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 دستور جلسات تائید شده کمیسیون ها

 روز
 تاریخ

 موضوع ساعت
کمیسیون 
 اصلی/فرعی

 کمیسیون هاي خاص -الف

 مجلسآیین نامه داخلی  کمیسیون -1

 سه شنبه
 ) 73جلسه(

1400/01/31 
 08:30تا  07:30

رسیدگی به طرح اصالح موادي از آئین نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی و نظارت بر رفتار به  -1
قانون  44رسیدگی به طرح اصالح ماده  -2با حضور طراح و کارشناسان ذیربط  203شماره ثبت 

 -3با حضور طراح و کارشناسان ذیربط  293شماره ثبت آئین نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی به 
 295قانون آئین نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی به شماره ثبت  41رسیدگی به طرح اصالح ماده 

 سایر مباحث کمیسیون حسب مورد -4با حضور طراح و کارشناسان ذیربط 

---- 

 اصل نود کمیسیون -2
 یکشنبه

 ) 80جلسه(
1400/01/29 

 ---- نشست هیات رئیسه و روساي کمیته هاي کمیسیون 16:00تا  14:00

 دوشنبه
 ) 81جلسه(

1400/01/30 
 ---- نشست کمیته هاي کمیسیون براي بررسی شکایات 08:00تا  07:00

 دوشنبه
 ) 82جلسه(

1400/01/30 
 ---- بررسی شکایات و پرونده هاي مطروحه در کمیته ها 09:00تا  08:00

 سه شنبه
 ) 83جلسه(

1400/01/31 
 ---- نشست هیات و روساي کمیته هاي کمیسیون 16:00تا  14:00

 تلفیق  کمیسیون -3

 برنامه هفتگی ارائه نشده است.

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

 یکشنبه
 ) 58جلسه(

1400/01/29 
 18:00تا  16:00

) باحضور: وزارتخانه هاي علوم 56بررسی طرح جهش تولید دانش بنیان (فرعی شماره ثبت 
تحقیقات و فناوري، اموراقتصادي و دارایی، وزارت صنعت،معدن وتجارت، معاونت علمی و 

فناوري رئیس جمهور،صندوق نوآوري و شکوفایی، اتاق ایران، دیوان محاسبات کشور و 
 سالمی مرکزپژوهشهاي مجلس شوراي ا

---- 

 دوشنبه
 ) 59جلسه(

1400/01/30 
 11:00تا  09:00

(باتاکید بر رفع موانع تولید، بهبود محیط کسب و کار و  44بررسی اجراي سیاستهاي کلی اصل -1
پشتیبانی از  -2قانون اساسی)  44قانون اصل  7تسهیل صدور مجوزها و استفاده از ظرفیت ماده 

امور ) باحضور: وزیر 1400تولید (با تاکید بر تامین مالی و استفاده از ظرفیت هاي قانونی بودجه 
اقتصادي و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، اتاق ایران، دیوان محاسبات کشور و 

 مرکزپژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی 

---- 

 سه شنبه
 ) 60جلسه(

کمیته نظارت بر اجراي قوانین: بررسی و نظارت بر روند آزادسازي سهام عدالت باحضور: وزارت  18:00تا  16:00
اقتصادي ودارایی، سازمان خصوصی سازي، اتاق تعاون، دیوان محاسبات کشور و امور 

---- 
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 مرکزپژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی  1400/01/31

 کمیسیون هاي تخصصی -ب

 آموزش، تحقیقات و فناوري کمیسیون -1

 دوشنبه
 ) 75جلسه(

1400/01/30 

 10:00تا  09:00
داخلی مجلس شوراي اسالمی از سوي  ) آئین نامه45) ماده (1بررسی تقاضاي اعمال تبصره (

تعدادي از نمایندگان محترم درخصوص نحوه اجراي طرح آمایش دانشگاه ها توسط وزارت علوم، 
 تحقیقات و فناوري

---- 

بررسی طرح الزام سازمان سنجش آموزش کشور به طراحی سواالت کنکور سراسري صرفا از متن  11:00تا  10:00
 ورشکتابهاي رسمی آموزش و پر

