
معاونت قوانین
اداره کل کمیسیون ها، صحن و مشاورین

دوره یازدهم - سال دوم

              

دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها(66)

از شنبه ۱۴۰۱/۲/۳۱ تا پنج شنبه ۱۴۰۱/۳/۵
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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

---- جلسه «کمیته مباحث اداری و ساختار مجلس» برای رسیدگی به موارد 
ارجاعی کمیسیون با حضور اعضای کمیته و مدعوین

1۰:۰۰ تا 12:3۰
دوشنبه

جلسه(147) 
14۰1/۰3/۰2

----
۱- برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون برای سال سوم دوره 

یازدهم ۲- ارائه گزارش رئیس«کمیته مباحث اداری و ساختار مجلس» از 
فرایند بررسی دو موضوع ارجاعی کمیسیون، با حضور مدعوین 

۰6:3۰ تا ۰7:45
سه شنبه

جلسه(146) 
14۰1/۰3/۰3

----

۱- ادامه رسیدگی به طرح الحاق یک تبصره به بند(الف) ماده(۱۴۹) 
قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی به شماره ثبت ۶۹۷ با 

حضور یکی از طراحان، کارشناس مرکز پژوهش ها و سایر مدعوین ۲- 
رسیدگی به طرح اصالح بند(ب) ماده(۱۴۹) قانون آئین نامه داخلی 

مجلس شورای اسالمی به شماره ثبت۵۰۲ با حضور یکی از طراحان، 
کارشناس مرکز پژوهش ها و سایر مدعوین

۰6:3۰ تا ۰7:45
چهارشنبه

جلسه(148) 
14۰1/۰3/۰4

2- کمیسیون اصل نود

----
جلسه رئیس کمیسیون با دبیران کمیته ها و مشاورین در خصوص 

بررسی عملکرد کمیته ها و تصمیم گیری درخصوص گزارش های در 
دست اقدام و جلسات کمیسیون 

14:۰۰ تا 15:3۰
شنبه

جلسه(177) 
14۰1/۰2/31

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

14:۰۰ تا 15:3۰

---- جلسه عمومی کمیسیون برای بررسی گزارش تهیه شده به منظور قرائت 
در صحن علنی مجلس شورای اسالمی

16:۰۰ تا 17:3۰

یکشنبه
جلسه(178) 
14۰1/۰3/۰1

---- جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون با حضور نمایندگان وزارت امور 
اقتصادی و دارایی درخصوص وضعیت ثبت اموال دولتی در سامانه سادا

۰8:3۰ تا 1۰:۰۰

---- جلسه کمیسیون با حضور وزرای : امور اقتصادی و صمت درخصوص 
سامانه های موضوع مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز

1۰:۰۰ تا 12:۰۰

----
جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون با حضور مدیرعامل سازمان بنادر و 

دریانوردی و نمایندگان سازمان بازرسی و دیوان محاسبات درخصوص 
پرونده مطروحه

14:۰۰ تا 15:3۰

دوشنبه
جلسه(179) 
14۰1/۰3/۰2

---- جلسه کمیسیون با حضور وزیر دادگستری درخصوص تفاهم نامه 
همکاری مشترک بین وزارت دادگستری و کمیسیون اصل ۹۰

14:۰۰ تا 16:۰۰
سه شنبه

جلسه(18۰) 
14۰1/۰3/۰3

----
جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون با حضور نمایندگان وزارت اطالعات، 

سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در خصوص صندوق های 
بازنشستگی 

14:۰۰ تا 15:3۰
چهارشنبه

جلسه(181) 
14۰1/۰3/۰4
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3- کمیسیون تلفیق 
برنامه هفتگی ارائه نشده است.

4- کمیسیون تلفیق بودجه 14۰1
برنامه هفتگی ارائه نشده است.

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

----

بررسی مواد (۱) و (۲) گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درخصوص 
طرح اصالح قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور (شماره 

ثبت ۴۴۵)، با حضور: معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی، دیوان 
محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی.

