
معاونت قوانین
اداره کل کمیسیون ها، صحن و مشاورین

دوره یازدهم - سال دوم

              

دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها(45)

از شنبه ۱۴۰۰/۷/۲۴ تا چهارشنبه ۱۴۰۰/۷/۲۸
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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- ادامه بررسی طرح اصالح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس 
شورای اسالمی به شماره ثبت ۵۶۰ (اصالح فرایند قانونگذاری و فرایند 

رسیدگی به الیحه بودجه در آئین نامه داخلی) با حضور طراح، 
کارشناسان مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه و 

سایر مدعوین ۲- مباحث دیگر حسب مورد

06:30 تا 07:45
سه شنبه

جلسه(102) 
1400/07/27

----

۱- ادامه بررسی طرح اصالح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس 
شورای اسالمی به شماره ثبت ۵۶۰ (اصالح فرایند قانونگذاری و فرایند 

رسیدگی به الیحه بودجه در آئین نامه داخلی) با حضور طراح، 
کارشناسان مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه و 

سایر مدعوین ۲- مباحث دیگر حسب مورد

06:30 تا 07:45
چهارشنبه

جلسه(103) 
1400/07/2۸

2- کمیسیون اصل نود
---- نشست هیات رئیسه کمیسیون با مسولین اطالعات سپاه 14:00 تا 15:30

----
نشست عمومی کمیسیون برای ادامه بررسی گزارش های تهیه شده در 

باره بنزین تولیدی پتروشیمی ها و نیز بررسی علل خاموشی های برق در 
تابستان اخیر و سایر مسائل مطروحه

16:00 تا 17:30

یکشنبه
جلسه(120) 
1400/07/25

----

نشست با مسولین وزارت راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان 
برنامه و بودجه ، سازمان حفظت محیط زیست ، سازمان بازرسی کل 

کشور، دیوان محاسبات کشور، آستانداری آذربایجان شرقی، کمیسیون 
عمران ، معاونت نظارت مجلس شورای اسالمی در باره پروژه بزرگراه 

ورزقان و نایب رئیس محترم مجلس شورای اسالمی

09:00 تا 12:00
دوشنبه

جلسه(121) 
1400/07/26

---- نشست هیات رئیسه کمیسیون برای بررسی موضوعات و پرونده های 
مطروحه 

14:00 تا 15:30

----

نشست با مسولین وزرات کشور، وزرات بهداشت ، درمان و آموزش 
پزشکی، جهادکشاورزی، صنعت ، معدن و تجارت ، نیرو؛ سازمان 

حفظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی استاندارد 
موضوع کشت صیفی جات و محصوالت خوراکی با آب های آلوده

16:00 تا 1۸:00

سه شنبه
جلسه(122) 
1400/07/27

کارگروه مبارزه با قاچاق کاال و ارز

---- بررسی سامانه های ثبت کاال و ... 10:00 تا 12:00
شنبه

جلسه(119) 
1400/07/24

3- کمیسیون تلفیق 
برنامه هفتگی ارائه نشده است.

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



3

----

ادامه بررسی دائمی کردن احکام تامین مالی طرح های زیربنایی و تولیدی 
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 

16:00 تا 1۸:00
یکشنبه

جلسه(103) 
1400/07/25

----

۱-انتخاب پنج نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون 
مشترک طرح استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونی در اجرای 
طرحهای تملک دارایی سرمایه ای شماره ثبت (۵۵۴) ۲-انتخاب چهار 

نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون مشترک طرح احیاء 
ستاد بسیج اقتصادی کشور به شماره ثبت (۵۸۰) ۳-ادامه بررسی نحوه 

اجرای حکم بند (ط) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تسری آن به 
صنایع وابسته و پایین دست فلزات باحضور وزارتخانه های نفت، صنعت 
معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور، شرکت گاز، اتاق ایران و 

تعاون، دیوان محاسبات، مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسالمی ۴-
بررسی طرح نظامنامه برنامه ریزی و بودجه کشور - فرعی شماره ثبت 
(۵۵۵) مواد ارجاعی: (۷، ۱۹، ۳۷، ۳۸، ۴۶،۵۲ و ۵۴) باحضور سازمان 

برنامه و بودجه کشور، اتاق های ایران، تعاون و اصناف، دیوان محاسبات 
کشور و مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسالمی 

10:00 تا 12:00
دوشنبه

جلسه(105) 
1400/07/26

---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون 07:00 تا 0۸:00
سه شنبه

