
معاونت قوانین
اداره کل کمیسیون ها، صحن و مشاورین

دوره یازدهم - سال سوم

              

دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها(6)

از شنبه ۱۴۰۱/۵/۱ تا پنج شنبه ۱۴۰۱/۵/۶
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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

---- ادامه رسیدگی به گزارش «کمیته مباحث اداری و ساختار مجلس» در مورد 
موضوعات اداری و ارجاع شده از کمیسیون با حضور مدعوین 

۰6:۳۰ تا 
۰۷:۴5

سه شنبه
جلسه(16۰) 
1۴۰1/۰5/۰۴

----

۱-ادامه رسیدگی به گزارش «کمیته مباحث اداری و ساختار مجلس» در 
مورد موضوعات اداری ارجاع شده از کمیسیون با حضور مدعوین ۲-

رسیدگی به «طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی 
مجلس شورای اسالمی» به شماره ثبت ۷۷۶ با حضور یکی از طرحان و 

کارشناسان مدعو

۰6:۳۰ تا 
۰۷:۴5

چهارشنبه
جلسه(161) 
1۴۰1/۰5/۰5

۲- کمیسیون اصل نود

---- جلسه رئیس کمیسیون با مشاورین در خصوص بررسی موضوعات در 
دست اقدام 

۰۹:۰۰ تا 
11:۰۰

----
جلسه رئیس کمیسیون با دبیران کمیته ها در خصوص بررسی عملکرد 

کمیته ها و تصمیم گیری درخصوص گزارش های در دست اقدام و 
جلسات هفته آتی کمیته ها

11:۰۰ تا 
1۳:۰۰

----
جلسه کمیته اقتصادی پیرامون بررسی راهکارهای ساماندهی درآمدهای 
ارزی حاصل از صادرات غیردولتی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، 

شورای عالی امنیت ملی، وزارت اطالعات و سپاه پاسداران 

15:۰۰ تا 
16:۳۰

----
جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون با حضور مدیران وزارتخانه های: صنعت، 
معدن و تجارت، کشور، اطالعات، نیروی انتظامی و هیات عالی نظارت در 

خصوص انتخابات اتحادیه اصناف سراسر کشور 

16:۳۰ تا 
18:۰۰

شنبه
جلسه(۲۰1) 
1۴۰1/۰5/۰1

---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون برای بررسی و تصمیم گیری درخصوص 
پرونده ها و شکایات واصله 

1۴:۰۰ تا 
15:۳۰

---- جلسه عمومی کمیسیون اصل نود (برگزاری انتخابات هیات رئیسه ) 
16:۰۰ تا 

1۷:۳۰

یکشنبه
جلسه(۲۰۲) 
1۴۰1/۰5/۰۲

----

جلسه کمیته اقتصادی با حضور مدیران سازمان بازرسی کل کشور، بانک 
مرکزی، وزارتخانه های: نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صمت، اطالعات، 

سازمان بورس و مرکز پژوهش های مجلس درخصوص معامالت 
رمزارزها و مخاطرات پیرامون آن

1۰:۰۰ تا 
11:۳۰

---- جلسه کمیته اقتصادی با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی درخصوص 
بدهی مالیاتی بنگاههای عمده اقتصادی 

1۴:۰۰ تا 
15:۳۰

دوشنبه
جلسه(۲۰۳) 
1۴۰1/۰5/۰۳

----
جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، 
بنیاد مستضعفان، سازمان ثبت اسناد و امالک، سازمان ملی زمین و مسکن 

درخصوص عدم صدور اسناد مالکیت جمعی از اهالی منطقه تهرانسر 

1۴:۰۰ تا 
15:۳۰

سه شنبه
جلسه(۲۰۴) 
1۴۰1/۰5/۰۴
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---- جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون برای بررسی و تصمیم گیری در خصوص 
پرونده های مطروحه 

1۴:۰۰ تا 
15:۳۰

چهارشنبه
جلسه(۲۰5) 
1۴۰1/۰5/۰5

کارگروه مبارزه با قاچاق کاال و ارز

---- جلسه کارگروه مبارزه با قاچاق کاال و ارز با حضور مدیران سازمان برنامه 
و بودجه کشور درخصوص طرح رزاق

15:۰۰ تا 
16:۳۰

شنبه
جلسه(۲۰1) 
1۴۰1/۰5/۰1

کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی

---- جلسه کمیته اقتصادی با حضور نمایندگان بانک مرکزی و سازمان 
صداوسیما درخصوص نحوه اجرای قانون صدور چک

1۰:۰۰ تا 
11:۳۰

دوشنبه
جلسه(۲۰۳) 
1۴۰1/۰5/۰۳

۳- کمیسیون تلفیق 
برنامه هفتگی ارائه نشده است.

۴- کمیسیون تلفیق بودجه 1۴۰1
برنامه هفتگی ارائه نشده است.