16:۰۰ تا 18:۰۰
یکشنبه

جلسه(3572) 
14۰1/۰3/۰1

665 اصلی

ادامه بررسی'طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصالح قوانین 
«حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی 

ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»)' در 
ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی 
باحضور: وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی، (معاونت اقتصادی، 
سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی)، صنعت، معدن و تجارت، راه و 

شهرسازی، نفت و نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، 
سازمان بورس و اوراق بهادار، اتاق ایران، دیوان محاسبات کشور و مرکز 

پژوهش های مجلس شورای اسالمی.

1۰:۰۰ تا 12:۰۰
دوشنبه

جلسه(3573) 
14۰1/۰3/۰2

کمیته:

346 اصلی

ادامه بررسی طرح اصالح ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 
۴۴ قانون اساسی (اصلی- شماره ثبت ۳۴۶) با حضور وزارت امور 

اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی سازی، اتاق ایران، دیوان محاسبات 
کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی.

12:۰۰ تا 13:۰۰
یکشنبه

جلسه(3572) 
14۰1/۰3/۰1

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

398 اصلی بررسی گزارش کمیته دانشگاههای غیردولتی و دانشگاه آزاد اسالمی در 
خصوص جزئیات طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسالمی 

14:۰۰ تا 16:۰۰
یکشنبه

جلسه(216) 
14۰1/۰3/۰1

----
بررسی راههای گسترش ارتباط بین صنعت خودروسازی با دانشگاهها و 

مراکز تحقیقاتی کشور با حضور مدیرعامل محترم گروه صنعتی ایران 
خودرو

14:۰۰ تا 15:۰۰

----
ارئه گزارش رئیس محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص تبیین 
اهداف و برنامه های آن سازمان در سال جدید با اولویت حوزه آموزش 

و دانش بنیان
15:۰۰ تا 16:۰۰

سه شنبه
جلسه(217) 
14۰1/۰3/۰3

هیات رئیسه کمیسیون

---- نشست هیأت رئیسه کمیسیون ۰7:۰۰ تا ۰8:۰۰
سه شنبه

جلسه(217) 
14۰1/۰3/۰3



4

2- کمیسیون اجتماعی

----

دعوت از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل محترم 
سازمان هدفمندسازی یارانه ها به منظور ارائه گزارش در خصوص نحوه 

محاسبه و توزیع یارانه کاالهای اساسی در دهک های مختلف کشور و 
تعیین تکلیف اشخاص جامانده از دریافت یارانه

14:۰۰ تا 15:3۰

---- تبیین مفاد الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت توسط 
کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی

15:3۰ تا 16:۰۰

یکشنبه
جلسه(215) 
14۰1/۰3/۰1

----

بررسی شور دوم طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین 
صندوق های بازنشستگی با حضور نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان 

تامین اجتماعی نیروهای مسلح، مرکز پژوهش های مجلس و دیوان 
محاسبات کشور

14:۰۰ تا 15:۰۰

----

بررسی الیحه تصویب مقاوله نامه مشاوره سه جانبه (استانداردهای بین 
المللی کار) (شماره ۱۴۴) باحضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، دیوان محاسبات 
کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور خارجه

15:۰۰ تا 16:۰۰

سه شنبه
جلسه(217) 
14۰1/۰3/۰3

---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی ۰6:۰۰ تا ۰8:۰۰
چهارشنبه

جلسه(218) 
14۰1/۰3/۰4

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 با حضور سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازرسی کل 

کشور، مرکز پژوهش های مجلس، دیوان محاسبات کشور به منظور 
بررسی اولویت و برنامه های نظارتی در خصوص سازمان تامین 

اجتماعی

۰7:۰۰ تا 1۰:۰۰
دوشنبه

جلسه(216) 
14۰1/۰3/۰2

آسیب های اجتماعی

----

جلسه کمیته آسیب های اجتماعی به منظور بررسی اقدامات و چالش 
های پیش روی اجرای احکام قانون برنامه ششم توسعه در موضوع 
حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیر رسمی با حضور دستگاه ها و 

سازمان های مربوطه

14:۰۰ تا 16:۰۰

----
جلسه کمیته آسیب های اجتماعی به منظور بررسی اقدامات صورت 

گرفته در خصوص ساماندهی معتادین متجاهر و چالش های پیش رو با 
حضور دستگاه ها و سازمان های مربوطه

16:۰۰ تا 18:۰۰

دوشنبه
جلسه(216) 
14۰1/۰3/۰2

زنان و خانواده

----
جلسه وبیناری کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی در خصوص 

الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت با حضور قضات 
استان های مختلف کشور.