جلسه(106) 
1400/07/27

کمیته تامین مالی

----

ادامه بررسی دائمی کردن احکام تامین مالی طرح های زیربنایی و تولیدی 
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 

12:30 تا 14:00
یکشنبه

جلسه(104) 
1400/07/25

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

532 اصلی

بررسی 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

14:00 تا 15:00

---- بررسی تقاضای تحقیق و تفحص تعدای از نمایندگان محترم ازعملکرد 
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

15:00 تا 16:00

یکشنبه
جلسه(112) 
1400/07/25

545 اصلی
ادامه 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 

14:00 تا 16:00
سه شنبه

جلسه(113) 
1400/07/27
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آموزشی و پرورشی غیردولتی به شماره ثبت (۵۴۵)

هیات رئیسه کمیسیون

---- نشست هیات رئیسه کمیسیون 07:00 تا 0۸:00
سه شنبه

جلسه(113) 
1400/07/27

2- کمیسیون اجتماعی

---- بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس (اعاده از شورای 
نگهبان)

14:00 تا 16:00
یکشنبه

جلسه(13۸) 
1400/07/25

----

جلسه کمیته ویژه بازرسی و نظارت بر اجرای قوانین به منظور استماع 
گزارش عملکرد و برنامه های صندوق بازنشتگی کشوری با حضور 

سرپرست و معاونین صندوق بازنشستگی کشوری و نمایندگان دستگاه 
ها و سازمان های نظارتی

0۸:00 تا 10:00

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

مربوطه.
11:00 تا 12:00

دوشنبه
جلسه(139) 
1400/07/26

----
دعوت از رییس محترم بنیادشهید و امور ایثارگران انقالب اسالمی به 

منظور تبیین برنامه ها و اولویت های بنیاد شهید در دولت جدید و پاسخ 
به سواالت اعضای محترم کمیسیون اجتماعی

14:00 تا 15:30

---- دعوت از سرپرست محترم سازمان تامین اجتماعی به منظور تبیین برنامه 
ها و اولویت های سازمان تامین اجتماعی

15:30 تا 17:00

سه شنبه
جلسه(140) 
1400/07/27

---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی 07:00 تا 0۸:00
چهارشنبه

جلسه(141) 
1400/07/2۸

کمیته اداری و استخدامی

----
جلسه کمیته اداری و استخدامی به منظور بررسی طرح دفاتر پیشخوان 
خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی (اعاده از شورای نگهبان) با 

حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه.
10:00 تا 11:00

دوشنبه
جلسه(139) 
1400/07/26

3- کمیسیون اقتصادی

----

دعوت از رئیس کل محترم بانک مرکزی به منظور: الف. بررسی سیاست 
های پولی و ارزی در دولت سیزدهم ب. بررسی آخرین وضعیت طرح 

اصالح قانون بانک مرکزی(ارجاعی شور دوم به کمیسیون اقتصادی) پ. 
بررسی سیاست های جدید نظارت بر عملکرد نظام بانکی کشور ت. 

بررسی آخرین وضعیت طرح رمزارزها و پیمان های پولی

14:00 تا 16:00
یکشنبه

جلسه(6094) 
1400/07/25

---- نشست با رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونین ایشان به 
منظور بررسی سیاست های اقتصادی بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

19:30 تا 21:30
دوشنبه

جلسه(6095) 
1400/07/26

---- ادامه بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه(اصلی- ثبت ۶۳) 14:30 تا 15:30 سه شنبه
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----
بررسی کلیات طرح اصالح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان 

وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 
۱۳۹۵(اصلی- ثبت ۳۱۸)

15:30 تا 16:00
جلسه(6096) 
1400/07/27

---- 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(6097) 
1400/07/2۸

بازار سرمایه

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

10:00 تا 12:00
دوشنبه

جلسه(6095) 
1400/07/26

بازرگانی

----
جلسه کارگروه بازرگانی به منظور بررسی طرح اصالح قانون اتاق 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسالمی ایران و 
اصالحات و الحاقات بعدی آن(اصلی- ثبت ۳۶۵)

13:00 تا 14:30
سه شنبه

جلسه(6096) 
1400/07/27

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

----
استماع گزارش هیأت اعزامی کمیسیون به منظور بازدید از مناطق مرزی 

استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و نشست با مسئوالن مناطق 
مزبور

14:10 تا 14:20

----
ادامه بررسی و جمع بندی نهایی الیحه تصویب کنوانسیون سازمان ملل 
متحد درباره موافقتنامه های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجیگری 

