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 کمیسیون هادستور جلسات 

 روز
کمیسیون  موضوع ساعت تاریخ

  اصلی/فرعی

 کمیسیون هاي خاص -الف
 مجلس داخلی نامه آیین کمیسیون -1

 دوشنبه
 ) 171جلسه(

1401/07/11 
 10:00تا  08:30

دستورالعمل تشکیل فراکسیون "جلسه کمیته مباحث اداري و ساختار مجلس براي رسیدگی به
با حضور اعضاي کارگروه کارشناسی تدوین کننده پیش نویس  "هاي مجلس شوراي اسالمی

 دستورالعمل
----  

 سه شنبه
 ) 172جلسه(

1401/07/12 
 08:00تا  06:30

قانون آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی در مورد  142گزارش کارگروه ماده رسیدگی به  -1
و  "349) قانون آیین نامه داخلی به شماره ثبت 32) و (31)، (29)، (28اصالح مواد("دو طرح 

 -2با حضور اعضاي کارگروه  "265اصالح آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی به شماره ثبت "
 ردسایر مباحث حسب مو

----  

 نود اصل کمیسیون -2

 شنبه
 ) 221جلسه(

1401/07/09 

  ---- جلسه کمیته قضایی کمیسیون درخصوص طرح تصدیق الکترونیکی 11:30تا  10:00

جلسه رئیس کمیسیون با دبیران کمیته ها در خصوص بررسی عملکرد کمیته ها و تصمیم گیري  15:30تا  14:00
  ---- درخصوص گزارش هاي در دست اقدام و جلسات هفته آتی کمیته ها 

 یکشنبه
 ) 222جلسه(

1401/07/10 

  ---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون براي بررسی و تصمیم گیري درخصوص پرونده ها و شکایات واصله  15:30تا  14:00

جلسه عمومی کمیسیون براي بررسی گزارش تهیه شده به منظور قرائت در صحن علنی مجلس  17:30تا  16:00
  ---- شوراي اسالمی

 دوشنبه
 ) 223جلسه(

1401/07/11 

 12:00تا  10:00

بررسی آخرین -کمیسیون با حضور وزیر راه و شهرسازي و معاونین درخصوص موارد ذیل: جلسه 
بررسی تأخیر پرواز -بررسی آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن -وضعیت سامانه امالك و اسکان 

بررسی اقدامات ونحوه هزینه کرد اعتبارات براي ایمنی و بهسازي جاده هاو نقاط حادثه -هواپیماها 
 قانون جامع حمایت از معلوالن  5ماده  2راي تبصره عدم اج-خیز 

----  

جلسه کمیته سیاسی کمیسیون با حضور استاندار تهران، معاون شهرسازي وزارت راه و شهرسازي و  15:30تا  14:00
  ---- سایر مسئولین مرتبط درخصوص بررسی مشکالت الحاق منطقه مشاء به شهر دماوند 

 17:30تا  16:00
جلسه کمیته قضایی کمیسیون با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و نمایندگان 

سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص نحوه اجراي طرح تصدیق الکترونیکی و قانون جامع 
 حدنگار 

----  

 سه شنبه
 ) 224جلسه(

1401/07/12 

نیرو و مدیرعامل شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس جلسه کمیسیون با حضور مدیران وزارت  15:30تا  14:00
  ---- درخصوص استماع گزارش عملکرد و دستاوردهاي آن شرکت

 17:30تا  16:00
جلسه کمیته قضایی کمیسیون با حضور نمایندگان وزارت اطالعات درخصوص روند اجرا، لزوم 

رفع تداخالت و موارد مرتبط  بررسی و آسیب شناسی قانون جامع حدنگار، عملکرد کمیسیون هاي
 با زمین خواري

----  

  تلفیق کمیسیون -3
 برنامه هفتگی ارائه نشده است.

 1401 بودجه تلفیق کمیسیون -4
 برنامه هفتگی ارائه نشده است.