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

---- نشست مشترک کمیسیون ویژه با مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسالمی
16:۰۰ تا 

1۷:۰۰

----

ارائه گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و 
مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسالمی در خصوص منابع، مصارف، 
عملکرد و میزان تحقق اهداف بند ( الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه 

سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور باحضور وزارتخانه های ، امور اقتصادی 
و دارایی، صنعت ، معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی ، تعاون کار و رفاه 

اجتماعی، نفت، وزارت کشور ، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان 
هدفمند سازی یارانه ها، دیوان محاسبات، مرکزپژوهشهای مجلس شورای 

اسالمی 

1۷:۰۰ تا 
18:۰۰

یکشنبه
جلسه(۳586) 
1۴۰1/۰5/۰۲

----

بررسی مشکالت شماره گذاری خودرو های دیزلی تولیدشده شرکت 
زامیاد باحضور وزارت صنعت، معدن و تجارت، پلیس راهور، سازمان 

محیط زیست، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ، سازمان بازرسی کل 
کشور ، گروه خودرو سازی سایپا، دیوان محاسبات کشور 

1۰:۰۰ تا 
11:۰۰

----

طرح جهش تولید کشاورزی و منابع طبیعی (فرعی شماره ثبت ۶۱۷) مواد 
مورد بررسی :ماده ۳,ماده ۶,ماده ۷,ماده ۸,ماده ۱۵,ماده ۲۱ با حضور: 

وزارتخانه های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی (معاونت 
اقتصادی ، گمرک ، بیمه )، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، 

نفت ، اتاقهای ایران و تعاون ، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهشهای 
مجلس شورای اسالمی 

11:۰۰ تا 
1۲:۰۰

دوشنبه
جلسه(۳58۷) 
1۴۰1/۰5/۰۳

ب- کمیسیون های تخصصی
1- کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری
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----
بحث و بررسی در خصوص ساماندهی و تعیین تکلیف نیروهای آموزش 

و پرورش با حضور وزیر محترم آموزش و پرورش و رئیس محترم 
سازمان اداری و استخدامی کشور

1۴:۰۰ تا 
15:۳۰

----

۱- انتخاب چهار نفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن علنی 
مجلس برای عضویت دو نفر در شورای عالی آموزش و پرورش ۲- 
انتخاب چهار نفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن علنی 

مجلس برای عضویت دو نفر در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری 
۳- انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن علنی 

مجلس برای عضویت یک نفر در شورای عالی آموزش و تربیت فنی، 
حرفه ای و مهارتی ۴- انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی 
به صحن علنی مجلس برای عضویت یک نفر در شورای سیاستگذاری، 

برنامه ریزی و نظارت مرکزی ۵- انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون 
جهت معرفی به صحن علنی مجلس برای عضویت یک نفر در شورای 

سنجش و پذیرش دانشجو ۶- انتخاب چهار نفر از اعضای کمیسیون 
جهت معرفی به صحن علنی مجلس برای عضویت دو نفر در شورای 

سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیالت تکمیلی در دانشگاهها 
۷- انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن علنی 

مجلس برای عضویت یک نفر در هیأت عالی گزینش ۸- انتخاب دو نفر 
از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن علنی مجلس برای عضویت 

یک نفر در شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی

15:۳۰ تا 
16:۰۰

یکشنبه
جلسه(۲۲۷) 
1۴۰1/۰5/۰۲

618 اصلی
بررسی گزارش کمیته آموزش و پژوهش پزشکی در خصوص طرح 

اصالح تبصره (۴) بند (۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در 
پذیرش دانشجو در دوره های تحصیالت تکمیلی و تخصصی

1۴:۳۰ تا 
16:۳۰

سه شنبه
جلسه(۲۲8) 
1۴۰1/۰5/۰۴

هیات رئیسه کمیسیون

---- نشست هیأت رئیسه کمیسیون 
1۴:۰۰ تا 

1۴:۳۰

سه شنبه
جلسه(۲۲8) 
1۴۰1/۰5/۰۴

۲- کمیسیون اجتماعی

----
نشست اعضای کمیسیون اجتماعی با رئیس و اعضای دیوان عدالت اداری 

به منظور بررسی مشکالت و چالش های اداری و استخدامی کشور در 
محل دیوان عدالت اداری

1۳:۰۰ تا 
16:۰۰

---- حضور داوطلبان عضویت حقوقدان شورای نگهبان به منظور تبیین برنامه 
ها

16:۰۰ تا 
1۷:۰۰

یکشنبه
جلسه(۲۳6) 
1۴۰1/۰5/۰۲

---- دعوت از رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور ادامه 
بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

1۴:۰۰ تا 
16:۰۰

----

بررسی دهک بندی اقتصادی خانوارها و نحوه شناسایی، تخصیص و واریز 
یارانه ها در دهک های مختلف با دعوت از سازمان برنامه و بودجه 

کشور، دیوان محاسبات کشور، معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، سازمان هدفمندی یارانه ها و مرکز پژوهش های مجلس

16:۰۰ تا 
1۹:۰۰

سه شنبه
جلسه(۲۳8) 
1۴۰1/۰5/۰۴
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کمیته ویژه نظارت و بازرسی عملکرد سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه 

----

جلسه کمیته ویژه نظارت و بازرسی عملکرد سازمان تامین اجتماعی و 
شرکت های تابعه در محل سازمان تامین اجتماعی با حضور مدیرعامل 

سازمان تامین اجتماعی، مرکز پژوهش های مجلس، سازمان بازرسی کل 
کشور و دیوان محاسبات کشور

۰۷:۰۰ تا 
1۰:۰۰

دوشنبه
جلسه(۲۳۷) 
1۴۰1/۰5/۰۳

آسیب های اجتماعی

----

جلسه کمیته آسیب های اجتماعی به منظور بررسی عملکرد دستگاه ها و 
سازمان ها در خصوص دختران در معرض آسیب های اجتماعی با حضور 