(مطروحه در کمیته روابط خارجی)
14:20 تا 14:30

---- بررسی ابعاد مرتبط با اجرای جزء ۳ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه سال 
۱۴۰۰ با حضور مسئوالن محترم ذی ربط

14:30 تا 16:00

یکشنبه
جلسه(147) 
1400/07/25

----
بحث و بررسی پیرامون آخرین اخبار و تحوالت در نشست مشترک 

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با وزیر محترم اطالعات 
و معاونان ایشان

13:00 تا 16:00
سه شنبه

جلسه(14۸) 
1400/07/27

دفاعی

---- ادامه بررسی: الف-طرح ساماندهی و تعیین تکلیف مشموالن غایب 
خدمت وظیفه عمومی ب-قانون نظام وظیفه

16:00 تا 1۸:00
یکشنبه

جلسه(147) 
1400/07/25

5- کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها
---- تالوت قرآن کریم و مرور اخبار و تحوالت داخلی کشور 13:30 تا 13:40

---- بررسی موضوعات حقوقی و پرونده های قضایی مرتبط با شوراهای 
اسالمی کشور و شهرداریها با حضور رئیس محترم دیوان عدالت اداری

13:40 تا 15:00

----
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

15:00 تا 15:30

یکشنبه
جلسه(160) 
1400/07/25
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----
کارگروه بررسی طرح اصالح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای 
اسالمی با حضور نمایندگان پیشنهاد دهنده، کارشناس مرکز پژوهشها و 

دستگاه های اجرایی ذی ربط
15:30 تا 17:00

---- تالوت قرآن کریم و مرور اخبار و تحوالت داخلی کشور 13:30 تا 13:40

----
ادامه بررسی طرح اصالح موادی از قانون انتخابات شوراهای اسالمی 

کشور (شور دوم) با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه های ذی 
ربط

13:40 تا 15:00

---- بررسی پیشنهاد کارگروه تقسیمات کشوری با موضوع ایجاد استان های 
جدید (استان سیستان و بلوچستان- اصفهان-فارس-کرمان)

15:00 تا 15:20

---- ادامه بررسی و رای گیری تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان 
در حوزه های مختلف و سازمانهای تابعه از سال ۹۰ تا کنون 

15:20 تا 15:30

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

دستگاه های اجرایی ذی ربط
15:30 تا 17:00

سه شنبه
جلسه(162) 
1400/07/27

---- نشست هیات رئیسه کمیسیون 07:00 تا 0۸:00
چهارشنبه

جلسه(163) 
1400/07/2۸

6- کمیسیون انرژی

----
بررسی برنامه های آتی شرکت ملی گاز ایران و نیز تأمین سوخت 

زمستانی کشور با حضور معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت 
ملی گاز ایران

14:00 تا 16:00
یکشنبه

جلسه(125) 
1400/07/25

----
بررسی برنامه های آتی شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی 

ایران با حضور معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی ایران

14:00 تا 16:00
سه شنبه

جلسه(127) 
1400/07/27

نیرو
---- پیگیری مصوبات کمیسیون درخصوص تعرفه های برق مشترکین خانگی 09:00 تا 11:00

---- جمع بندی طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق کشور 11:00 تا 12:00

دوشنبه
جلسه(126) 
1400/07/26

7- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

----
استماع گزارش وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بحث و 

تبادل¬نظر درخصوص برنامه¬ها، عملکرد و وضعیت اعتبارات این 
وزارتخانه و سازمانهای تابعه آن 

13:30 تا 16:00
یکشنبه

جلسه(167) 
1400/07/25

---- ادامه رسیدگی به طرح انجام پروژه های ریلی با تهاتر نفت(اصلی – 
چاپ۶۰۵)

14:00 تا 14:45

---- ادامه رسیدگی به الیحه اصالح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور 
برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته(اصلی – چاپ۶۹۴)

14:45 تا 15:30

---- رسیدگی به عملکرد مالی سال۱۳۹۹ مجلس شورای اسالمی در اجرای 
جزء(۲) تبصره(۱) ماده(۵۱) قانون آئین مه داخلی مجلس شورای 

15:30 تا 16:00

سه شنبه
جلسه(169) 
1400/07/27
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اسالمی

---- بازدید از طرحهای عمرانی استان بوشهر و طرح های توسعه ای نفت و 
گاز در منطقه عسلویه

