
معاونت قوانین
اداره کل کمیسیون ها، صحن و مشاورین

دوره یازدهم - سال دوم

              

دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها(42)

از شنبه ۱۴۰۰/۶/۲۰ تا چهارشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۴
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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 الزام دستگاه های اجرائی جهت پاسخگویی به 
تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان ثبت ۵۱۹(اعاده شده از شورای 
نگهبان) ۲- رسیدگی به طرح اصالح قانون آئین نامه داخلی ثبت 

۳۵(اعاده شده از شورای نگهبان) ۳- برنامه ریزی برای جلسه رسیدگی به 
طرح اصالح آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی ثبت۵۶۰ (اصالح 

فرایند قانونگذاری) ۴- ادامه رسیدگی به "طرح اصالح آئین نامه داخلی 
مجلس شورای اسالمی ثبت ۱۵۱" با حضور یکی از طراحان، کارشناس 

مرکز پژوهش ها و سایر مدعوین

06:30 تا 07:45
سه شنبه

جلسه(97) 
1400/06/23

----

۱- رسیدگی به طرح های اصالح آئین نامه داخلی به شماره ثبت ۴۰۷، 
۲۷۲، ۴۸۹، ۲۱۷ و ۴۷۶ (مرتبط با فرایند رسیدگی به الیحه بودجه در 

مجلس) با حضور یکی از طراحان هر طرح، کارشناس مرکز پژوهش ها 
و سایر مدعوین ۲- سایر مباحث کمیسیون حسب مورد 

06:30 تا 07:45
چهارشنبه

جلسه(98) 
1400/06/24

2- کمیسیون اصل نود

---- نشست با رئیس سازمان انرژی اتمی در باره نحوه اجرای قانون راهبردی 
برای لغو تحریم و صیانت ار منافع ملت ایران

14:00 تا 15:30

---- نشست با مسولین دستگاههای ذی ربط در باره واردات و قاچاق گوشی 
های لوکس تلفن همراه 

16:00 تا 17:30

یکشنبه
جلسه(112) 
1400/06/21

---- نشست با وزیر نفت برای بحث و تبادل نظر در باره نحوه رسیدگی به 
پرونده ها و شکایات واصله در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

10:00 تا 12:00
دوشنبه

جلسه(113) 
1400/06/22

---- نشست هیات رئیسه و روسای کمیته های کمیسیون 14:00 تا 15:30

----
نشست عمومی کمیسیون با حضور وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان 
وزارت اطالعات، اطالعات سپاه ، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز 

پژوهش ها در باره سامانه ملی امالک و اسکان
16:00 تا 17:30

سه شنبه
جلسه(114) 
1400/06/23

3- کمیسیون تلفیق 
برنامه هفتگی ارائه نشده است.

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

----

۱-بررسی طرح الحاق سه تبصره به ماده ۹۲ قانون اجرای سیاستهای کلی 
اصل ۴۴ قانون اساسی - اصلی شماره ثبت (۵۵۲) باحضور وزارتخانه 

امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی سازی، دیوان محاسبات کشور 
و مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسالمی ۲- بررسی و ارائه گزارش 

نظارتی در خصوص نحوه اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و 
خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی باحضور وزارتخانه های صنعت 

16:00 تا 18:00
یکشنبه

جلسه(95) 
1400/06/21
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معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی ، وزارت نفت، سازمان برنامه و 
بودجه کشور، بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی، دیوان محاسبات، 

مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسالمی 

----

۱-انتخاب دونفر از اعضاء جهت عضویت در کمیسیون مشترک طرح 
صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های 
اجتماعی به شماره ثبت ۱۷۱ ۲- بررسی چارچوب تدوین بسته قانونی 

ارتقاء نظام تامین مالی و جهش تولید. باحضور وزارتخانه های امور 
اقتصادی ودارایی، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی، سازمان 

برنامه و بوجه کشور، بانک مرکزی، سازمان بورس، بیمه مرکزی، اتاق 
های ایران و تعاون، دیوان محاسبات کشور و مرکزپژوهشهای مجلس 

شورای اسالمی 

08:00 تا 10:00
دوشنبه

جلسه(96) 
1400/06/22

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

545 اصلی

بررسی شور دوم طرح اصالح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و 
مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به شماره ثبت (۱۸۴) و همچنین 
بررسی طرح اصالح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و 