نمایندگان وزارت کشور، شهرداری تهران، سازمان بهزیستی کشور، 
معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیروی انتظامی و مرکز 

پژوهش های مجلس شورای اسالمی

1۴:۰۰ تا 
1۷:۰۰

چهارشنبه
جلسه(۲۳۹) 
1۴۰1/۰5/۰5

تعاون

----

جلسه کمیته تعاون با حضور مدیرعامل بنیاد تعاون ارتش، مدیرعامل بنیاد 
تعاون سپاه پاسداران، مدیرعامل بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی 

نیروهای مسلح، معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
مدیرعامل بنیاد تعاون بسیج و مدیرعامل بنیاد تعاون نیروی انتظامی

11:۰۰ تا 
1۳:۰۰

دوشنبه
جلسه(۲۳۷) 
1۴۰1/۰5/۰۳

زنان و خانواده

----

جلسه کمیته زنان و خانواده به منظور بررسی عملکرد دستگاه های مسئول 
در اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با حضور رئیس 
ستاد جمعیت، سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات کشور و 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

۰8:۰۰ تا 
11:۰۰

دوشنبه
جلسه(۲۳۷) 
1۴۰1/۰5/۰۳

مواردخاص

----
جلسه کمیته موارد خاص در خصوص بررسی طرح توانمندسازی و 

پایداری سازمان تامین اجتماعی با حضور دستگاه ها و سازمان های ذیربط 
و مرکز پژوهش های مجلس

1۷:۰۰ تا 
1۹:۰۰

یکشنبه
جلسه(۲۳6) 
1۴۰1/۰5/۰۲

هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی

---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
۰6:۰۰ تا 

۰8:۰۰

چهارشنبه
جلسه(۲۳۹) 
1۴۰1/۰5/۰5

کمیته ویژه بازرسی و نظارت بر اجرای قوانین

----

جلسه کمیته ویژه بازرسی و نظارت بر اجرای قوانین از هلدینگ صبا 
انرژی وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری با حضور نمایندگان صندوق 

بازنشستگی کشوری، مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات کشور و سازمان 
بازرسی کل کشور در محل هلدینگ صبا انرژی

11:۰۰ تا 
1۴:۰۰

دوشنبه
جلسه(۲۳۷) 
1۴۰1/۰5/۰۳

۳- کمیسیون اقتصادی

----
نشست کمیسیون اقتصادی به منظور «بررسی آخرین وضعیت منابع و 

مصارف بانکهای دولتی و نیز اجرای تکالیف قانونی به ویژه احکام قانون 
بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور توسط بانکهای مذکور» با حضور وزیر 

1۴:۰۰ تا 
16:۰۰

یکشنبه
جلسه(61۹۳) 
1۴۰1/۰5/۰۲



6

محترم امور اقتصادی و دارایی و مدیران عامل محترم بانکهای دولتی

---- بررسی تحقیق و تفحص از تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان امور 
مالیاتی کشور درخصوص نحوه تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی

1۴:۰۰ تا 
1۴:۳۰

----

دعوت از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جهت پاسخگویی به 
سواالت آقایان: محمد کعب عمیر نماینده محترم شوش (۵ فقره)، 

سیدمحمد مولوی نماینده محترم آبادان (۵ فقره)، محمدحسن آصفری 
نماینده محترم اراک (۲ فقره)، جالل محمودزاده نماینده محترم مهاباد (۲ 

فقره)، غالمعلی کوهساری نماینده محترم رامیان و آزادشهر (۲ فقره)، علی 
جدی نماینده محترم شیروان ، روح اله ایزدخواه نماینده محترم تهران، 

عبدالناصر درخشان نماینده محترم ایرانشهر و سرباز ، کمال حسین پور 
نماینده محترم پیرانشهر و سردشت، مهدی عیسی زاده نماینده محترم 

میاندوآب، مهدی شریفیان نماینده محترم تهران، مهدی طغیانی نماینده 
محترم اصفهان، جلیل مختار نماینده محترم آبادان، محمود احمدی بیغش 

نماینده محترم شازند، سیدعلی موسوی نماینده محترم ملکان، یعقوب 
رضازاده نماینده محترم سلماس، فرهاد بشیری نماینده محترم پاکدشت، 

سیدغنی نظری خانقاه نماینده محترم خلخال و کوثر، احمدحسین فالحی 
نماینده محترم همدان و فامنین، پرویز اوسطی نماینده محترم قروه و 

دهگالن، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده محترم شاهین شهر، برخوار و 
میمه، مسلم صالحی نماینده محترم اقلید، عباس گودرزی نماینده محترم 

بروجرد و اشتریان و خانمها: هاجر چنارانی نماینده محترم نیشابور و 
فیروزه، معصومه پاشایی بهرام نماینده محترم مرند و جلفا 

1۴:۳۰ تا 
16:۰۰

دوشنبه
جلسه(61۹۴) 
1۴۰1/۰5/۰۳

----

بررسی آخرین وضعیت تامین مالی تولید مسکن در اجرای قانون جهش 
تولید و تامین مسکن با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی، رئیس محترم 
سازمان برنامه و بودجه، رئیس محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی، رئیس 
محترم شورای هماهنگی بانکهای دولتی و مدیرعامل محترم بانک مسکن 