14:00 تا 20:00
چهارشنبه

جلسه(170) 
1400/07/2۸

کمیته اقتصادی

---- ادامه رسیدگی به طرح اصالح مواد(۱۶) و(۱۷) قانون احکام دائمی برنامه 
های توسعه کشور(اساسنامه صندوق توسعه ملی)(اصلی – چاپ۷۵۵)

07:30 تا 10:00
دوشنبه

جلسه(16۸) 
1400/07/26

کمیته امور اجتماعی و فرهنگی

---- ارائه گزارش اقدامات و عملکرد اعتبارات سالجاری وزارت آموزش و 
پرورش و دستگاهای تابعه

07:30 تا 09:00
دوشنبه

جلسه(16۸) 
1400/07/26

کمیته برنامه ریزی، آمایش و آمار

---- بررسی آخرین وضعیت معادن کشور در برنامه پنجساله ششم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

13:00 تا 14:00
یکشنبه

جلسه(167) 
1400/07/25

---- بررسی آخرین اقدام بعمل آمده درخصوص موضوع آمایش سرزمین 13:00 تا 14:00
سه شنبه

جلسه(169) 
1400/07/27

کمیته دیوان محاسبات، امور مالی و اموال مجلس

---- رسیدگی به بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ دیوان محاسبات کشور 14:00 تا 16:00
شنبه

جلسه(171) 
1400/07/24

۸- کمیسیون بهداشت و درمان
---- تالوت قرآن کریم و استماع اخبار 14:00 تا 14:05

---- دعوت از سرپرست وزارت آموزش و پرورش جهت ارائه گزارش در 
خصوص نحوه بازگشائی مدارس 

14:05 تا 14:35

---- بررسی طرح تشکیل سازمان طب اسالمی - ایرانی ( اصلی – چاپ 
(۶۶۷

14:35 تا 15:30

---- انتخاب ۹ نفر از اعضا ء کمیسیون جهت عضویت و حضور در کمیسیون 
مشترک طرح ترمیم کادر پرستاری بیمارستانهای دولتی 

15:30 تا 15:40

---- بررسی طرح اعالم روز ملی درمان نوین ناباروری در تقویم رسمی 
جمهوری اسالمی ایران ( فرعی – چاپ ۸۱۱ )

15:40 تا 16:00

یکشنبه
جلسه(131) 
1400/07/25

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

----
استماع گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص نحوه تخصیص و 

هزینه کرد یک میلیارد یورو اختصاصی از صندوق توسعه ملی برای 
مقابله با کرونا و بودجه بخش سالمت در سال ۱۳۹۹ خصوصا در بخش 

14:05 تا 15:30

سه شنبه
جلسه(133) 
1400/07/27
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دارو و تجهیزات پزشکی

----
بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت قضائی و بیمه ای از 

ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی ( فرعی – چاپ ۷۵۶ 
(

15:30 تا 16:00

کمیته بهزیستی و توانبخشی

---- بررسی گزارش کارگروه های تخصصی بررسی خالء های قانونی در 
تحقق هدف سوم سند ملی سالمندان کشور

09:00 تا 11:00
دوشنبه

جلسه(132) 
1400/07/26

کمیته پرستاران

---- بررسی آخرین وضعیت اجرائی شدن تعرفه پرستاران 13:00 تا 15:00
دوشنبه

جلسه(132) 
1400/07/26

9- کمیسیون صنایع و معادن

----
بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو ( اعاده شده از شورای نگهبان ) 

شماره ثبت ۲۴ با حضور وزیر محترم صنعت معدن و تجارت و مسئولین 
دستگاههای اجرایی ذیربط ، کارشناسان مرکز پژوهشها و اتاق ایران

13:30 تا 15:30

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

یکشنبه
جلسه(172) 
1400/07/25

---- بازدید اعضای کمیسیون از پارک فناوری پردیس معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری 

09:00 تا 12:00
دوشنبه

جلسه(173) 
1400/07/26

---- استماع گزارش وزیر محترم میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری 
در خصوص حوزه های مرتبط با کمیسیون صنایع و معادن

13:30 تا 14:30

----
بررسی الیحه زیر ساخت شبکه مادر مخابراتی به شماره ثبت ۵۳۵ – 

اصلی با حضور مسئوالن دستگاههای اجرایی ذیربط و نمایندگان مرکز 
پژوهشها و اتاق ایران 

14:30 تا 16:00

سه شنبه
جلسه(174) 
1400/07/27

10- کمیسیون عمران

---- دعوت از رئیس ستاد مدیریت بحران و سایر دستگاه های اجرایی مربوطه 
جهت بررسی زلزله اخیر در استانهای چهارمحال و بختیاری و خوزستان 