پرورشی غیردولتی به شماره ثبت (۵۴۵)

14:00 تا 16:00
یکشنبه

جلسه(105) 
1400/06/21

---- بازدید از مرکز آموزش شهدای وظیفه نزاجا (۰۱) جهت بررسی روند 
آموزش سربازان وظیفه و نخبگان 

10:00 تا 14:00
دوشنبه

جلسه(106) 
1400/06/22

----
بررسی شور دوم الیحه نظام رتبه بندی معلمان (ماده ۷) با حضور 

سرپرست محترم وزارت آموزش و پرورش و سایر مسئوالن دستگاههای 
اجرایی ذیربط

14:00 تا 16:00
سه شنبه

جلسه(107) 
1400/06/23

هیات رئیسه کمیسیون

---- نشست هیات رئیسه کمیسیون 07:00 تا 08:00
سه شنبه

جلسه(107) 
1400/06/23

کمیته آموزش و پرورش

---- جلسه کمیته آموزش و پرورش 16:00 تا 18:00
سه شنبه

جلسه(107) 
1400/06/23

2- کمیسیون اجتماعی

200 اصلی
بررسی طرح 'ساماندهی استخدام کارکنان دولت با حضور سازمان اداری 

و استخدامی کشور، دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهش ها، دیوان 
محاسبات کشور و سایر دستگاه های مرتبط

14:00 تا 16:00
یکشنبه

جلسه(126) 
1400/06/21

---- بازدید از نمایشگاه مبارزه با مواد مخدر ناجا و جلسه با رئیس پلیس مواد 
مخدر ناجا و تشکیل جلسه با مسئوالن مربوطه

13:30 تا 16:00
دوشنبه

جلسه(127) 
1400/06/22
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----
طرح تاسیس شرکت های تعاونی و توسعه و عمران شهرستانی یا استانی 

با حضور مسئولین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه های 
مربوطه

14:00 تا 16:00
سه شنبه

جلسه(128) 
1400/06/23

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

جلسه(129) 
1400/06/24

آسیب های اجتماعی

471 اصلی
جلسه کمیته های زنان و خانواده و آسیب های اجتماعی کمیسیون 

اجتماعی به منظور بررسی 'الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر 
خشونت' در اجتماعی

10:00 تا 12:00
دوشنبه

جلسه(127) 
1400/06/22

کمیته اداری و استخدامی

469 اصلی
جلسه کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی به منظور بررسی 
طرح 'گزینش مدیران و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ' با حضور 

دستگاه های مربوطه
08:00 تا 10:00

دوشنبه
جلسه(127) 
1400/06/22

3- کمیسیون اقتصادی

----

۱) رای گیری نهایی در خصوص : الف) طرح استفساریه تبصره (۱) ماده 
(۲۲) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲(اصلی- ثبت ۴۳۳) ب) طرح 

اصالح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه¬ای 
حسابداران(اصلی- ثبت ۲۶۳) ارجاعی از صحن علنی مجلس برای 

بررسی در شور دوم ۲) ادامه بررسی طرح مالیات بر عایدی 
سرمایه(اصلی- ثبت ۶۳)

14:00 تا 16:00

---- ۳) نشست با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و معاونین ایشان به 
منظور بررسی آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی کشور 

18:30 تا 20:30

یکشنبه
جلسه(179) 
1400/06/21

---- ۱) جلسه کارگروه بازار سرمایه به منظور بررسی طرح اصالح موادی از 
قانون اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران(اصلی- ثبت ۲۵۴)

08:00 تا 10:00

----

۲) نشست با وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و معاونین ایشان به 
منظور: الف) بررسی آخرین وضعیت تنظیم بازار کاالهای اساسی و غیر 

اساسی ب) بررسی جایگاه بازار سرمایه و بورسهای کاالیی در 
حوزههای بازرگانی داخلی و خارجی پ) بررسی آثار و تبعات منفی 

ناشی از قیمتگذاری دستوری در اقتصاد ملی ت) ارائه گزارش اقدامات 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تحوالت ساختاری در 

فعالیت رایزنان بازرگانی خارج از کشور ث) اظهارنظر وزارت صنعت، 
معدن و تجارت درخصوص طرح اصالح قانون نظام صنفی و نیز طرح 

قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (در دستورکار فعلی 
کمیسیون اقتصادی) 