1۴:۰۰ تا 
16:۰۰

سه شنبه
جلسه(61۹5) 
1۴۰1/۰5/۰۴

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

1۲:۰۰ تا 
1۳:۰۰

چهارشنبه
جلسه(61۹6) 
1۴۰1/۰5/۰5

۴- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

---- بررسی و تحلیل سفر اخیر رئیس جمهور آمریکا به منطقه
1۴:۰۰ تا 

15:۰۰

---- ارائه سوابق و برنامه های داوطلبان حقوقدان شورای نگهبان
15:۰۰ تا 

16:۰۰

یکشنبه
جلسه(۲۲۷) 
1۴۰1/۰5/۰۲

---- نشست کمیسیون با سفرای حوزه آمریکای التین
11:۰۰ تا 

1۳:۰۰

دوشنبه
جلسه(۲۲8) 
1۴۰1/۰5/۰۳

----
دعوت از وزیر امورخارجه به منظور پاسخگویی به سواالت ۱۲ نفر از 

نمایندگان محترم سؤال کننده (آقایان و خانمها): ۱- علی خضریان نماینده 
تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس ۲- محمد سرگزی نماینده 

1۴:۰۰ تا 
1۷:۰۰

سه شنبه
جلسه(۲۲۹) 
1۴۰1/۰5/۰۴
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زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون (دو فقره) ۳- غالمعلی کوهساری 
نماینده رامیان وآزادشهر ۴- سیدمحمود نبویان نماینده تهران، ری، 

شمیرانات، اسالمشهر و پردیس ۵- سیدمحمد مولوی نماینده آبادان (دو 
فقره) ۶- محمود احمدی بیغش نماینده شازند ۷- سیدشمسالدین 

حسینی نماینده تنکابن ۸- سیدعلی موسوی نماینده ملکان ۹- فرهاد 
بشیری نماینده پاکدشت (دو فقره) ۱۰- ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف 

آباد، تیران و کرون ۱۱- محمد کعب عمیر نماینده شوش ۱۲- کمال 
حسینپور نماینده پیرانشهر و سردشت

5- کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها

----
کارگروه طرح اصالح موادی از قانون انتخابات شوراهای اسالمی کشور 
(الگوی انتخاب شهردار) با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه 

های اجرایی ذی ربط 

۰8:۰۰ تا 
1۰:۰۰

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

1۰:۰۰ تا 
16:۰۰

شنبه
جلسه(۲۷5) 
1۴۰1/۰5/۰1

---- تالوت قرآن کریم و مرور اخبار و تحوالت داخلی کشور 
1۴:۰۰ تا 

1۴:1۰

----
بررسی (مواد ارجاعی از صحن) طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های 
صنفی- تخصصی (شماه ثبت ۶۷۵) با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و 

دستگاه های اجرایی ذی ربط

1۴:1۰ تا 
15:۰۰

---- ارائه سوابق و برنامه های داوطلبان حقوقدان شورای محترم نگهبان
15:۰۰ تا 

16:۰۰

----
کارگروه بررسی طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد 
(شماره ثبت ۴۰۰) با حضور کارشناس مرکز پژوهش ها و دستگاه های 

اجرائی ذی ربط

16:۰۰ تا 
1۷:۳۰

یکشنبه
جلسه(۲۷6) 
1۴۰1/۰5/۰۲

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

۰8:۰۰ تا 
16:۰۰

دوشنبه
جلسه(۲۷۷) 
1۴۰1/۰5/۰۳

---- تالوت قرآن کریم و مرور اخبار و تحوالت داخلی کشور
1۴:۰۰ تا 

1۴:1۰

----
طرح اصالح موادی از قانون انتخابات شوراهای اسالمی کشور (بررسی 

نهایی الگوی انتخاب شهردار) با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و 
دستگاه های اجرایی ذی ربط 

1۴:1۰ تا 
16:۰۰

سه شنبه
جلسه(۲۷8) 
1۴۰1/۰5/۰۴

---- نشست هیأت رئیسه کمیسیون و رؤسای کمیته های تخصصی
۰۷:۰۰ تا 

۰8:۰۰

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

1۴:۰۰ تا 
16:۰۰

چهارشنبه
جلسه(۲۷۹) 
1۴۰1/۰5/۰5

6- کمیسیون انرژی
---- گزارش شرکت پتروپارس در خصوص فعالیت ها و اقدامات این شرکت  1۴:۰۰ تا  یکشنبه
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در صنعت نفت و گاز به ویژه طرح های فشار افزایی میادین پارس جنوبی  16:۰۰ جلسه(۲۲8) 
1۴۰1/۰5/۰۲

---- بررسی مسائل منطقه ای نفت، گاز و پتروشیمی در کشور
1۲:۰۰ تا 

16:۰۰

سه شنبه
جلسه(۲۳۲) 
1۴۰1/۰5/۰۴

نفت و فرآورده های نفتی

---- بررسی مشکالت تأمین سوخت ناوگان هواپیمایی باربری منطقه ویژه 
اقتصادی پیام

11:۰۰ تا 
1۲:۳۰

یکشنبه
جلسه(۲۲۷) 
1۴۰1/۰5/۰۲

---- بررسی تعهدات وزارت نفت در حوزه مسئولیت های اجتماعی در مناطق 
نفت خیز و گاز خیز استان ایالم 