 اصالحیه دارد  اساسی قانون 44 اصل اجراي بر نظارت و تولید رونق و جهش ویژه کمیسیون -5
 ارائه نشده است.برنامه هفتگی 
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 کمیسیون هاي تخصصی -ب
 فناوري و تحقیقات آموزش، کمیسیون -1

 یکشنبه
 ) 238جلسه(

1401/07/10 
گزارش رئیس محترم مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی در خصوص اقدامات و برنامه هاي آن  16:00تا  14:00

  ---- مرکز در حوزه آموزش، پژوهش و فناوري

 کمیسیونهیات رئیسه 
 یکشنبه

 ) 238جلسه(
1401/07/10 

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

 اصالحیه دارد  اجتماعی کمیسیون -2
 یکشنبه

 ) 262جلسه(
1401/07/10 

بررسی صالحیت، انطباق مدارك، سوابق و برنامه هاي جناب آقاي دکتر زاهدي وفا وزیر پیشنهادي  16:00تا  14:00
  ---- تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اسناد باال دستیوزارت 

 دوشنبه
 ) 264جلسه(

1401/07/11 
 12:00تا  10:00

دعوت از وزیر محترم آموزش و پرورش به منظور پاسخ به سواالت نمایندگان محترم مجلس شوراي 
آقاي سید جناب  -2جناب آقاي غالمرضا منتظري (نماینده محترم گرگان و آق قال)  -1اسالمی: 

جناب آقاي امان اهللا حسین پور (نماینده محترم اسفراین)  -3محمد مولوي (نماینده محترم آبادان) 
سرکار خانم هاجر  -5جناب آقاي علیرضا عباسی (نماینده محترم کرج، اشتهارد و فردیس)  -4

یل میرمحمدي جناب آقاي سید جل -6سوال 3 -چنارانی (نماینده محترم نیشابور، فیروزه و زبرخان)
جناب آقاي محمدرضا صباغیان بافی (نماینده محترم  -7میبدي (نماینده محترم تفت و میبد) 

 -9جناب آقاي عباس مقتدایی (نماینده محترم اصفهان)  -8مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد) 
اي احمد جناب آق -10جناب آقاي محسن فتحی (نماینده محترم سنندج، دیواندره و کامیاران) 

جناب آقاي محمد سرگزي (نماینده محترم زابل،  -11امیرآبادي فراهانی (نماینده محترم قم) 
 زهک، هیرمند، نیمروز و هامون)

----  

 کمیته ویژه نظارت و بازرسی عملکرد سازمان تامین اجتماعی و شرکت هاي تابعه 
 دوشنبه

 ) 264جلسه(
1401/07/11 

 10:00تا  07:00
ویژه نظارت و بازرسی عملکرد سازمان تامین اجتماعی و شرکت هاي تابعه در محل جلسه کمیته 

سازمان تامین اجتماعی در محل سازمان تامین اجتماعی با حضور مدیرعامل سازمان تامین 
 اجتماعی، مرکز پژوهش هاي مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور

----  

 تعاون
 دوشنبه

 ) 264جلسه(
1401/07/11 

 16:00تا  14:00
جلسه کمیته تعاون به منظور بررسی وضعیت و رفع موانع بنیادهاي تعاون نیروهاي نظامی و 

انتظامی با حضور معاون محترم تعاون، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت طرح، برنامه و 
 بودجه ستاد کل نیروهاي مسلح و مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی

----  

 هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
 سه شنبه

 ) 263جلسه(
1401/07/12 

  ---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی 08:00تا  06:00

 کمیته ویژه بازرسی و نظارت بر اجراي قوانین
 دوشنبه

 ) 264جلسه(
1401/07/11 

 14:00تا  11:00
هلدینگ صبا انرژي وابسته به صندوق  جلسه کمیته ویژه بازرسی و نظارت بر اجراي قوانین از