 اصلی

) آئین نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی از سوي 45) ماده (1بررسی تقاضاي اعمال تبصره ( 12:15تا  11:15
 تعدادي از نمایندگان محترم درخصوص مشکل عدم احتساب فاصله خدمتی کارآموزان دانشسراها

---- 

آقایان سید محمد مولوي نماینده محترم دعوت از وزیر محترم نفت جهت پاسخگویی به سواالت  13:00تا  12:15
 مردم آبادان و محمدرضا صباغیان نماینده محترم مردم مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد و خاتم

---- 

 ---- نشست هیات رئیسه کمیسیون 14:00تا  13:30

 اصالحیه دارد  اجتماعی کمیسیون -2

 یکشنبه
 ) 81جلسه(

1400/01/29 

 ---- قرآن کریم و استماع اخبارقرائت  16:15تا  16:00

ادامه بررسی طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشسگی بین صندوقهاي بازنشستگی در کمیسیون  18:00تا  16:15
 اجتماعی (محل برگزاري جلسه سالن حوض خانه واقع در ساختمان مشروطه)

 اصلی

 دوشنبه
 ) 82جلسه(

1400/01/30 

 ---- کریم و استماع اخبار قرائت قرآن 13:30تا  13:15

دعوت از وزیر محترم آموزش و پرورش به منظور پاسخگویی در خصوص درخواست اعمال ماده  14:30تا  13:30
 نمایندگان محترم مجلس شوراي اسالمی (محل برگزاري جلسه کمیسیون تلفیق) 234

---- 

با حضور دستگاه ها و سازمان هاي مربوط (محل برگزاري  'الیحه استخدامی شهرداري ها'بررسی  15:30تا  14:30
 جلسه کمیسیون تلفیق)

 اصلی

 اقتصادي کمیسیون -3

 یکشنبه
 ) 133جلسه(
1400/01/29 

 ---- ) جلسه کارگروه بازار سرمایه 1 13:00تا  11:00

 -(اصلی1392صنفی مصوب ) قانون نظام 22) ماده (1) بررسی کلیات طرح استفساریه تبصره (2 14:30تا  13:30
 )433ثبت 

---- 

صنعتی جمهوري -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري  13ادامه بررسی استفساریه ماده ) 3 15:00تا  14:30
 )324ثبت  -اسالمی(اصلی

---- 

 16:00تا  15:00

اوراق ) انتخاب یک نفر از اعضاي کمیسیون براي عضویت در کمیته تبعات احتمالی انتشار 4
) ماده واحده قانون 5) بند(ك) تبصره(1اسالمی در بازارهاي پول و سرمایه کشور(به استناد جزء(

) بررسی الیحه موافقتنامه بین دولت الیحه جمهوري اسالمی ایران و دولت 5) 1400بودجه سال 
د منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیري از فرار مالیاتی در مورجمهوري غنا به

) بررسی الیحه پروتکل 6) 358ثبت  -اي(اصلیو عواید سرمایه هاي بر درآمد، سرمایهمالیات
گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و اصالحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه

) بررسی الیحه پروتکل بین دولت جمهوري اسالمی 7) 308ثبت  -دولت جمهوري کرواسی(اصلی
اکتبر  27هجري شمسی ( 1381) آبان 5و شوراي فدرال سوئیس به منظور اصالح موافقتنامه ( ایران

) میان دولت جمهوري اسالمی ایران و شوراي فدرال سوئیس براي اجتناب از اخذ مالیات 2002

---- 
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 )397 -هاي بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن(اصلیمضاعف در مورد مالیات

 دوشنبه
 ) 134جلسه(
1400/01/30 

 ---- ) بررسی آخرین وضعیت بازار سرمایه با حضور رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار1 13:00تا  11:00

 21:00تا  18:00
) بررسی آخرین اقدامات سازمان مالیاتی در خصوص اجراي طرح جامع نظام مالیاتی و نیز 2

خالی به همراه بازدید از سامانه هاي  هايبررسی آخرین وضعیت اجراي قانون مالیات بر خانه
 تخصصی در محل سازمان امور مالیاتی کشور

---- 

 سه شنبه
 ) 135جلسه(
1400/01/31 

 ---- ) جلسه هیأت رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح1 13:00تا  12:00

تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت بررسی سواالت آقایان: الف) علی اکبر ) دعوت از وزیر محترم 2 14:30تا  14:00
 کریمی نماینده محترم اراك ب) علی خضریان نماینده محترم تهران

---- 

 16:00تا  14:30
) دعوت از وزیر محترم کشور جهت بررسی سواالت آقایان: الف) محمد سرگزي نماینده محترم 3

نماینده محترم آبادان پ) کمال حسین پور نماینده محترم زابل و زهک ب) سیدمحمد مولوي 
 فقره) ظ) و سرکار خانم شیوا قاسمی پور نماینده محترم مریوان و سروآباد 2پیرانشهر و سردشت(

---- 

 امنیت ملی و سیاست خارجی کمیسیون -4

 دوشنبه
 ) 100جلسه(
1400/01/30 

 ---- مروري بر آخرین اخبار و تحوالت 09:20تا  09:00

استماع گزارش رئیس محترم هیئت اعزامی به تأسیسات هسته اي نطنز به منظور بررسی ابعاد حادثه  09:40تا  09:20
 أخیر

---- 

بررسی آخرین وضعیت مرزهاي شمالغرب کشور با حضور مسئوالن محترم ذي ربط (مکان جلسه:  11:00تا  09:40
 )90کمیسیون اصل 

---- 

 سه شنبه
 ) 101جلسه(
1400/01/31 

 ---- مروري بر آخرین اخبار و تحوالت 14:20تا  14:00

 16:00تا  14:20

محمد سرگزي  -1دعوت از وزیر محترم امور خارجه به منظور پاسخگویی به سؤاالت آقایان: 
 -3علیرضا سلیمی نماینده محالت و دلیجان  -2نماینده زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون 

علیرضا ورناصري  -5علی آذري نماینده قوچان و فاروج  -4فراهانی نماینده قم  احمد امیرآبادي
خانم فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین، آبیک و  -6نماینده مسجد سلیمان، اللی، اندیکا و هفتکل 

 البرز (مکان جلسه: سالن مشروطه)

---- 

 امورداخلی کشور و شوراها کمیسیون -5

 شنبه
 ) 94جلسه(

1400/01/28 
کارگروه بررسی طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و  12:00تا  10:00

 دستگاه هاي اجرایی ذي ربط
---- 

 یکشنبه
 ) 95جلسه(

1400/01/29 

اعاده  - 29ثبت  -بررسی طرح اصالح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی (اصلی  15:30تا  13:30
 شده از شوراي نگهبان) با حضور نماینده محترم شوراي نگهبان و مرکز پژوهشها

---- 

اصالح جدول حوزه هاي انتخابیه مجلس شوراي اسالمی و تعداد کارگروه بررسی طرح هاي  17:00تا  15:30
 نمایندگان آنها

---- 

 دوشنبه
 ) 96جلسه(

1400/01/30 
 ---- کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از تاسیسات آب سنگین اراكبازدید اعضا  13:00تا  07:00

 سه شنبه
 ) 97جلسه(

1400/01/31 

ارائه گزارش و بررسی آخرین اقدامات بعمل آمده درخصوص اسناد آمایش استانی توسط مرکز  15:00تا  13:30
 پژوهشها و سازمان برنامه و بودجه کشور 

---- 

 ----(بررسی آمایش و  1400ارائه برنامه ها و تقسیم وظایف کمیته هاي شش گانه کمیسیون در سال  16:00تا  15:00
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شوراهاي اسالمی -احزاب و سازمان هاي مردم نهاد -مدیریت شهري و روستایی -توسعه استانها
 مدیریت بحران) -امنیت داخلی-کشور

 چهارشنبه
 ) 98جلسه(

1400/02/01 

 ---- مدیریت شهري و روستایی طرح جامع 13:00تا  08:00

 ---- طرح جامع مدیریت شهري و روستایی 18:00تا  14:00

 پنج شنبه
 ) 99جلسه(

1400/02/02 
 ---- طرح جامع مدیریت شهري و روستایی  13:00تا  08:00

 کمیته مدیریت بحران

 دوشنبه
 ) 96جلسه(

1400/01/30 
 ---- مدیریت بحران با حضور کارشناسان مرکز پژوهشها بررسی طرح ها، لوایح و قوانین 15:30تا  14:00