16:۰۰ تا 
1۷:۰۰

یکشنبه
جلسه(۲۲۹) 
1۴۰1/۰5/۰۲

نیرو

---- بررسی مسائل و مشکالت توسعه و سرمایه گذاری صنعت تولید پراکنده 
برق (DG) در کشور

1۰:۳۰ تا 
1۲:۰۰

دوشنبه
جلسه(۲۳1) 
1۴۰1/۰5/۰۳

هسته ای و انرژی های نو

---- بررسی سند جامع و نقشه راه توسعه صنعت هسته ای کشور
۰۹:۰۰ تا 

1۰:۳۰

دوشنبه
جلسه(۲۳۰) 
1۴۰1/۰5/۰۳

۷- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

555 اصلی بررسی طرح/الیحه 'نظامنامه برنامه ریزی و بودجه کشور' در برنامه و 
بودجه و محاسبات

1۴:۰۰ تا 
15:۰۰

---- انتخاب اعضای ناظر کمیسیون در شوراهای فرادستی
15:۰۰ تا 

15:۳۰

---- بررسی سوابق و برنامه های نامزدهای تصدی عضویت حقوقدان شورای 
نگهبان با حضور افراد معرفی شده

15:۳۰ تا 
16:۰۰

یکشنبه
جلسه(۲۷۰) 
1۴۰1/۰5/۰۲

----
استماع گزارش و بررسی عملکرد ۴ ماهه منابع و مصارف بودجه عمومی 

و هدفمندی یارانه ها و وضعیت تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک 
دارائیهای سرمایه ای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

1۴:۰۰ تا 
16:۰۰

سه شنبه
جلسه(۲۷1) 
1۴۰1/۰5/۰۴

8- کمیسیون بهداشت و درمان

---- تالوت قرآن کریم و استماع اخبار
1۴:۰۰ تا 

1۴:۰5

----

استماع گزارش معاونین درمان و بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و 
آموزش پزشکی ، ریاست سازمان غذا و دارو و ریاست انستیتو پاستور در 
خصوص برنامه های آن وزارتخانه در جهت مقابله با سویه جدید ویروس 

کرونا

1۴:۰5 تا 
15:15

یکشنبه
جلسه(۲۰۳) 
1۴۰1/۰5/۰۲
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---- بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه کشور

15:15 تا 
15:۳۰

----
انتخاب ناظرین کمیسیون در شورایعالی بیمه سالمت کشور، شورای ملی 

ایمنی زیستی، هیات امنای صرفه جوئی ارزی در معالجه بیماران، 
شورایعالی نظام پرستاری

15:۳۰ تا 
16:۰۰

---- تالوت قرآن کریم و استماع اخبار
1۴:۰۰ تا 

1۴:۰5

----

دعوت از وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جهت پاسخ به 
سئواالت: ۱-جناب آقای محمدوحیدی نماینده محترم بجنورد ۲- جناب 

آقای علی جدی نماینده محترم شیروان ۳-جناب آقای بیژن نوباوه نماینده 
محترم تهران ۴-جناب آقای رحمت اله نوروزی نماینده محترم علی آباد 
کتول ۵-جناب آقای مهدی عسگری نماینده محترم کرج ۶-جناب آقای 

محمد سرگزی نماینده محترم زهک (۲فقره) ۷-جناب آقای سید البرز 
حسینی نماینده محترم خدابنده ۸- جناب آقای علی اکبر علیزاده برمی 

نماینده محترم دامغان ۹-جناب آقای محمدرضا صباغیان نماینده محترم 
مهریز (۲فقره) ۱۰-جناب آقای رسول فرخی نماینده محترم 

الهیجان(۳فقره) ۱۱-جناب آقای محمد باقری بناب نماینده محترم بناب 
۱۲-جناب آقای محمدخدابخشی نماینده محترم الیگودرز ۱۳- سرکار 
خانم هاجر چنارانی نماینده محترم نیشابور ۱۴-سرکار خانم معصومه 

پاشائی بهرام نماینده محترم مرند 

1۴:۰5 تا 
16:۰۰

سه شنبه
جلسه(۲۰5) 
1۴۰1/۰5/۰۴

کمیته برنامه ششم توسعه

---- ادامه بررسی نحوه تدوین برنامه هفتم توسعه 
1۳:۳۰ تا 

15:۳۰

دوشنبه
جلسه(۲۰۴) 
1۴۰1/۰5/۰۳

کمیته بهزیستی و توانبخشی

---- ادامه بررسی موارد مرتبط با کمیته بهزیستی و توانبخشی
11:۰۰ تا 

1۳:۰۰

دوشنبه
جلسه(۲۰۴) 
1۴۰1/۰5/۰۳

کمیته دارو و غذا

---- بررسی آزاد سازی ارز و تکلیف صنایع تجهیزات پزشکی و ملزومات 
16:۰۰ تا 

18:۰۰

یکشنبه
جلسه(۲۰۳) 
1۴۰1/۰5/۰۲

کمیته سالمت الکترونیک

---- بررسی زیرساختهای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 
درخصوص طرح سالمت الکترونیک

۰۹:۰۰ تا 
11:۰۰

دوشنبه
جلسه(۲۰۴) 
1۴۰1/۰5/۰۳

۹- کمیسیون صنایع و معادن
---- بررسی اخبار و اطالعات واصله  1۴:۰۰ تا  یکشنبه
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1۴:15