بازنشستگی کشوري با حضور نمایندگان صندوق بازنشستگی کشوري، مرکز پژوهش هاي مجلس 
 شوراي اسالمی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور در محل هلدینگ صبا انرژي

----  

 اقتصادي کمیسیون -3
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 یکشنبه
 ) 6212جلسه(
1401/07/10 

تا  13:30
15:30 

دعوت از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و رئیس محترم سازمان توسعه تجارت به منظور: الف) 
بررسی دستاوردهاي نشست سران کشورهاي عضو سازمان همکاریهاي شانگهاي در سمرقند در 

حوزه تجارت خارجی و آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در این خصوص ب) ادامه بررسی الیحه 
تکل(تمدید) موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاري بین جمهوري اسالمی ایران و اتحادیه پرو

 ) 811ثبت  -اقتصادي اوراسیا و دولتهاي عضو(اصلی

----  

) اعاده شده از 40ثبت  -صنعتی انزلی(اصلی -پ) بررسی الیحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاري 16:00تا  15:30
  ---- شوراي محترم نگهبان

 دوشنبه
 ) 6213جلسه(
1401/07/11 

جلسه کارگروه تخصصی بررسی طرح اصالح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي  12:00تا  10:00
  ---- )365ثبت  -جمهوري اسالمی ایران و اصالحات و الحاقات بعدي آن(اصلی

 سه شنبه
 ) 6214جلسه(

1401/07/12 

هیأت رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح و جلسه  14:00تا  13:00
  ---- امور نظارتی

 16:00تا  14:00

دعوت از وزیر محترم امور اقتصادي و دارایی و رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور: 
امور اقتصادي و دارایی در خصوص الف) بررسی آخرین وضعیت بازار سرمایه و اقدامات وزارت 

اجراي قوانین و مقررات حمایت بازار سرمایه ب) بررسی پیشنهادهاي کمیسیون اقتصادي در 
کل کشور پ) ادامه  1401خصوص احکام مرتبط با حمایت از بازار سرمایه در الیحه بودجه سال 
 )254ثبت  -صلیبررسی طرح اصالح قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران (ا

----  

 خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون -4
 یکشنبه

 ) 245جلسه(
1401/07/10 

  ---- مروري بر آخرین اخبار و تحوالت 14:15تا  14:00

  ---- بررسی تحوالت امنیتی کشور با حضور مسئوالن ارشد ذي ربط 16:00تا  14:15
 دوشنبه

 ) 246جلسه(
1401/07/11 

  ---- بازدید 13:00تا  09:00

 سه شنبه
 ) 247جلسه(

1401/07/12 

  ---- نشست اعضاي هیأت رئیسه کمیسیون 08:00تا  06:30
  ---- مروري بر آخرین اخبار و تحوالت 14:15تا  14:00

 16:00تا  14:15

 آقاي ابراهیم -1دعوت از وزیر اطالعات به منظور پاسخگویی به سوأالت تعدادي از نمایندگان: 
آقاي سیدمصطفی  -3برمی نماینده دامغان اکبر علیزادهآقاي علی -2رضائی نماینده دشتستان 

بهرام سرکار خانم معصومه پاشائی -4میرسلیم نماینده تهران، ري، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس 
و  نیاسر نماینده تهران، ري، شمیرانات، اسالمشهرآقاي مالک شریعتی -5نماینده مرند و جلفا 

 پردیس

----  

 شوراها و کشور امورداخلی کمیسیون -5
 شنبه

 ) 299جلسه(
1401/07/09 

بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کارگروه هاي تخصصی با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و  17:00تا  07:00
  ---- دستگاه هاي اجرایی ذي ربط

 یکشنبه
 ) 300جلسه(

1401/07/10 

  ---- قرآن کریم و مرور اخبار و تحوالت داخلی کشورتالوت  14:10تا  14:00
  ---- بررسی ابعاد انتظامی و امنیتی وقایع اخیر در کشور با حضور فراجا، دستگاه هاي اطالعاتی و امنیتی  15:00تا  14:10