 انرژي کمیسیون -6

 یکشنبه
 ) 63جلسه(

1400/01/29 
 ---- بررسی طرح ها و لوایح فرعی ارجاعی به کمیسیون 15:30تا  13:30

 دوشنبه
 ) 64جلسه(

1400/01/30 
 ---- جاريبررسی موانع و مشکالت تأمین برق کشور در تابستان سال  15:30تا  13:30

 سه شنبه
 ) 65جلسه(

1400/01/31 
نفر از اعضاي کمیسیون براي عضویت در کمیسیون مشترك بررسی طرح تشکیل وزارت  7انتخاب  15:30تا  13:30

 »آب و محیط زیست«و » انرژي«خانه هاي 
---- 

 برنامه و بودجه و محاسبات کمیسیون -7

 یکشنبه
 ) 106جلسه(
1400/01/29 

 ---- صندوق توسعه ملی 1399استماع گزارش و رسیدگی به عملکرد منابع و مصارف سال  16:00تا  14:00

 دوشنبه
 ) 107جلسه(
1400/01/30 

) قانون آئین نامه 80جلسه مشترك با هیئت رئیسه مجلس شوراي اسالمی در اجراي تبصره ماده( 12:00تا  10:00
 داخلی مجلس شوراي اسالمی

---- 

 بهداشت و درمان کمیسیون -8

 یکشنبه
 ) 83جلسه(

1400/01/29 
بازدید از موسسه برکت در خصوص بررسی آخرین اقدامات انجام شده در جهت تولید واکسن  17:00تا  13:30

 کرونا
---- 

 دوشنبه
 ) 84جلسه(

1400/01/30 

 ---- تالوت قرآن کریم و استماع اخبار 11:05تا  11:00

داروهاي موثر در درمان بیماري کرونا با حضور معاون سالمت و دفاع زیستی سپاه پاسداران بررسی  13:00تا  11:05
انقالب اسالمی ، دبیر علمی ستاد کرونا ، معاون درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 

---- 
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 و ریاست سازمان غذا و دارو

در جهت تحقق شعار سال (تولید ، پشتیبانی ها و  بازدید از شرکت تولید کننده تجهیزات پزشکی 15:00تا  13:30
 مانع زدائی ها )

---- 

 سه شنبه
 ) 85جلسه(

1400/01/31 

 ---- تالوت قرآن کریم و استماع اخبار 14:05تا  14:00

) ، 460-)، طرح حمایت از خیرین (فرعی265-بررسی طرح حمایت از خیرین سالمت (اصلی  15:00تا  14:05
 )508 –طرح تشویق وحمایت از خیرین ( فرعی 

---- 

 16:00تا  15:00

.جناب آقاي جالل 1دعوت از وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جهت پاسخگوئی به سئوال 
.جناب آقاي قاسم ساعدي نماینده محترم دشت 2فقره)  2محمود زاده نماینده محترم مهاباد (

.جناب آقاي علی 4فقره)  1.جناب آقاي رسول فرخی نماینده محترم الهیجان (3فقره)  1آزادگان (
 1. جناب آقاي علی اکبر علیزاده نماینده محترم دامغان (5فقره)  1زاده نماینده محترم مراغه (علی

.جناب آقاي جلیل مختار 7فقره)  1.جناب آقاي کمال حسین پور نماینده محترم پیرانشهر(6فقره) 
.جناب 9) فقره 1. جناب آقاي ولی اسماعیلی نماینده محترم گرمی (8فقره)  1نماینده محترم آبادان (

.سرکارخانم هاجر چنارانی نماینده محترم 10فقره)  1آقاي صدیف بدري نماینده محترم اردبیل (
 فقره)  1نیشابور(

---- 

 صنایع و معادن کمیسیون -9

 یکشنبه
 ) 124جلسه(
1400/01/29 

 ---- بررسی اخبار و اطالعات واصله  13:45تا  13:30

 15:30تا  13:45
) 4ماده ( – 24بررسی طرح ساماندهی خودرو ( اعاده شده از شوراي نگهبان ) به شماره ثبت 

با حضور مسئوالن و کارشناسان دستگاههاي اجرایی  1400-1-22ارجاعی از صحن علنی مورخ 
 ذیربط