10:00 تا 12:00

----
۳) نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با مسئولین ارشد قوه 

قضائیه با حضور ریاست محترم مجلس شورای اسالمی به منظور بررسی 
آسیب شناسی حقوقی قوانین اقتصادی کشور 

18:00 تا 20:00

دوشنبه
جلسه(180) 
1400/06/22

---- نشست با وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونین ایشان به  14:00 تا 16:00 سه شنبه
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منظور: الف) بررسی آخرین وضعیت گزارش¬های مالی بنگاههای 
اقتصادی متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ب) بررسی برنامه 

پیشنهادی وزارت در خصوص تحوالت ساختاری بخش اقتصادی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی پ) بررسی آخرین وضعیت الیحه اصالح 

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران(قرار گرفته در دستور 
کار کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی)

جلسه(181) 
1400/06/23

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

12:00 تا 13:00
چهارشنبه

جلسه(182) 
1400/06/24

4- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
---- مروری بر آخرین اخبار و تحوالت 14:00 تا 14:10

----
انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون به منظور عضویت در کمیسیون 

مشترک طرح (صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سامان دهی 
پیام رسان های اجتماعی)

14:10 تا 14:20

----
انتخاب یک نفراز اعضای کمیسیون به منظور عضویت در کمیسیون 

مشترک طرح (جامع توسعه فناوری های مکان محور (ژئوماتیک) در 
کشور)

14:20 تا 14:30

---- تحلیل آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی با حضور رئیس کمیسیون 
اقتصادی

14:30 تا 15:00

---- نشست مشترک با رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و معاونان ایشان 15:00 تا 16:00
---- جمع بندی نهایی لوایح ارجاعی 17:30 تا 18:00

یکشنبه
جلسه(138) 
1400/06/21

---- نشست مشترک اعضای کمیسیون با وزیر امورخارجه و معاونان ایشان 10:30 تا 13:00
دوشنبه

جلسه(139) 
1400/06/22

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

----
استماع گزارش نشست مشترک رئیس کمیته هسته ای با دستگاه های ذی 

ربط در خصوص اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و 
صیانت از منافع ملت ایران

14:20 تا 14:45

---- بررسی آخرین وضعیت سیاسی - اقتصادی کشور لبنان با حضور 
مسئوالن امر

14:45 تا 16:00

سه شنبه
جلسه(140) 
1400/06/23

امنیت

---- الیحه موافقت نامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری 
اسالمی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

16:00 تا 16:30

471 فرعی بررسی طرح/الیحه 'الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر 
خشونت' در امنیت ملی و سیاست خارجی

16:30 تا 17:00

---- جمع بندی نهایی لوایح ارجاعی 17:30 تا 18:00

یکشنبه
جلسه(138) 
1400/06/21

روابط خارجی
525 فرعی بررسی طرح/الیحه 'الیحه تصویب اصالحات ضمایم کنوانسیون بین  16:00 تا 16:15 یکشنبه
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المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی ازکشتیها ۱۹۷۳ (مارپل 
۷۸/۱۹۷۳) ' در امنیت ملی و سیاست خارجی

526 فرعی
بررسی طرح/الیحه ' تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره 

دستهجمعی مورخ ۱۹۴۹ (۱۳۲۸) (شماره ۹۸)' در امنیت ملی و سیاست 
خارجی

16:15 تا 16:30

532 فرعی

بررسی طرح/الیحه 'الیحه موافقتنامه بین جمهوری اسالمی ایران و 
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) درخصوص 

تأسیس مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب-
آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی 

و مهندسی زلزله (پژوهشگاه)، تهران، به عنوان مرکز گروه (۲) تحت 
حمایت یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری بالیا ' در 

امنیت ملی و سیاست خارجی

16:30 تا 16:45

532 فرعی

بررسی طرح/الیحه 'الیحه موافقتنامه بین جمهوری اسالمی ایران و 
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) درخصوص 

تأسیس مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب-
آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی 

و مهندسی زلزله (پژوهشگاه)، تهران، به عنوان مرکز گروه (۲) تحت 
حمایت یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری بالیا ' در 