اعاده شده از بررسی طرح دو فوریتی شفافیت قواي سه گانه دستگاه هاي اجرایی و سایر نهادها  15:30تا  15:00
  ---- شوراي نگهبان

  ---- اعاده شده از شوراي نگهبان -بررسی طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهاي صنفی و تخصصی 16:00تا  15:30
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 دوشنبه
 ) 301جلسه(

1401/07/11 
و بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کارگروه هاي تخصصی با حضور کارشناس مرکز پژوهشها  17:00تا  08:00

  ---- دستگاه هاي اجرایی ذي ربط

 سه شنبه
 ) 302جلسه(

1401/07/12 

  ---- تالوت قرآن کریم و مرور اخبار و تحوالت داخلی کشور 14:10تا  14:00

) 817بررسی طرح یک فوریتی اصالح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی (شماره ثبت  15:30تا  14:10
  ---- پژوهش هاي مجلس و دستگاه هاي اجرایی ذیربطبا حضور کارشناس مرکز 

  ---- طرح اصالح جدول حوزه هاي انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان 16:00تا  15:30
 انرژي کمیسیون -6

 یکشنبه
 ) 252جلسه(

1401/07/10 

 16:00تا  13:00

حبیب اله دهمرده، نماینده  -1بررسی سؤاالت نمایندگان محترم از وزیر محنرم نیرو به شرح ذیل: 
مهدي شریفیان، نماینده  -3محمدطال مظلومی آبزرگه، نماینده محترم بهبهان  -2محترم زابل 

جعفر  -5محمدعلی محسنی بندپی، نماینده محترم نوشهر، چالوس و کالردشت  -4محترم تهران 
رم فیروزآباد، فراشبند، محمدمهدي فروردین، نماینده محت -6قادري، نماینده محترم شیراز و زرقان 

رسول فرخی میکال، نماینده محترم  -8الهویردي دهقانی، نماینده محترم ورزقان  -7قیر و کارزین 
اله نوروزي، رحمت -10فقره)  5محمد کعب عمیر، نماینده محترم شوش و کرخه ( -9الهیجان 

علیرضا ورناصري  -12ن سیدعلی موسوي، نماینده محترم ملکا -11آباد کتول نماینده محترم علی
محمد  -14احمد مرادي، نماینده محترم بندرعباس  -13قندعلی، نماینده محترم مسجد سلیمان 

جالل  -16هاجر چنارانی، نماینده محترم نیشابور  -15خدابخشی، نماینده محترم الیگودرز 
کمال  -18گرمی  ولی اسماعیلی، نماینده محترم -17فقره)  3محمودزاده، نماینده محترم مهاباد (

 سید محمد مولوي، نماینده محترم آبادان -19پور، نماینده محترم پیرانشهر و سردشت حسین

----  

  ---- بررسی برنامه هاي وزیر پیشنهادي تعاون، کار و رفاه اجتماعی 16:30تا  16:00

 دوشنبه
 ) 253جلسه(

1401/07/11 
 16:00تا  13:30

احمد محرم زاده یخفروزان، -1از وزیر محترم نفت به شرح زیر:  بررسی سؤاالت نمایندگان محترم
فداحسین -3فقره)  8جالل محمودزاده، نماینده محترم مهاباد (-2نماینده محترم اهر و هریس 

-5فقره)  3کمال حسینپور، نماینده محترم پیرانشهر و سردشت (-4مالکی، نماینده محترم زاهدان 
فرهاد -7احمد جباري، نماینده محترم بندر لنگه -6رم چابهار معین الدین سعیدي، نماینده محت
احمد -9فقره)  6سیدمجتبی محفوظی، نماینده محترم آبادان (-8طهماسبی، نماینده محترم نیریز 

ابوالفضل -11ابراهیم رضایی، نماینده محترم دشتستان -10مرادي، نماینده محترم بندرعباس 
 محمد باقري بناب، نماینده محترم بناب-12ابوترابی، نماینده محترم نجف آباد 