----
بررسی مشکالت و چالشهای صنعت دارو و تجهیزات پزشکی با حضور 

مسئولین دستگاههای اجرایی از وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت 
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و انجمن ها و سندیکاهای مرتبط 

1۴:15 تا 
15:۰۰

---- استماع برنامه های داوطلبان عضویت در شورای نگهبان ( به عنوان 
حقوقدان) 

15:۰۰ تا 
16:۰۰

---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون 
16:۰۰ تا 

16:۳۰

جلسه(۲58) 
1۴۰1/۰5/۰۲

----

دعوت از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات برای پاسخگویی به 
سواالت نمایندگان محترم : ۱- جناب آقای احسان ارکانی نماینده محترم 
نیشابور ۲- سرکار خانم زهره سادات الجوردی نماینده محترم تهران ری 
شمیرانات اسالمشهر و پردیس ۳- جناب آقای محمدعلی محسنی بندپی 

نماینده محترم نوشهر ( ۳فقره) ۴- جناب آقای محمدصفری ملک میان 
نماینده محترم رودسر ۵- جناب آقای معین الدین سعیدی نماینده محترم 
چابهار ۶- جناب آقای محمدرضا پورابراهیمی نماینده محترم کرمان ۷- 
جناب آقای مهدی عیسی زاده نماینده محترم میاندوآب ۸- جناب آقای 

مجتبی رضا خواه نماینده محترم تهران ری شمیرانات اسالمشهر و 
پردیس(۲فقره) ۹- جناب آقای محمدحسن آصفری نماینده محترم اراک و 

کمیجان (۴فقره) ۱۰- جناب آقای سیدغنی نظری خانقاه نماینده محترم 
خلخال و کوثر (۳فقره) 

۰8:۳۰ تا 
11:۳۰

دوشنبه
جلسه(۲5۹) 
1۴۰1/۰5/۰۳

---- بررسی اخبار و اطالعات واصله 
1۴:۰۰ تا 

1۴:15

---- بررسی موضوع اسقاط خودروهای سبک و سنگین با حضور مسئولین 
دستگاههای اجرایی ذیربط

1۴:15 تا 
15:۰۰

---- بررسی الیحه اصالح تبصرههای (۱) و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال 
۱۴۰۱ کل کشوربا حضور مسئوالن دستگاههای اجرایی ذیربط 

15:۰۰ تا 
16:۰۰

---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون 
16:۰۰ تا 

16:۳۰

سه شنبه
جلسه(۲6۰) 
1۴۰1/۰5/۰۴

---- بازدید تعدادی از اعضای محترم کمیسیون از مراکز صنعتی و معدنی استان 
کرمانشاه ( روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ ۵ و ۶/۵/۱۴۰۱)

۰۷:۰۰ تا 
۲۳:5۹

چهارشنبه
جلسه(۲61) 
1۴۰1/۰5/۰5

کمیته صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

---- ادامه بررسی طرح اصالح قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با 
حضور مسئوالن دستگاههای اجرایی ذیربط 

16:۰۰ تا 
1۷:۰۰

سه شنبه
جلسه(۲6۰) 
1۴۰1/۰5/۰۴

1۰- کمیسیون عمران

---- انتخاب ناظر در: ۱- شورای عالی شهرسازی و معاری ایران ۲- شورای 
عالی ساماندهی انتقال پایتخت ۳- شورای عالی هماهنگی ترافیک 

1۴:۰۰ تا 
1۴:۳۰

یکشنبه
جلسه(۲16) 
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شهرهای کشور ۴- شورای عالی مدیریت بحران کشور 

---- حضور حقوقدانان معرفی شده به مجلس شورای اسالمی جهت عضویت 
در شورای نگهبان

1۴:۳۰ تا 
15:۳۰

---- ادامه رسیدگی به الیحه اصالح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و 
مدیریت مصرف سوخت

15:۳۰ تا 
16:۳۰

1۴۰1/۰5/۰۲

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

۰8:۰۰

---- دعوت از وزرای محترم نفت و راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کشور درخصوص تهاتر نفت با بدهی پیمانکاران

1۴:۰۰ تا 
15:۳۰

سه شنبه
جلسه(۲18) 
1۴۰1/۰5/۰۴

حمل و نقل ریلی

---- بررسی سیاستگذاری های حوزه تصدی گری راه آهن جمهوری اسالمی
1۴:۰۰ تا 

16:۰۰

دوشنبه
جلسه(۲1۷) 
1۴۰1/۰5/۰۳

معماری و شهرسازی

---- بررسی حق تفکیک امالک روستایی
1۴:۰۰ تا 

16:۰۰

دوشنبه
جلسه(۲1۷) 
1۴۰1/۰5/۰۳

کمیته مسکن و عمران شهری و روستایی

----

۱- ادامه رسیدگی به طرح کاهش تعرفه بنگاههای معامالتی ۲- ادامه 
بررسی طرح تعیینتکلیف عرصه ساختمانهای احداثی در اراضی تصرفی 

دولت یا دراختیار سازمان ملی زمین و مسکن در شهرهای با جمعیت 
باالتر از ۲۵ هزار نفر 

1۰:۳۰ تا 
1۲:۳۰

دوشنبه
جلسه(۲1۷) 
1۴۰1/۰5/۰۳

کمیته نظام های فنی، اجرایی و مهندسی

---- ادامه رسیدگی به طرح اصالح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
۰8:۳۰ تا 