امنیت ملی و سیاست خارجی

16:45 تا 17:00

523 فرعی
بررسی طرح/الیحه 'الیحه ارجاع اختالف بین سازمان بنادر و دریانوردی 
و شرکت ایندیا پورتز گلوبال لیمیتد به داوری' در امنیت ملی و سیاست 

خارجی
17:00 تا 17:15

482 فرعی
بررسی طرح/الیحه 'الیحه موافقت نامه کشور میزبان جهت افتتاح دفتر 

نمایندگی بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در 
قلمرو جمهوری اسالمی ایران' در امنیت ملی و سیاست خارجی

17:15 تا 17:30

جلسه(138) 
1400/06/21

5- کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها

----
کارگروه بررسی الیحه یک فوریتی تمدید مهلت های مقرر در تبصره 
های ۱ و۲ ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ( شماره ثبت 

۴۸۴)با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه های ذی ربط
10:00 تا 12:00

---- تالوت قرآن کریم و مرور اخبار و تحوالت داخلی کشور 14:00 تا 14:15

----
بررسی الیحه یک فوریتی تمدید مهلت های مقرر در تبصره های ۱ و۲ 

ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی( شماره ثبت ۴۸۴)با حضور 
کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه های ذی ربط

14:15 تا 15:00

---- بررسی کلیات طرح تبدیل نظام انتخابات اکثریتی به تناسبی در حوزه 
های چند نماینده ای مجلس شورای اسالمی (شماره ثبت ۲۱۰)

15:00 تا 15:30

----
بررسی اعمال ماده (۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی مجلس با موضوع 
فرمانداری گرمسار و استانداری سمنان با حضور نماینده متقاضی و 

دستگاه ذی ربط
15:30 تا 16:00

یکشنبه
جلسه(149) 
1400/06/21

---- کارگروه بررسی طرح اصالح موادی از قانون انتخابات شوراهای اسالمی 
کشور (شور دوم)

08:00 تا 18:00
دوشنبه

جلسه(150) 
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1400/06/22
---- تالوت قرآن کریم و مرور اخبار و تحوالت داخلی کشور 14:00 تا 14:15

---- بررسی طرح اصالح موادی از قانون انتخابات شوراهای اسالمی کشور 
(شور دوم) با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه های ذی ربط

14:15 تا 16:00

سه شنبه
جلسه(151) 
1400/06/23

---- نشست هیات رئیسه کمیسیون و روسای کمیته های تخصصی 06:45 تا 07:45
چهارشنبه

جلسه(152) 
1400/06/24

6- کمیسیون انرژی

---- بررسی وضعیت سدها و نیروگاه های برق آبی کشور برای کمک به 
تأمین برق با حضور مدیران شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

14:00 تا 15:00
یکشنبه

جلسه(114) 
1400/06/21

---- ارائه گزارش و جمع بندی طرح «مانع زدایی از توسعه صنعت برق 
کشور» توسط آقای دکتر محمد نژاد، رئیس کمیته نیرو

15:00 تا 16:00
یکشنبه

جلسه(115) 
1400/06/21

503 فرعی بررسی 'طرح جذب مشارکت های مردمی در اجرای طرحهای بخش 
آب، فاضالب و برق وزارت نیرو' 

14:00 تا 15:00

---- ارائه گزارش مصوبات و تصمیمات شورای عالی انرژی در سال گذشته 
توسط آقای دکتر نخعی، عضو ناظر کمیسیون انرژی در شورای مذکور

15:00 تا 16:00

سه شنبه
جلسه(116) 
1400/06/23

نفت و فرآورده های نفتی

537 اصلی بررسی طرح 'تشکیل شرکت ملی صنایع پاالیشی و پتروشیمی'  15:00 تا 16:00
سه شنبه

جلسه(117) 
1400/06/23

7- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

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

14:00 تا 15:00

---- استماع و بحث و بررسی گزارش دیوان محاسبات درخصوص عملکرد 
قوانین ومقررات تسهیل تولید

15:00 تا 16:00

یکشنبه
جلسه(157) 
1400/06/21

----

دعوت از وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی جهت انجام معارفه و بحث 
و تبادل نظر درخصوص برنامه و اولویتهای وزارت در حوزه های 