----  

 محاسبات و بودجه و برنامه کمیسیون -7
 یکشنبه

 ) 286جلسه(
1401/07/10 

  ---- ادامه رسیدگی به طرح نظام برنامه ریزي و بودجه کشور 16:00تا  12:30

 سه شنبه
 ) 287جلسه(

1401/07/12 

مصارف(دریافت ها و پرداخت ها) هزینه اي و تملک دارائیهاي  ماهه منابع و 6بررسی عملکرد  15:30تا  14:00
  ---- 1401سرمایه اي قانون بودجه سال 

  ---- ) قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور32رسیدگی به طرح اصالح بند(ت) ماده( 16:00تا  15:30
 درمان و بهداشت کمیسیون -8

 یکشنبه
 ) 217جلسه(

1401/07/10 

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

آنتی بیوتیکها در کشور با حضور  "بررسی آخرین وضعیت ذخایر مواد اولیه و تولید دارو خصوصا 16:00تا  14:05
  ---- ریاست سازمان غذا و دارو و فعاالن این صنعت 

 دوشنبه
 ) 218جلسه(

1401/07/11 

  ---- میگرددمتعاقبا اعالم  12:00تا  09:00

  ---- متعاقبا اعالم میگردد 16:00تا  13:00
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 معادن و صنایع کمیسیون -9

 یکشنبه
 ) 279جلسه(

1401/07/10 

قانون ساماندهی صنعت خودرو به  10ادامه بررسی الیحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده  15:00تا  14:00
  ---- 824شماره ثبت 

قانون  212ادامه بررسی گزارش تحقیق وتفحص از نحوه واگذاري پتروشیمی الوند در اجراي ماده  16:00تا  15:00
  ---- آئین نامه داخلی 

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

 دوشنبه
 ) 280جلسه(

1401/07/11 
 11:00تا  08:30

 -سئواالت نمایندگان محترم : دعوت از وزیر محترم صنعت معدن و تجارت براي پاسخگویی به 
فقره)  3جناب آقاي مصطفی آقا میرسلیم نماینده محترم تهران ري شمیرانات اسالمشهر و پردیس (

 -فقره) 2جناب آقاي احمد نادري نماینده محترم تهران ري شمیرانات اسالمشهر و پردیس ( -
آقاي روح اله ایزدخواه  جناب -فقره) 2جناب آقاي محمد خدابخشی نماینده محترم الیگودرز (

جناب آقاي محسن فتحی نماینده  -نماینده محترم تهران ري شمیرانات اسالمشهر و پردیس 
جناب آقاي  -جناب آقاي محمدرضا پورابراهیمی نماینده محترم کرمان  -فقره)  2محترم سنندج (

نماینده محترم  جناب آقاي احمد حسین فالحی -روح اله نجابت نماینده محترم شیراز و زرقان 
سرکار خانم فاطمه قاسم پور نماینده محترم تهران ري شمیرانات اسالمشهر و  -فقره) 2همدان (
 فقره) 2جناب آقاي علیرضا منادي سپیدان نماینده محترم تبریز آذرشهر و اسکو (  -پردیس 

----  

 سه شنبه
 ) 281جلسه(

1401/07/12 

  ---- اخبار و اطالعات واصله  14:15تا  14:00

قانون آئین نامه داخلی  212استماع گزارش هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در اجراي ماده  16:00تا  14:15
  ---- با حضور مسئوالن دستگاههاي اجرایی ذیربط

 اصالحیه دارد  عمران کمیسیون -10
 سه شنبه

 ) 232جلسه(
1401/07/12 

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

  ---- دعوت از وزیر محترم راه و شهرسازي جهت ارائه گزارش درخصوص قانون جهش تولید مسکن  16:00تا  14:00