1۰:۳۰

دوشنبه
جلسه(۲1۷) 
1۴۰1/۰5/۰۳

11- کمیسیون فرهنگی

---- اخبار فرهنگی در حوزه سینما و تئاتر 
1۳:۳۰ تا 

1۴:۰۰

---- بررسی الیحه نظام جامع باشگاه داری (اصلی)
1۴:۰۰ تا 

15:۳۰

---- استماع برنامه های داوطلبان عضویت در شورای نگهبان (به عنوان 
حقوقدان) 

15:۳۰ تا 
16:۳۰

یکشنبه
جلسه(۲۲1) 
1۴۰1/۰5/۰۲

----
استماع گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی در خصوص نحوه اجرای 

مواد (۲۸،۲۹،۳۰،۳۱،۳۲،۳۳،۳۴،۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت

۰8:۰۰ تا 
1۰:۰۰

---- متعاقباً اعالم خواهد شد. 1۰:۰۰ تا 

دوشنبه
جلسه(۲۲۲) 
1۴۰1/۰5/۰۳



12

15:۰۰

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

۰8:۰۰

----

انتخاب نمایندگان داوطلب عضویت در مجامع، هیأت ها و شوراها : ۱- 
ستاد امر به معروف و نهی از منکر ۲- شورای تخصصی توسعه فرهنگ 

قرانی ۳- هیأت امنای کتابخانه های عمومی کشور ۴- شورای نظارت بر 
سازمان صدا و سیما ۵- کمیته ملی پارالمپیک ۶- هیأت نظارت بر 

مطبوعات ۷- شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری 

1۴:۰۰ تا 
16:۳۰

سه شنبه
جلسه(۲۲۳) 
1۴۰1/۰5/۰۴

کمیته رسانه و هنر 

---- بحث و بررسی پیرامون مسائل حوزه رسانه 
۰۷:۰۰ تا 

۰۹:۰۰

شنبه
جلسه(۲۲۰) 
1۴۰1/۰5/۰1

1۲- کمیسیون قضائی و حقوقی

---- بررسی طرح اصالح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات 
اسالمی به شماره ثبت ۲۲۰ (اعاده شده از شورای نگهبان) 

1۴:۰۰ تا 
15:۳۰

---- بررسی مشکالت و مسائل حقوقی و قضائی سازمان نظام پزشکی با 
حضور مسئوالن سازمان مذکور 

15:۳۰ تا 
16:۳۰

یکشنبه
جلسه(۲۰۰) 
1۴۰1/۰5/۰۲

----

دعوت از وزیر محترم دادگستری جهت پاسخ به سؤاالت نمایندگان 
محترم: ۱- جناب آقای عباس مقتدایی نماینده محترم حوزه انتخابیه 
اصفهان(ساعت ۱۴:۰۰) ۲- جناب آقای سیدجواد حسینیکیا نماینده 

محترم حوزه انتخابیه سنقر(ساعت ۱۴:۱۰) ۳- جناب آقای نصراله پژمانفر 
نماینده محترم حوزه انتخابیه مشهد و کالت(ساعت ۱۴:۲۰) ۴- جناب 

آقای حسن نوروزی نماینده محترم حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان 
(۳ فقره) (ساعت ۱۴:۳۰) ۵- جناب آقای ابوالفضل ابوترابی نماینده محترم 

حوزه انتخابیه نجفآباد و تیران و کرون(ساعت ۱۴:۵۰) ۶- جناب آقای 
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده حوزه انتخابیه شاهینشهر و میمه و 

برخوار(ساعت ۱۵:۰۰) ۷- جناب آقای علی علیزاده مراغه نماینده محترم 
حوزه انتخابیه مراغه و عجب شیر(ساعت ۱۵:۱۰) ۸- جناب آقای 

محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده محترم حوزه انتخابیه مشهد و 
کالت(ساعت ۱۵:۲۰) ۹- جناب آقای اسماعیل حسین زهی نماینده 

محترم حوزه انتخابیه خاش، میر جاوه و بخشهای نصرت آباد و 
کورین(ساعت ۱۵:۳۰) ۱۰- جناب آقای ابراهیم رضائی نماینده محترم 

حوزه انتخابیه دشتستان(ساعت ۱۵:۴۰) ۱۱- جناب آقای علی اصغر خانی 
نماینده محترم حوزه انتخابیه شاهرود و میامی(ساعت ۱۵:۵۰) ۱۲- جناب 

آقای محمد باقری بناب نماینده محترم حوزه انتخابیه بناب(ساعت ۱۶:۰۰) 
۱۳- جناب آقای بهروز محبی نجم آبادی نماینده محترم حوزه انتخابیه 

سبزوار، جفتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد(ساعت ۱۶:۱۰) 

1۴:۰۰ تا 
1۷:۰۰

سه شنبه
جلسه(۲۰۲) 
1۴۰1/۰5/۰۴

حقوق جزا و جرمشناسی
---- بررسی مواد ارجاعی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح  16:۰۰ تا  یکشنبه
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اصالح قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور (اصلی- ثبت 
۴۴۵) (مواد (۱) و (۲) ارجاعی از صحن)

1۹:۰۰ جلسه(۲۰۰) 
1۴۰1/۰5/۰۲

کمیته حقوق جزا و جرمشناسی

---- بررسی طرح اصالح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات 
اسالمی به شماره ثبت ۲۲۰ (اعاده شده از شورای نگهبان) 