مختلف اقتصادی به ویژه افزایش درآمدها و در آمدهای پیش بینی شده 
در بودجه سالجاری

14:00 تا 16:00
سه شنبه

جلسه(159) 
1400/06/23

رصد و پایش برنامه ششم توسعه

---- بحث و تبادل نظر درخصوص آخرین وضعیت اجرای احکام برنامه 13:30 تا 14:00
یکشنبه

جلسه(157) 
1400/06/21

هیئت تحقیق و تفحص از دریافت و پرداخت حقوق های نجومی
---- انتخاب اعضای هیئت رئیسه هیئت 12:30 تا 13:30 یکشنبه
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جلسه(157) 
1400/06/21

هیات رئیسه کمیسیون

---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون 16:00 تا 17:00
یکشنبه

جلسه(157) 
1400/06/21

کمیته اقتصادی
---- رسیدگی به طرح انجام پروژه های ریلی با تهاتر نفت خام 11:00 تا 11:45

---- رسیدگی به طرح توسعه ومانع زدائی ازصنعت برق کشور 11:45 تا 12:30

دوشنبه
جلسه(158) 
1400/06/22

کمیته امور اجتماعی و فرهنگی

528 اصلی
بررسی طرح/الیحه 'الیحه اصالح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور 

برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته' در برنامه و بودجه و 
محاسبات

07:45 تا 09:00
دوشنبه

جلسه(158) 
1400/06/22

کمیته برنامه ریزی، آمایش و آمار

---- بحث و تبادل نظر درخصوص موضوعات مربوط به برنامه ریزی و 
آمایش سرزمین

12:30 تا 14:00
شنبه

جلسه(160) 
1400/06/20

8- کمیسیون بهداشت و درمان
---- تالوت قرآن کریم و استماع اخبار 14:00 تا 14:05
---- استماع گزارش رئیس کمیته دارو و غذا کمیسیون  14:05 تا 14:20

----

بررسی مشکالت پرستاران با حضور مسئولین وزارت بهداشت ، درمان و 
آموزش پزشکی ، سازمان نظام پرستاری ، سازمان برنامه و بودجه ، 

سازمان اداری و استخدامی کشورو کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس 
شورای اسالمی 

14:20 تا 15:50

---- بررسی الیحه استفساریه ماده (۱۰۶) قانون کار ( فرعی – چاپ ۶۹۹) 15:50 تا 16:00

یکشنبه
جلسه(123) 
1400/06/21

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

---- بررسی طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی پزشکی جمهوری اسالمی 
ایران ( اصلی – چاپ ۷۲۱)

14:05 تا 15:00

---- بررسی طرح تشکیل سازمان نظام طب مکمل جمهوری اسالمی ایران ( 
اصلی – چاپ ۷۱۷)

15:00 تا 16:00

سه شنبه
جلسه(125) 
1400/06/23

کمیته اقتصاد ، سالمت ، تجهیزات و ملزومات پزشکی و ازمایشگاهی 

---- بررسی مشکالت فعاالن تجهیزات پزشکی  14:00 تا 16:00
دوشنبه

جلسه(124) 
1400/06/22

کمیته بهزیستی و توانبخشی
---- بررسی خالهای قانونی در تحقق هدف سوم سند ملی سالمندان 11:00 تا 13:00 دوشنبه
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جلسه(124) 
1400/06/22

9- کمیسیون صنایع و معادن
---- استماع گزارش عملکرد رئیس محترم هیات عامل صندوق توسعه ملی 14:00 تا 15:00

----
بررسی طرح ارتقای جایگاه تحقیق و توسعه و نوآوری در صنعت کشور 

با حضور مسئوالن دستگاههای اجرایی ذیربط، مرکز پژوهشهای و اتاق 
ایران

15:00 تا 16:00

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

یکشنبه
جلسه(163) 
1400/06/21

---- دعوت از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات در راستای هم 
اندیشی واستماع برنامه ها و عملکرد وزارتخانه 

14:00 تا 16:00
سه شنبه

جلسه(165) 
1400/06/23

کمیته ارتباطات و فناوری اطالعات

----
استماع گزارش رئیس شرکت زیرساخت ارتباطات کشور ( وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات ) در خصوص مدیریت گذرگاه های 

ارتباطات کشور و تامین تجهیزات داخلی 
08:00 تا 10:00

دوشنبه
جلسه(164) 
1400/06/22

10- کمیسیون عمران

362 اصلی بررسی کلیات الیحه اصالح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت 
مصرف سوخت