---- 

 ---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون  16:00تا  15:30

 دوشنبه
 ) 125جلسه(
1400/01/30 

 ---- بررسی اخبار و اطالعات واصله  11:15تا  11:00

به عنوان کمیسیون فرعی با حضور  350بررسی طرح جهش تولید دانش بنیان به شماره ثبت  13:00تا  11:15
 مسئوالن دستگاههاي اجرایی ذیربط مرکز پژوهشها و اتاق ایران

---- 

 کمیته معدن و صنایع معدنی 

 سه شنبه
 ) 126جلسه(
1400/01/31 

 15:30تا  13:30

) و طرح هاي اصالح ماده 274ادامه بررسی طرح اصالح موادي از قانون معادن کشور (شماره ثبت 
قانون  6ماده  3)و طرح استفساریه تبصره  384به ( شماره ثبت  1377قانون معادن مصوب سال  24

قانون معادن به  15و  9)و طرح اصالح مواد  388به ( شماره ثبت  1390اصالح معادن مصوب 
)با حضور مسئوالن دستگاههاي اجرایی ذیربط ، کارشناسان مرکز پژوهشهاي  348(شماره ثبت 

 مجلس و اتاق ایران 

---- 

 عمران کمیسیون -10

 یکشنبه
 ) 97جلسه(

1400/01/29 
 اصلی هاقانون شهرداري 100ادامه رسیدگی به طرح اصالح ماده  16:00تا  14:00

 دوشنبه
 ) 98جلسه(

1400/01/30 
 17:30تا  15:30

جناب  -1دعوت از جناب آقاي دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو جهت پاسخگویی به سواالت: 
جناب آقاي محمد کعب عمیر نماینده محترم  -2آقاي پرویز اوسطی نماینده محترم قروه و دهگالن 

مینودشت،کالیکش و کالله و مراوه تپه پور نماینده محترم جناب آقاي رضا آریان -3فقره)  3شوش(
جناب آقاي جعفر  -5جناب آقاي محسن فتحی نماینده محترم سنندج، دیواندره و کامیاران  -4

---- 
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 -7فقره)  2جناب آقاي محمد خدابخشی نماینده محترم الیگودرز ( -6قادري نماینده محترم شیراز 
جناب آقاي  -8یرمند، نیمروز و هامون جناب آقاي حبیب اله دهمرده نماینده محترم زابل، زهک، ه

جناب آقاي کمال حسین پور نماینده  -9محمدرضا مبلغی نماینده محترم کوهدشت و رومشگان 
 فقره)  7محترم پیرانشهر و سردشت (

 سه شنبه
 ) 99جلسه(

1400/01/31 

 ---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون 08:00تا  07:00

 اصلی هاقانون شهرداري 100به طرح اصالح ماده  ادامه رسیدگی 15:30تا  13:30

 فرهنگی کمیسیون -11

 یکشنبه
 ) 85جلسه(

1400/01/29 

 ---- بررسی اخبار فرهنگی  -1 14:00تا  13:30

 ---- بحث و بررسی در حوزه وظایف و مأموریت هاي کمیسیون در تحقق شعار سال  -2 14:45تا  14:00

 ---- بحث و بررسی پیرامون ساختار نهایی کمیته هاي تخصصی  -3 15:30تا  14:45

 ---- نشست هیأت رئیسه کمیسیون -4 16:00تا  15:30

 دوشنبه
 ) 86جلسه(

1400/01/30 

 ---- بررسی اخبار فرهنگی  -1 08:30تا  08:00

 ---- 1400بررسی اهداف و اولویت هاي کاري کمیسیون در سال  -2 10:00تا  08:30

 سه شنبه
 ) 87جلسه(

1400/01/31 

 ---- بررسی اخبار فرهنگی  -1 14:00تا  13:30

 ---- بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کمیسیون -2 15:30تا  14:00

 کمیته تربیت بدنی و جوانان
 دوشنبه

 ) 86جلسه(
1400/01/30 

 اصلی بررسی طرح حمایت از ورزش و ورزشکاران 12:00تا  10:00

 قضائی و حقوقی کمیسیون -12

 یکشنبه
 ) 57جلسه(

1400/01/29 

 اصلی )79ثبت  -بررسی الیحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین (اصلی 14:00تا  13:30