 حمل و نقل ریلی
 دوشنبه

 ) 231جلسه(
1401/07/11 

بررسی وضعت توسعه زیرساختهاي ریلی و ارائه برنامه با دعوت از سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه  15:00تا  14:00
  ---- و شهرسازي (شرکت ساخت و توسعه زیرساختها حمل و نقل کشور و راه آهن) و وزارت کشور 

 معماري و شهرسازي
 سه شنبه

 ) 232جلسه(
1401/07/12 

تا  16:30
17:30 

پیشنهادات برنامه هاي شهرسازي در برنامه هفتم توسعه با دعوت از وزارت راه و شهرسازي، وزارت 
  ---- کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش هاي مجلس 

 کمیته نظام هاي فنی، اجرایی و مهندسی
 دوشنبه

 ) 231جلسه(
1401/07/11 

  ---- ملیبررسی طرح هاي تملک سرمایه اي  11:00تا  10:00

 فرهنگی کمیسیون -11
 یکشنبه

 ) 238جلسه(
1401/07/10 

  ---- ادامه بررسی الیحه نظام جامع باشگاه داري در جمهوري اسالمی ایران  16:30تا  14:00

  ---- جلسه هیأت رئیسه کمیسیون  08:00تا  07:00 سه شنبه
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 ) 239جلسه(
بررسی طرح نحوه  -2ادامه بررسی الیحه نظام جامع باشگاه داري در جمهوري اسالمی ایران  -1 16:30تا  14:00 1401/07/12

  ---- تاسیس و اداره کتابخانه هاي عمومی کشور 

 حقوقی و قضائی کمیسیون -12
 یکشنبه

 ) 269جلسه(
1401/07/10 

  ---- جلسه هیأت رئیسه کمیسیون  14:00تا  13:30

  ---- 216بررسی طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد به شماره ثبت ادامه  15:30تا  14:00

 کمیته حقوق جزا و جرمشناسی
 شنبه

 ) 268جلسه(
1401/07/09 

  ---- 524بررسی الیحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به شماره ثبت  18:00تا  13:30

 دوشنبه
 ) 270جلسه(

1401/07/11 

بررسی طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناك (الحاق موادي به قانون ادامه  12:00تا  10:00
  ---- 693مجازات اسالمی ( کتاب پنجم تعزیرات )) به شماره ثبت 

 220) کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی به شماره ثبت 711) تا (705بررسی طرح اصالح مواد ( 15:00تا  13:30
  ---- شوراي نگهبان)(اعاده شده از 

 کمیته حقوق خصوصی
 یکشنبه

 ) 269جلسه(
1401/07/10 

  ---- )280ثبت  -بررسی طرح تشکیل سازمان نظام داوري جمهوري اسالمی ایران (اصلی 18:00تا  15:30

 دوشنبه
 ) 270جلسه(

1401/07/11 
  ---- اعاده شده از شوراي نگهبان 182ادامه بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی به شماره ثبت  17:00تا  15:00

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

 یکشنبه
 ) 303جلسه(

1401/07/10 

گزارش رئیس دیوان محاسبات در خصوص احکام برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادي، - 15:30تا  14:00
  ---- اجتماعی و فرهنگی

تا  15:30
15:45 

پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزي الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از الیحه -
  ---- محیط زیست دریاي دریاي خزر

تا  15:45
16:30 

طرح اصالح موادي از قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمی ایران(پیش -
  ---- )109طرح شماره ثبت 

تا  16:30
  ---- بررسی مسائل و مشکالت انجمن صنفی شرکتهاي حمل و نقل کاالي جاده اي بندر امام- 17:30

 دوشنبه
 ) 304جلسه(

1401/07/11 

  ---- کمیته محیط زیست(بررسی بخش هاي مرتبط با برنامه هفتم توسعه )-- 10:00تا  09:00

آب) با حضور مرکز تحقیقات اسالمی قم  کمیته آب(بررسی موضوع حکمرانی و مالکیت در حوزه- 12:00تا  10:00
  ---- +مرکز پژوهش ها