14:00 تا 14:30

195 اصلی بررسی کلیات طرح کاهش تعرفه بنگاههای معامالتی 14:30 تا 15:00
350 اصلی بررسی کلیات طرح اصالح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری 15:00 تا 15:30
321 اصلی ادامه بررسی طرح اصالح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 15:30 تا 17:00

یکشنبه
جلسه(136) 
1400/06/21

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

---- دعوت از وزیر محترم نیرو جهت ارائه برنامه درخصوص تامین آب 
شرب کشور

14:00 تا 16:00

---- بررسی درخواست ماده ۲۳۴ جناب آقای احمد حسین فالحی نماینده 
محترم همدان در خصوص شهرداری همدان

16:00 تا 16:30

سه شنبه
جلسه(138) 
1400/06/23

حمل و نقل ریلی

---- بررسی تأمین ناوگان قطارهای شهری 14:00 تا 15:30
دوشنبه

جلسه(137) 
1400/06/22

معماری و شهرسازی

----
ادامه رسیدگی به طرح اصالح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی 

بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السالم و حرم 
مطهر حضرت معصومه علیها سالم

14:00 تا 15:30
دوشنبه

جلسه(137) 
1400/06/22

کمیته مسکن و عمران شهری و روستایی

---- بحث و بررسی درخصوص نقش مشاوران امالک بر قیمت گذاری مسکن  08:30 تا 10:00
دوشنبه

جلسه(137) 
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1400/06/22
کمیته نظام های فنی، اجرایی و مهندسی

---- ادامه رسیدگی به طرح اصالح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 10:00 تا 12:00
دوشنبه

جلسه(137) 
1400/06/22

11- کمیسیون فرهنگی

---- نشست کمیته منتخب بررسی طرح اداره نهاد کتابخانه های عمومی کشور  16:00 تا 18:00
شنبه

جلسه(124) 
1400/06/20

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

---- استماع گزارش رئیس کمیته ملی المپیک از مسابقات المپیک ۲۰۲۰ توکیو  14:30 تا 16:30

یکشنبه
جلسه(125) 
1400/06/21

---- بازدید از مراکز فرهنگی، ورزشی شهرستان ری  07:00 تا 15:00
دوشنبه

جلسه(126) 
1400/06/22

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

---- دعوت از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی جهت هم اندیشی و 
استماع برنامه های وزارتخانه 

14:30 تا 16:30

سه شنبه
جلسه(127) 
1400/06/23

---- نشست هیأت رئیسه کمیسیون 07:00 تا 08:00
چهارشنبه

جلسه(128) 
1400/06/24

12- کمیسیون قضائی و حقوقی

---- ادامه بررسی طرح اصالح قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی 
کشور (اصلی- ثبت ۴۴۵)

14:00 تا 15:30

----
بررسی مشکالت قضائی و حقوقی در دیوان عدالت اداری با حضور 

حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای مظفری رئیس محترم 
دیوان عدالت اداری 

15:30 تا 16:30

یکشنبه
جلسه(94) 
1400/06/21

---- برگزاری انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی در اجالسیه 
دوم دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی

14:00 تا 14:30

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

14:30 تا 15:30

---- بررسی مشکالت قضائی و حقوقی در حوزه دادگستری جمهوری اسالمی 
ایران با حضور جناب آقای دکتر رحیمی وزیر محترم دادگستری 

15:30 تا 16:30

سه شنبه
جلسه(96) 
1400/06/23

کارگروه حقوق خصوصی

---- بررسی الیحه دوفوریتی شوراهای حل اختالف (اصلی- ثبت ۳۵۴) اعاده 
شده از شورای نگهبان 

08:00 تا 12:00

---- بررسی طرح حمایت قضایی از چرخه تولید در مراجع اجرایی(اصلی-  14:00 تا 18:00

دوشنبه
جلسه(95) 
1400/06/22
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ثبت ۳۵۶)

کارگروه حقوق عمومی و بین الملل

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

14:00 تا 18:00
شنبه

جلسه(93) 
1400/06/20

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

----
استماع برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در خصوص کشت پائیزه سال 

۱۴۰۰ و همچنین نحوه تامین نهاده های دامی با دعوت از وزیر محترم 
جهاد کشاورزی و معاونین محترم ذیربط

