:00

---- دعوت از رئیس محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی درخصوص طرح های 
هادی روستایی

14:00 تا 
15:00

---- دعوت از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و ارائه گزارش درخصوص 
عرضه مصالح ساختمانی

15:00 تا 
16:00

----

دعوت از وزیر محترم نیرو جهت پاسخگویی به سؤال: ۱- جناب آقای 
عبدالکریم جمیری نماینده محترم بوشهر، گناوه و دیلم ۲- جناب آقای 

سیدحمیدرضا کاظمی نماینده محترم پلدختر ۳- جناب آقای محمد صفری 
ملک میان نماینده محترم رودسر ۴- جناب آقای احمد مرادی نماینده محترم 

16:00 تا 
17:00

سه شنبه
جلسه(180) 
1400/11/12
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بندر عباس ۵- جناب آقای جلیل مختار نماینده محترم آبادان ۶- جناب آقای 
سیدمحمد مولوی نماینده محترم آبادان 

معماری و شهرسازی

----

۱- ارائه گزارش معاون محترم شهرسازی و معماری درخصوص طرح های 
تفصیلی شهرها و معاون محترم بنیاد مسکن در خصوص طرح های هادی 

روستایی ۲- ادامه رسیدگی به طرح اصالح ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی 
شهرسازی و معماری ایران(شماره ثبت: ۶۴۴ و۶۶۸) 

11:00 تا 
12:30

دوشنبه
جلسه(17۹) 
1400/11/11

کمیته مسکن و عمران شهری و روستایی

---- ۱- ادامه رسیدگی به طرح کاهش تعرفههای معامالتی 
10:00 تا 

11:00

---- ۲- ادامه رسیدگی به طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم 
روستاها و مقابله با زمین خواری 

13:00 تا 
14:00

دوشنبه
جلسه(17۹) 
1400/11/11

کمیته نظام های فنی، اجرایی و مهندسی

----
بررسی گزارش انتخابات نظام مهندسی کشور، استقرار سازمان استان ها، دفاتر 
نمایندگی، ادامه کار شوراهای انتظامی انتخاب شورای مرکزی و نحوه نظارت 

وزارت بر عملکرد سازمان

08:30 تا 
10:00

دوشنبه
جلسه(17۹) 
1400/11/11

11- کمیسیون فرهنگی

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

13:30 تا 
14:30

---- استماع گزارش عملکرد فرهنگستان هنر ایران 
14:30 تا 

16:00

یکشنبه
جلسه(178) 
1400/11/10

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

12:00

دوشنبه
جلسه(17۹) 
1400/11/11

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

08:00

----

دعوت از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی جهت پاسخگویی به سواالت 
آقایان: ۱- ابراهیم رضایی نماینده محترم دشتستان ۲- غالمعلی کوهساری 

نماینده محترم رامیان و آزادشهر ۳- علیرضا پاک فطرت نماینده محترم شیراز 
و ورزقان ۴- احمد راستینه نماینده محترم شهرکرد، بن و سامان ۵- 

محمدعلی محسنی بندپی نماینده محترم نوشهر، چالوس و کالردشت ۶- 
احمد مرادی نماینده محترم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر 

13:30 تا 
16:00

سه شنبه
جلسه(180) 
1400/11/12

کمیته برنامه، بودجه و اصالح ساختار

---- پیگیری مصوبات جلسه کمیسیون با رییس سازمان برنامه و بودجه
07:30 تا 

18:00

شنبه
جلسه(181) 
1400/11/0۹

کمیته تربیت بدنی و جوانان
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---- نشست با روسای فدراسیونهای دومیدانی،هندبال،قایقرانی،ووشووشطرنج در 
خصوص عملکرد و برنامه های آنها

16:00 تا 
17:30

یکشنبه
جلسه(178) 
1400/11/10

12- کمیسیون قضائی و حقوقی

----
ادامه بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسالمی 
پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی (به شماره ثبت 

(۳۳۴

14:00 تا 
15:30

---- نشست با جناب آقای دکتر نگاهداری رئیس محترم مرکز پژوهشهای مجلس 
شورای اسالمی 

15:30 تا 
16:30

یکشنبه
جلسه(151) 
1400/11/10

----
ادامه بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسالمی 
پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی (به شماره ثبت 

(۳۳۴

14:00 تا 
15:00

----
بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۱) قانون اجرای محکومیتهای مالی 

(اصلی- ثبت ۲۳۴) با حضور نمایندگان فراکسیون زنان، کارشناسان و 
نمایندگان دستگاههای اجرائی ذیربط

15:00 تا 
16:30

سه شنبه
جلسه(153) 
1400/11/12

حقوق جزا و جرمشناسی

---- بررسی الیحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین (اصلی- 
ثبت ۷۹)

11:00 تا 
12:00

شنبه
جلسه(150) 
1400/11/0۹

---- ادامه بررسی طرح یکفوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد (اصلی- ثبت 
 (۲۱۶

08:00 تا 
12:00

دوشنبه
جلسه(152) 
1400/11/11

حقوق خصوصی

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

13:00 تا 
18:00

شنبه
جلسه(150) 
1400/11/0۹

حقوق عمومی و بین الملل

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

13:00 تا 
18:00

دوشنبه
جلسه(152) 
1400/11/11

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

---- -کمیته دامپروری (قاچاق دام) با حضور وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای 
مرتبط و تشکل های بخش خصوصی

10:00 تا 
12:30

شنبه
جلسه(221) 
1400/11/0۹

----
-دعوت از رئیس محترم و معاونین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

کشاورزی (تات) به منظور تبادل نظر و ارائه گزارش از عملکرد و برنامه های 
آتی سازمان

14:00 تا 
15:30

---- -بررسی موضوع ترک فعل مسئولین دستگاههای اجرایی در قصور و کوتاهی  15:30 تا 

یکشنبه
جلسه(222) 
1400/11/10
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در انجام وظایف قانونی اجرای قانون هوای پاک (در اجرای ماده ۲۳۴ قانون 
آئین نامه داخلی مجلس)

16:30

---- -کمیته تولیدات گیاهی (سموم شیمیایی)
0۹:00 تا 

11:00

---- -کمیته تولیدات گیاهی(کشت فراسرزمینی)
11:00 تا 

12:30

----
--بررسی مسائل و مشکالت استانهای سیل زده با حضور وزرای جهاد 

کشاورزی، نیرو، استانداران، روسای سازمانهای جهاد کشاورزی و نمایندگان 
استانهای سیل زده 

14:00 تا 
16:00

دوشنبه
جلسه(223) 
1400/11/11

----
-برگزاری جلسه تعیین اعضای هیات تحقیق و تفحص از طرح چهل و شش 
هزار هکتاری سیستان و بلوچسان در اجرای جزء ۴ آئین نامه اجرایی فرایند 

تحقیق و تفحص ( ماده۲۱۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس)

14:00 تا 
15:00

----
--بررسی تقاضای تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان محترم مجلس از 
عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ (در 

اجرای ماده (۲۱۲) آئین نامه اجرائی مجلس)

15:00 تا 
16:00

---- -کمیته آب (سد چمشیر و مارون)
16:30 تا 

17:30

سه شنبه
جلسه(224) 
1400/11/12

---- -کمیته منابع طبیعی (تغییر کاربری)
14:00 تا 

16:00

چهارشنبه
جلسه(225) 
1400/11/13