بررسی مصوبات سفر کمیسیون به خراسان شمالی باحضور استاندار خراسان شمالی+ وزارت - 16:00تا  14:00
  ---- جهادکشاورزي+وزارت نیرو+ محیط زیست

 سه شنبه
 ) 305جلسه(

1401/07/12 

  ---- جلسه هیات رئیسه- 08:00تا  06:30
  ---- گزارش وزارت اطالعات در خصوص سامانه مدیریت پنجره واحد زمین و مسکن- 15:00تا  14:00

بررسی تقاضاي تعدادي از نمایندگان جهت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان مرکزي تعاون  - 16:00تا  15:00
  ---- کشاورزيروستایی ایران در حوزه خرید تضمینی، حمایتی و توافقی محصوالت 
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  ---- راي گیري تحقیق و تفحص از سیاست گذاري صادرات کیوي در وزارت جهاد کشاورزي - 16:30تا  16:00
 کمیسیون هاي مشترك -ب

 »قانونگذاري نظام« طرح کمیسیون -1
 دوشنبه

 ) 29جلسه(
1401/07/11 

و صالحیت مراجع وضع قوانین و مقررات به  بررسی طرح نظام قانونگذاري، تعیین حدود اختیارات 10:00تا  08:00
  ---- ) (محل تشکیل جلسه کمیسیون قضائی و حقوقی)594شماره ثبت (

 
 اصالحات دستور جلسات 

 روز
نقش  موضوع ساعت تاریخ

  کمیسیون

 اجتماعی کمیسیون

 دوشنبه
 ) 264جلسه(

1401/07/11 
 12:00تا  10:00

  1اصالحیه 
اقتصادي و دارایی به منظور پاسخ به سواالت نمایندگان محترم مجلس دعوت از وزیر محترم امور 

جناب  -3جناب آقاي جالل محمود زاده  -2جناب آقاي محمد حسن آصفري  -1شوراي اسالمی: 
جناب آقاي  -5سوال)  2جناب آقاي احمد امیرآبادي فراهانی ( -4آقاي سید محمد مولوي 
 سوال) (ویرایش عنوان دستور)2د سرگزي (جناب آقاي محم -6محمدرضا صباغیان بافی 

----  

 خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون

 یکشنبه
 ) 245جلسه(

1401/07/10 

تا  14:00
14:15 

  1اصالحیه 
  ---- مروري بر آخرین اخبار و تحوالت

تا  14:15
16:00 

  1اصالحیه 
  ---- بررسی تحوالت امنیتی کشور با حضور مسئوالن ارشد ذي ربط

 دوشنبه
 ) 246جلسه(

1401/07/11 
  1اصالحیه  13:00تا  09:00

  ---- بازدید

 سه شنبه
 ) 247جلسه(

1401/07/12 

تا  06:30
08:00 

  1اصالحیه 
  ---- نشست اعضاي هیأت رئیسه کمیسیون

تا  14:00
14:15 

  1اصالحیه 
  ---- مروري بر آخرین اخبار و تحوالت

تا  14:15
16:00 

  1اصالحیه 
آقاي ابراهیم  -1دعوت از وزیر اطالعات به منظور پاسخگویی به سوأالت تعدادي از نمایندگان: 

آقاي سیدمصطفی  -3برمی نماینده دامغان اکبر علیزادهآقاي علی -2رضائی نماینده دشتستان 
م بهراسرکار خانم معصومه پاشائی -4میرسلیم نماینده تهران، ري، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس 

نیاسر نماینده تهران، ري، شمیرانات، اسالمشهر و آقاي مالک شریعتی -5نماینده مرند و جلفا 
 پردیس

----  

 عمران کمیسیون
 یکشنبه

 ) 230جلسه(
1401/07/10 

 16:00تا  14:00
  1اصالحیه 

ادامه بررسی الیحه اصالح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (دستور 
 شده)اضافه 