1۴:۰۰ تا 
16:۰۰

----
بررسی مواد ارجاعی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح 
اصالح قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور (اصلی- ثبت 

۴۴۵) (مواد (۱) و (۲) ارجاعی از صحن)

16:۰۰ تا 
1۹:۰۰

شنبه
جلسه(1۹۹) 
1۴۰1/۰5/۰1

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

1۰:۰۰ تا 
1۹:۰۰

دوشنبه
جلسه(۲۰1) 
1۴۰1/۰5/۰۳

----
بررسی طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک ( 

الحاق موادی به قانون مجازات اسالمی ( کتاب پنجم تعزیرات ) ) به 
شماره ثبت ۶۹۳

16:۰۰ تا 
1۹:۰۰

سه شنبه
جلسه(۲۰۲) 
1۴۰1/۰5/۰۴

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

----
-کمیته دام (خرید تضمینی و صادرات دام)باحضور معاونین وزارت جهاد 

کشاورزی( امور تولیدات دامی، معان پشتیبانی امور دام، سازمان امور 
عشایر)

1۰:۰۰ تا 
11:۰۰

----

- کمیته دام (مسائل و مشکالت زنبورداران) با حضور وزارت معاونین 
وزارت جهادکشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اموراقتصاد 

دارایی، سازمان هدفمندی یارانه ها، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و 
سازمان تامین اجتماعی

11:۰۰ تا 
1۲:۰۰

شنبه
جلسه(۲8۰) 
1۴۰1/۰5/۰1

----

-بررسی الیحه اصالح قانون مدیریت پسماند به شماره ثبت ۳۲۹ با 
حضور سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت کشور،وزارت صنعت 

معدن تجارت، وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی، وزارت جهاد 
کشاورزی،وزارت اطالعات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی

1۴:۰۰ تا 
15:۰۰

---- -بررسی موضوع مشکالت تولیدکنندگان محصوالت غذایی بمنظور 
پیشگیری از ایجاد وقفه در روند تولید و اشتغال 

15:۰۰ تا 
16:۳۰

یکشنبه
جلسه(۲81) 
1۴۰1/۰5/۰۲

---- -کمیته آب با حضور وزارت معاونین نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست 
و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی 

1۰:۰۰ تا 
1۲:۰۰

---- -بررسی مصوبات سفر اعضای کمیسیون به آستانه اشرفیه
1۴:۰۰ تا 

16:۰۰

---- -برگزاری جلسه مشترک با اتحادیه علمی دانشجویان
16:۰۰ تا 

1۷:۰۰

دوشنبه
جلسه(۲8۲) 
1۴۰1/۰5/۰۳

---- -بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان جهت تحقیق و تفحص از پشتیبانی 
امور دام

1۴:۰۰ تا 
1۴:۴5

---- - بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان جهت تحقیق و تفحص از 
عملکرد معاونتهای توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی 

1۴:۴5 تا 
15:۳۰

سه شنبه
جلسه(۲8۳) 
1۴۰1/۰5/۰۴
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امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی

----

-دعوت از وزیر محترم نیرو جهت پاسخگویی به سئواالت ۱۲ نفر از 
نمانیدگان محترم به شرح ذیل:آقایان: ۱-احمد مرادی نماینده مردم شریف 

بندر عباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد وخمیر۲-حسینعلی حاجی 
دلیگانی نماینده مردم شریف شاهین شهر، میمه و برخوار ۳ - محمد 

حسن آصفری نماینده مردم شریف اراک، خنداب و کمیجان (۲سوال )۴- 
جالل محمودزاده نماینده مردم شریف مهاباد۵- محمد کعب عمیر نماینده 

مردم شریف شوش (۲ سئوال)۶-مهدی عیسی زاده نماینده مردم شریف 
میاندوآب۷-علیرضا ورناصری قندعلی نماینده مردم شریف مسجدسلیمان، 
اللی، هفتگل و اندیکا(۶سئوال)۸- محمدتقی نقدعلی نماینده مردم شریف 
خمینی شهر۹-سید محمدمولوی نماینده مردم شریف آبادان۱۰-سید البرز 

حسینی نماینده مردم شریف خدابنده ۱۱-سید مجتبی محفوظی نماینده 
مردم شریف آبادان(۲ سئوال)۱۲-ابراهیم عزیزی نماینده مردم شریف 

شیراز و زرقان 

15:۳۰ تا 
16:۳۰

---- - کمیته تولیدات گیاهی(جلسه با انجمن صنفی چغندرکاران)
1۴:۰۰ تا 

16:۰۰

---- -بازدید از مراکز کشاورزی شهرستانهای ایذه و باغ ملک
1۷:۰۰ تا 

18:۰۰

چهارشنبه
جلسه(۲8۴) 
1۴۰1/۰5/۰5

ج- کمیسیون های مشترک
1- کمیسیون طرح «نظام قانونگذاری»

----
بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صالحیت مراجع 

وضع قوانین و مقررات به شماره ثبت (۵۹۴) (محل تشکیل جلسه 
کمیسیون قضائی و حقوقی)

۰8:۰۰ تا 
1۰:۰۰

دوشنبه
جلسه(۲6) 
1۴۰1/۰5/۰۳