14:00 تا 16:00
یکشنبه

جلسه(145) 
1400/06/21

---- استماع گزارش عملکرد بانک کشاورزی و همچنین میزان ارائه تسهیالت 
بانکی به بخش کشاورزی

14:00 تا 16:00

---- استماع برنامه های وزارت نیرو و شرکتهای زیر مجموعه در بخش 
کشاورزی با دعوت از وزیر محترم نیرو و معاونین محترم ذیربط

16:00 تا 18:00

سه شنبه
جلسه(147) 
1400/06/23

اصالحات دستور جلسات 

نقش کمیسیون موضوع ساعت
روز

تاریخ
کمیسیون اقتصادی

----

اصالحیه ۱ 
۱) رای گیری نهایی در خصوص : الف) طرح استفساریه تبصره (۱) ماده 

(۲۲) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲(اصلی- ثبت ۴۳۳) ب) طرح اصالح 
قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه¬ای حسابداران(اصلی- ثبت 
۲۶۳) ارجاعی از صحن علنی مجلس برای بررسی در شور دوم ۲) ادامه 

بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه(اصلی- ثبت ۶۳)

14:00 تا 16:00

----
اصالحیه ۱ 

۳) نشست با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و معاونین ایشان به 
منظور بررسی آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی کشور 

18:30 تا 20:30

یکشنبه
جلسه(179) 
1400/06/21

----
اصالحیه ۱ 

۱) جلسه کارگروه بازار سرمایه به منظور بررسی طرح اصالح موادی از 
قانون اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران(اصلی- ثبت ۲۵۴)

08:00 تا 10:00

----

اصالحیه ۱ 
۲) نشست با وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و معاونین ایشان به 

منظور: الف) بررسی آخرین وضعیت تنظیم بازار کاالهای اساسی و غیر 
اساسی ب) بررسی جایگاه بازار سرمایه و بورسهای کاالیی در حوزههای 

بازرگانی داخلی و خارجی پ) بررسی آثار و تبعات منفی ناشی از 
قیمتگذاری دستوری در اقتصاد ملی ت) ارائه گزارش اقدامات وزارت 

صنعت، معدن و تجارت در خصوص تحوالت ساختاری در فعالیت 
رایزنان بازرگانی خارج از کشور ث) اظهارنظر وزارت صنعت، معدن و 

تجارت درخصوص طرح اصالح قانون نظام صنفی و نیز طرح قانون اتاق 

10:00 تا 12:00

دوشنبه
جلسه(180) 
1400/06/22
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بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (در دستورکار فعلی کمیسیون 
اقتصادی) 

----

اصالحیه ۱ 
۳) نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با مسئولین ارشد قوه قضائیه 

با حضور ریاست محترم مجلس شورای اسالمی به منظور بررسی آسیب 
شناسی حقوقی قوانین اقتصادی کشور 

18:00 تا 20:00

----

اصالحیه ۱ 
نشست با وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونین ایشان به 

منظور: الف) بررسی آخرین وضعیت گزارش¬های مالی بنگاههای 
اقتصادی متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ب) بررسی برنامه 

پیشنهادی وزارت در خصوص تحوالت ساختاری بخش اقتصادی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی پ) بررسی آخرین وضعیت الیحه اصالح 

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران(قرار گرفته در دستور 
کار کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی)

14:00 تا 16:00
سه شنبه

جلسه(181) 
1400/06/23

----
اصالحیه ۱ 

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

12:00 تا 13:00
چهارشنبه

جلسه(182) 
1400/06/24

کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس

----

اصالحیه ۱ 
۱- رسیدگی به طرح الزام دستگاه های اجرائی جهت پاسخگویی به 

تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان ثبت ۵۱۹(اعاده شده از شورای نگهبان) 
۲- رسیدگی به طرح اصالح قانون آئین نامه داخلی ثبت ۳۵(اعاده شده از 

شورای نگهبان) ۳- برنامه ریزی برای جلسه رسیدگی به طرح اصالح آئین 
نامه داخلی مجلس شورای اسالمی ثبت۵۶۰ (اصالح فرایند قانونگذاری) 

۴- ادامه رسیدگی به "طرح اصالح آئین نامه داخلی مجلس شورای 
اسالمی ثبت ۱۵۱" با حضور یکی از طراحان، کارشناس مرکز پژوهش ها 

و سایر مدعوین

06:30 تا 07:45
سه شنبه
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