1۰:۰۰ تا 12:۰۰
دوشنبه

جلسه(216) 
14۰1/۰3/۰2

3- کمیسیون اقتصادی
---- نشست با وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاههای اجرایی  12:۰۰ تا 13:3۰ یکشنبه
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مرتبط با موضوع تکمیل دادههای پایگاه جامع رفاه ایرانیان به منظور 
بررسی نواقص و اشکاالت این پایگاه

----

۱) ادامه بررسی طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران (ارجاعی از صحن علنی به منظور بررسی در 

شور دوم)(اصلی- ثبت ۵۸) ۲) انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون 
بعنوان ناظر بر اجرای مفاد بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ 

کل کشور ۳) انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون بعنوان ناظر در کمیته 
بررسی طرحهای جدید سرمایه گذاری شرکت ملی گاز ایران (در اجرای 
مفاد ردیف ۱-۱۰ جداول منابع و مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال 

۱۴۰۱ کل کشور)

14:۰۰ تا 15:3۰

جلسه(6173) 
14۰1/۰3/۰1

----
۳) جلسه کارگروه تخصصی بررسی طرح اصالح قانون اتاق بازرگانی، 

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

11:۰۰ تا 13:۰۰
دوشنبه

جلسه(6174) 
14۰1/۰3/۰2

---- ۱) بررسی جزئیات طرح اصالح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری 
اسالمی ایران (اصلی- ثبت ۲۵۴)

13:3۰ تا 14:3۰

---- ۲) نشست با وزیر محترم جهاد کشاورزی و معاونان ایشان به منظور 
بررسی آخرین وضعیت تنظیم بازار کاالهای اساسی و غیر اساسی 

14:3۰ تا 16:3۰

سه شنبه
جلسه(6175) 
14۰1/۰3/۰3

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

12:۰۰ تا 13:۰۰
چهارشنبه

جلسه(6176) 
14۰1/۰3/۰4

اصناف

---- ۱) جلسه کارگروه اصناف جهت بررسی طرح اصالح قانون نظام صنفی 
کشور(اصلی- ثبت ۲۷۱)

۰8:۰۰ تا 1۰:۰۰
دوشنبه

جلسه(6174) 
14۰1/۰3/۰2

بازرگانی

---- ۲) جلسه کارگروه بازرگانی به منظور بررسی الیحه اصالح قانون امور 
گمرکی (اصلی – ثبت ۹۱ و ۲۳۶)

1۰:۰۰ تا 12:۰۰
دوشنبه

جلسه(6174) 
14۰1/۰3/۰2

4- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
---- مروری بر آخرین اخبار و تحوالت 14:۰۰ تا 14:15

---- دعوت از معاون سیاسی وزیر امورخارجه به منظور بررسی آخرین 
وضعیت سیاست خارجی

14:15 تا 16:۰۰

یکشنبه
جلسه(2۰7) 
14۰1/۰3/۰1

---- استماع گزارش عملکرد وزارت کشور و بررسی آخرین تحوالت و 
وضعیت ساماندهی اتباع خارجی با حضور وزیر کشور

۰9:۰۰ تا 11:۰۰
دوشنبه

جلسه(2۰8) 
14۰1/۰3/۰2

---- مروری بر آخرین اخبار و تحوالت 14:۰۰ تا 14:15

---- بررسی گزارش کمیته دفاعی در خصوص الیحه بکارگیری سالح توسط 
مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

14:15 تا 16:۰۰

سه شنبه
جلسه(2۰9) 
14۰1/۰3/۰3
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---- نشست اعضای هیأت رئیسه کمیسیون ۰7:۰۰ تا ۰8:۰۰
چهارشنبه