بررسی الیحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت فدراسیون  14:15تا  14:00
 ) (اعاده شده از شوراي نگهبان)115ثبت  -روسیه (اصلی

 اصلی

 14:30تا  14:15
بررسی الیحه پروتکل اصالح موافقتنامه بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت فدراسیون 

) (اعاده شده از شوراي 120ثبت-هاي مدنی و جزایی(اصلیروسیه جهت معاضدت در پرونده
 نگهبان)

 اصلی

ثبت  -) کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی(اصلی711) تا (705بررسی طرح اصالح مواد (ادامه  16:00تا  14:30
220( 

 اصلی

 دوشنبه
 ) 58جلسه(

1400/01/30 

) 28چاپ  -27ادامه بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معامالت اموال غیرمنقول(به شماره ثبت  12:00تا  09:00
 (اعاده شده از شوراي نگهبان)

 اصلی

 اصلی )342ثبت  -ادامه بررسی طرح اصالح قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري (اصلی 16:00تا  13:30

نامه داخلی در مورد ) قانون آیین234بررسی تقاضاي جمعی از نمایندگان درخصوص اعمال ماده( 14:00تا  13:30 سه شنبه
) قانون 134موارد اعالمی نقض، اجراي ناقص و استنکاف از اجراي اصل یکصد و سی و چهارم (

---- 
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 ) 59جلسه(
1400/01/31 

 اساسی و قوانین متعدد دیگر 

نامه داخلی در مورد ) قانون آیین234اعمال ماده(بررسی تقاضاي جمعی از نمایندگان درخصوص  14:30تا  14:00
 قانون اساسی و عدم رعایت شئونات 121موارد اعالمی نقض اصل 

---- 

) 28چاپ  -27ادامه بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معامالت اموال غیرمنقول(به شماره ثبت  16:00تا  14:30
 (اعاده شده از شوراي نگهبان)

 اصلی

 عمومی و بین المللکارگروه حقوق 

 شنبه
 ) 56جلسه(

1400/01/28 
 اصلی )342ثبت  -ادامه بررسی طرح اصالح قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري (اصلی 16:00تا  13:30

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

 شنبه
 ) 100جلسه(
1400/01/28 

 12:00تا  10:00
محترم جهاد کشاورزي و نیرو، معاونین و مدیران محترم استانی ایشان، استاندار دعوت از وزراي 

محترم سیستان و بلوچستان و سایر مدیران محترم استانی بمنظور پیگیري تصمیمات اتخاذ شده در 
 سفر این کمیسیون به استان سیستان و بلوچستان(شهرستان چابهار)

---- 

 یکشنبه
 ) 101جلسه(
1400/01/29 

بررسی مسائل و مشکالت حوزه مکانیزاسیون و ماشین آالت کشاورزي با دعوت از مسئولین  16:00تا  14:00
 اجرایی ذیربط

---- 

 دوشنبه
 ) 102جلسه(
1400/01/30 

 12:00تا  10:00
دعوت از وزراي محترم جهاد کشاورزي و نیرو، معاونین و مدیران محترم استانی ایشان، استاندار 

و سایر مدیران محترم استانی بمنظور پیگیري تصمیمات اتخاذ شده در سفر این محترم اصفهان 
 کمیسیون به استان اصفهان(شهرستان اردستان)

---- 

 سه شنبه
 ) 103جلسه(
1400/01/31 

 16:00تا  14:00

جناب آقاي محمد حسین فرهنگی -1دعوت از وزیر محترم نیرو به منظور پاسخگویی به سواالت: 
جناب آقاي جالل محمودزاده نماینده مردم شریف -2شریف تبریز، آذرشهر و اسکو  نماینده مردم

-4جناب آقاي حسن نوروزي نماینده مردم شریف رباط کریم و بهارستان(دو سئوال)  -3مهاباد 
جناب آقاي محسن علیزاده نماینده -5جناب آقاي محمد خدابخشی نماینده مردم شریف الیگودرز 

 -7جناب آقاي مهدي عیسی زاده نماینده مردم شریف میاندوآب -6بیضاء مردم شریف سپیدان و 
جناب آقاي احمد مرادي نماینده -8جناب آقاي امانقلیچ شادمهر نماینده مردم شریف گنبد کاووس 