 362 اصلی

 سه شنبه
 ) 232جلسه(

تا  07:00
08:00 

  1اصالحیه 
  ---- جلسه هیأت رئیسه کمیسیون (دستور اضافه شده)
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1401/07/12 
 16:00تا  14:00

  1اصالحیه 
دعوت از وزیر محترم راه و شهرسازي جهت ارائه گزارش درخصوص قانون جهش تولید مسکن 

 (دستور اضافه شده)
----  

 نقل ریلیحمل و 

 دوشنبه
 ) 231جلسه(

1401/07/11 
 15:00تا  14:00

  1اصالحیه 
بررسی وضعت توسعه زیرساختهاي ریلی و ارائه برنامه با دعوت از سازمان برنامه و بودجه، وزارت 

راه و شهرسازي (شرکت ساخت و توسعه زیرساختها حمل و نقل کشور و راه آهن) و وزارت کشور 
 (دستور اضافه شده)

----  

 معماري و شهرسازي
 سه شنبه

 ) 232جلسه(
1401/07/12 

تا  16:30
17:30 

  1اصالحیه 
پیشنهادات برنامه هاي شهرسازي در برنامه هفتم توسعه با دعوت از وزارت راه و شهرسازي، وزارت 

 کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش هاي مجلس (دستور اضافه شده)
----  

 هاي فنی، اجرایی و مهندسیکمیته نظام 
 دوشنبه

 ) 231جلسه(
1401/07/11 

  1اصالحیه  11:00تا  10:00
  ---- بررسی طرح هاي تملک سرمایه اي ملی (دستور اضافه شده)

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

 یکشنبه
) 3600جلسه(
1401/07/10 

 18:00تا  16:00

  1اصالحیه 
ارائه گزارش وزارت امور اقتصادي و دارایی، سازمان هدفمند سازي یارانه ها، دیوان محاسبات کشور 
و مرکزپژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی، در خصوص نحوه اجرا و میزان تحقق اهداف بند ( الف) 

دي و دارایی، کل کشور باحضور وزارتخانه هاي ، امور اقتصا 1401) قانون بودجه سال 18تبصره (
صنعت ، معدن و تجارت ، جهاد کشاورزي ، تعاون کار و رفاه اجتماعی، نفت، وزارت کشور ، 

سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان هدفمند سازي یارانه ها، دیوان محاسبات کشور، 
 مرکزپژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی (دستور اضافه شده)

----  

 دوشنبه
) 3603جلسه(
1401/07/11 

 11:00تا  10:00

  1اصالحیه 
) باحضور:  800اصلی (ثبت  -ادامه بررسی طرح تاسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق 

وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی، نیرو ، سازمان برنامه و بودجه کشور، شوراي رقابت ، دیوان 
 (دستور اضافه شده)محاسبات کشور، بخش خصوصی، مرکزپژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی 

----  

 دوشنبه
) 3604جلسه(
1401/07/11 

 12:00تا  11:00

  1اصالحیه 
قانون تسهیل صدور  5ارائه گزارش سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص نحوه اجراي ماده -1

ارائه گزارش دانشگاه آزاد اسالمی در خصوص نحوه  -2مجوزهاي کسب و کار با اصالحات بعدي آن 
اعالم نتایج آزمون فوق العاده کارآموزي وکالت مرکز وکال ، کارشناسان رسمی و محاسبه و 

 مشاوران خانواده ي قوه قضائیه (دستور اضافه شده)

----  

 کمیته

 یکشنبه
) 3601جلسه(
1401/07/10 

 14:00تا  13:00

  1اصالحیه 
کل کشور با محوریت  1401 ) قانون بودجه سال14) جدول تبصره (6بررسی نحوه اجراي ردیف (

نحوه محاسبه نرخ گاز مصرفی واحد هاي تولیدي باحضور وزارتخانه هاي نفت، صنعت معدن و 
تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور، شرکت ملی گاز ایران، بخش خصوصی ، دیوان محاسبات 

 کشور ، مرکزپژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی (دستور اضافه شده)

----  

 