14:00 تا 15:00

321 اصلی ادامه رسیدگی به طرح اصالح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 15:00 تا 16:00

یکشنبه
جلسه(144) 
1400/07/25

---- دعوت از وزیر محترم نفت با موضوع قیر در بودجه سال ۱۴۰۰ 0۸:00 تا 10:00
دوشنبه

جلسه(145) 
1400/07/26

---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون 07:00 تا 0۸:00

---- دعوت از وزیر محترم راه و شهرسازی ( ارائه گزارش درخصوص قانون 
جهش تولید مسکن)

14:00 تا 15:00

---- دعوت از وزیر محترم راه و شهرسازی ( ارائه گزارش درخصوص حمل 
و نقل )

15:00 تا 16:00

سه شنبه
جلسه(146) 
1400/07/27
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حمل و نقل ریلی

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

14:00 تا 16:00
دوشنبه

جلسه(145) 
1400/07/26

کمیته مسکن و عمران شهری و روستایی

---- ادامه رسیدگی به طرح کاهش تعرفههای معامالتی  10:00 تا 12:00
دوشنبه

جلسه(145) 
1400/07/26

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(145) 
1400/07/26

11- کمیسیون فرهنگی

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

درآمدها، هزینه کرد و مدیریت شرکت سیاحتی علیصدر و نحوه مدیریت 
غار علیصدر 

14:00 تا 15:00

---- جمع بندی پیرامون موضوعات مطرح شده در سفر اعضای کمیسیون به 
استان چهارمحال و بختیاری 

15:00 تا 16:30

یکشنبه
جلسه(135) 
1400/07/25

---- متعاقباً اعالم خواهد شد. 0۸:00 تا 12:00
دوشنبه

جلسه(136) 
1400/07/26

---- دعوت از وزیر محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جهت 
هماندیشی و استماع برنامه های آن وزارتخانه 

14:00 تا 16:30
سه شنبه

جلسه(137) 
1400/07/27

---- نشست هیأت رئیسه کمیسیون 07:00 تا 0۸:00
چهارشنبه

جلسه(13۸) 
1400/07/2۸

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)

13:30 تا 15:00

---- بررسی مشکالت قضائی و حقوقی در سازمان تعزیرات حکومتی با 
حضور جناب آقای دکتر اصانلو رئیس محترم سازمان تعزیرات حکومتی

15:00 تا 16:00

یکشنبه
جلسه(105) 
1400/07/25

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

13:30 تا 16:00
سه شنبه

جلسه(107) 
1400/07/27

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

0۸:00 تا 12:00

----
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 ذی¬ربط
13:00 تا 15:00

---- بررسی طرح حمایت قضائی از چرخه تولید در مراجع اجرائی(اصلی- 
ثبت ۳۵۶) 

15:00 تا 17:00

دوشنبه
جلسه(106) 
1400/07/26

حقوق عمومی و بین الملل

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

13:30 تا 17:30
شنبه

جلسه(104) 
1400/07/24

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

---- نشست اعضای کمیسیون بمنظور تبادل اخبار و ارائه گزارش عملکرد 
کمیته های تخصصی ذیربط به کمیسیون

13:00 تا 14:00

617 اصلی بررسی کلیات طرح جهش تولید کشاورزی و منابع طبیعی (اصلی - ثبت 
(۶۱۷

14:00 تا 15:00

572 اصلی بررسی کلیات طرح نحوه پرداخت به موقع غرامت خسارت دیدگان بیمه 
کشاورزی ( اصلی - ثبت ۵۷۲)

15:00 تا 16:00

یکشنبه
جلسه(152) 
1400/07/25

----
بررسی آخرین وضعیت نهاده های دامی و همچنین نهاده های کشاورزی 
برای کشت پائیزه با حضور وزیر محترم جهاد کشاورزی و کلیه معاونین 

محترم و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط
13:00 تا 15:00

590 اصلی بررسی کلیات طرح ساماندهی محصوالت کشاورزی ( اصلی- ثبت 
(۵۹۰

15:00 تا 16:00

561 اصلی بررسی کلیات طرح احیاء تبصره (۴) ماده ( ۳۱ ) قانون حفاظت و بهره 
برداری از جنگلها و مراتع ( اصلی - ثبت ۵۶۱)

16:00 تا 17:00

سه شنبه
جلسه(153) 
1400/07/27