جناب آقاي محمد سرگزي نماینده  -9مردم شریف بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر 
جناب آقاي ابراهیم عزیري نماینده مردم -10مند و نیمروز و هامون مردم شریف زابل، زهک، هیر

 شریف شیراز و زرقان

---- 

 
 اصالحات دستور جلسات 

 روز
 تاریخ

 موضوع ساعت
نقش 
 کمیسیون

 اجتماعی کمیسیون

 دوشنبه
 ) 82جلسه(

1400/01/30 
 14:00تا  13:00

  1اصالحیه 
 234پاسخگویی به درخواست اعمال ماده دعوت از وزیر محترم آموزش و پرورش به منظور 

نمایندگان محترم مجلس شوراي اسالمی: (جناب آقایان: علیرضا ورناصري، یحیی ابراهیمی، موسی 
احمدي، عبدالجالل ایري، مهدي باقري، مجتبی بخشی پور، عباس جهانگیرزاده، یعقوب رضا 

---- 
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اله فیروزي پور بادي، جعفر  زاده،قاسم ساعدي، رمضانعلی سنگدوینی، امانقلیچ شادمهر، رحمت
قادري، محمد علی محسنی بند پی، جالل محمود زاده، جلیل مختار، کیوان مرادیان کوچکسرایی، 

محمد طال مظلومی، مجید نصیرائی، جواد نیک بین، محمد کعب عمیر و سرکار خانم هاجر چنارانی) 
 (محل تشکیل جلسه کمیسیون تلفیق) (دستور ویرایش شده) -

 14:30تا  13:30

  1اصالحیه 
دعوت از وزیر محترم آموزش و پرورش به منظور پاسخگویی در خصوص درخواست اعمال ماده 

نمایندگان محترم مجلس شوراي اسالمی (محل برگزاري جلسه کمیسیون تلفیق) (دستور حذف  234
 شده)

---- 

 15:00تا  14:00

  1اصالحیه 
رفاه اجتماعی؛ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی؛ مدیرعامل دعوت از وزیر محترم تعاون، کار و 

صندوق بازنشستگی کشوري و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهاي مسلح در خصوص 
(محل تشکیل جلسه کمیسیون تلفیق) (دستور  -کیفیت اجراي همسان سازي حقوق بازنشستگان 

 ویرایش شده)

 اصلی

 اقتصادي کمیسیون

 یکشنبه
 ) 133جلسه(
1400/01/29 

  1اصالحیه  13:00تا  11:00
 ) جلسه کارگروه بازار سرمایه 1

---- 

 14:30تا  13:30
  1اصالحیه 

 -(اصلی1392) قانون نظام صنفی مصوب 22) ماده (1) بررسی کلیات طرح استفساریه تبصره (2
 )433ثبت 

---- 

 14:30تا  13:30
  1اصالحیه 

 -(اصلی1392) قانون نظام صنفی مصوب 22) ماده (1استفساریه تبصره () بررسی کلیات طرح 1
 ) (دستور حذف شده)433ثبت 

---- 

 15:00تا  14:30
  1اصالحیه 

صنعتی جمهوري -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري  13ادامه بررسی استفساریه ماده ) 2
 ) (دستور حذف شده)324ثبت  -اسالمی(اصلی

---- 

 15:00تا  14:30
  1اصالحیه 

صنعتی جمهوري -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري  13ادامه بررسی استفساریه ماده ) 3
 )324ثبت  -اسالمی(اصلی

---- 

 16:00تا  15:00

  1اصالحیه 
) انتخاب یک نفر از اعضاي کمیسیون براي عضویت در کمیته تبعات احتمالی انتشار اوراق اسالمی 4

) ماده واحده قانون بودجه سال 5) بند(ك) تبصره(1بازارهاي پول و سرمایه کشور(به استناد جزء(در 
) بررسی الیحه موافقتنامه بین دولت الیحه جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري غنا 5) 1400

درآمد، هاي بر منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیري از فرار مالیاتی در مورد مالیاتبه
) بررسی الیحه پروتکل اصالحی موافقتنامه تشویق و 6) 358ثبت  -اي(اصلیو عواید سرمایه سرمایه

گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري حمایت متقابل از سرمایه
) بررسی الیحه پروتکل بین دولت جمهوري اسالمی ایران و شوراي 7) 308ثبت  -کرواسی(اصلی

) میان 2002اکتبر  27هجري شمسی ( 1381) آبان 5وئیس به منظور اصالح موافقتنامه (فدرال س
دولت جمهوري اسالمی ایران و شوراي فدرال سوئیس براي اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در 

 )397 -هاي بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن(اصلیمورد مالیات

---- 
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 16:00تا  15:00

  1اصالحیه 
یک نفر از اعضاي کمیسیون اقتصادي براي عضویت در کمیته تبعات احتمالی انتشار ) انتخاب 3

) ماده واحده 5) بند(ك) تبصره(1اوراق اسالمی در بازارهاي پول و سرمایه کشور(به استناد جزء(
) بررسی الیحه موافقتنامه بین دولت الیحه جمهوري اسالمی ایران و 4) 1400قانون بودجه سال 

منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیري از فرار مالیاتی در مورد غنا به دولت جمهوري
) بررسی الیحه پروتکل 5) 358ثبت  -اي(اصلیو عواید سرمایه هاي بر درآمد، سرمایهمالیات

گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و اصالحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه
) بررسی الیحه پروتکل بین دولت جمهوري اسالمی 6) 308ثبت  -کرواسی(اصلی دولت جمهوري

اکتبر  27هجري شمسی ( 1381) آبان 5ایران و شوراي فدرال سوئیس به منظور اصالح موافقتنامه (
) میان دولت جمهوري اسالمی ایران و شوراي فدرال سوئیس براي اجتناب از اخذ مالیات 2002

 ) (دستور حذف شده)397 -هاي بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن(اصلیمضاعف در مورد مالیات

---- 

 دوشنبه
 ) 134جلسه(
1400/01/30 

  1اصالحیه  13:00تا  11:00
 ) بررسی آخرین وضعیت بازار سرمایه با حضور رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار1

---- 

 13:00تا  11:00
  1اصالحیه 

بازار سرمایه با حضور رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار  ) بررسی آخرین وضعیت2
 (دستور حذف شده)

---- 

 21:00تا  18:00

  1اصالحیه 
) بررسی آخرین اقدامات سازمان مالیاتی در خصوص اجراي طرح جامع نظام مالیاتی و نیز بررسی 3

بازدید از سامانه هاي تخصصی در هاي خالی به همراه آخرین وضعیت اجراي قانون مالیات بر خانه
 محل سازمان امور مالیاتی کشور (دستور حذف شده)

---- 

 21:00تا  18:00

  1اصالحیه 
) بررسی آخرین اقدامات سازمان مالیاتی در خصوص اجراي طرح جامع نظام مالیاتی و نیز بررسی 2

بازدید از سامانه هاي تخصصی در هاي خالی به همراه آخرین وضعیت اجراي قانون مالیات بر خانه
 محل سازمان امور مالیاتی کشور

---- 

 سه شنبه
 ) 135جلسه(
1400/01/31 

 16:00تا  14:30

  1اصالحیه 
) دعوت از وزیر محترم کشور جهت بررسی سواالت آقایان: الف) محمد سرگزي نماینده محترم 3

کمال حسین پور نماینده محترم زابل و زهک ب) سیدمحمد مولوي نماینده محترم آبادان پ) 
 فقره) ظ) و سرکار خانم شیوا قاسمی پور نماینده محترم مریوان و سروآباد 2پیرانشهر و سردشت(

---- 

 16:30تا  14:30

  1اصالحیه 
) دعوت از وزیر محترم کشور جهت بررسی سواالت آقایان: الف) محمد سرگزي نماینده محترم 3

مولوي نماینده محترم آبادان پ) کمال حسین پور نماینده محترم زابل و زهک ب) سیدمحمد 
فقره) ظ) و سرکار خانم شیوا قاسمی پور نماینده محترم مریوان و سروآباد  2پیرانشهر و سردشت(
 (دستور حذف شده)

---- 

 بازار سرمایه

 دوشنبه
 ) 134جلسه(
1400/01/30 

  1اصالحیه  11:00تا  10:00
 بازار سرمایه (دستور حذف شده)) جلسه کارگروه 1

---- 

 