جلسه(21۰) 
14۰1/۰3/۰4

جنگ نرم

---- بررسی پوشش رسانه ای در خصوص طرح عادالنه کردن یارانه ها 16:۰۰ تا 18:۰۰
یکشنبه

جلسه(2۰7) 
14۰1/۰3/۰1

دفاعی

---- ادامه بررسی الیحه اصالح قانون به کارگیری سالح توسط مأمورین 
نیروهای مسلح در موارد ضروری با حضور مسئوالن ذی ربط

11:۰۰ تا 13:۰۰

---- ادامه بررسی قانون نظام وظیفه با حضور مسئوالن ذی ربط 14:۰۰ تا 16:۰۰

دوشنبه
جلسه(2۰8) 
14۰1/۰3/۰2

5- کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها

---- 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
شنبه

جلسه(249) 
14۰1/۰2/31

---- تالوت قرآن کریم و مرور اخبار و تحوالت داخلی کشور 14:۰۰ تا 14:1۰

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

کشور و انتخاب شهرداران (شور دوم- شماره ثبت ۱۶۰) با حضور 
کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه های اجرایی ذی ربط

14:1۰ تا 16:۰۰

---- کارگروه بررسی طرح افزایش تعداد نمایندگان با حضور کارشناس مرکز 
پژوهش ها و دستگاه های ذیربط

16:۰۰ تا 17:3۰

یکشنبه
جلسه(25۰) 
14۰1/۰3/۰1

----
بررسی الیحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی (شماره ثبت ۲۸۵) 
و طرح سازمان ملی اقامت (شماره ثبت ۷۶۵) با حضور کارشناس مرکز 

پژوهشها و دستگاه های اجرایی ذی ربط
۰8:۰۰ تا 12:۰۰

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

14:۰۰ تا 16:۰۰

دوشنبه
جلسه(251) 
14۰1/۰3/۰2

---- تالوت قرآن کریم و مرور اخبار و تحوالت داخلی کشور 14:۰۰ تا 14:1۰

----

دعوت از وزیر محترم کشور جهت پاسخ به سؤاالت نمایندگان محترم 
مجلس شورای اسالمی (۱- غالمعلی کوهساری- نماینده محترم رامیان 
و آزادشهر (یک فقره) ۲- جالل محمودزاده- نماینده محترم مهاباد (دو 

فقره) ۳- سید مجتبی محفوظی- نماینده محترم آبادان (دو فقره) ۴- 
مجتبی یوسفی- نماینده محترم اهواز، باوی، حمیدیه،کارون (دو فقره) 
۵- جلیل مختار- نماینده محترم آبادان (دو فقره) ۶- ولی اسماعیلی- 

نماینده محترم گرمی و انگوت (یک فقره) ۷- محسن علیزاده سپیدان- 
نماینده محترم سپیدان و بیضاء (یک فقره) ۸- مصطفی نخعی- نماینده 

محترم نهبندان و سربیشه (یک فقره) ۹- محمدرضا احمدی- نماینده 
محترم رشت (یک فقره) ۱۰- محمد کعب عمیر- نماینده محترم شوش 

(دو فقره) ۱۱- سید مصطفی آقامیرسلیم- نماینده محترم تهران (دو فقره) 
۱۲- محمدرضا صباغیان- نماینده محترم بافق و ابرکوه (یک فقره) ۱۳- 

14:1۰ تا 15:45

سه شنبه
جلسه(252) 
14۰1/۰3/۰3
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احسان ارکانی- نماینده محترم نیشابور، فیروزه (دو فقره) ۱۴- اسماعیل 
حسین زهی- نماینده محترم خاش، میرجاوه و بخش های نصرت آباد و 

کورین (یک فقره) ۱۵- علیرضا ورناصری قندعلی- نماینده محترم 
مسجد سلیمان (دو فقره) ۱۶- فرهاد بشیری- نماینده محترم پاکدشت 

(یک فقره) ۱۷- حسین حاتمی- نماینده محترم کلیبر، خداآفرین و 
هوراند (یک فقره) ۱۸- عبدالناصر درخشان- نماینده محترم ایرانشهر 

(یک فقره) ۱۹- علیرضا عباسی- نماینده محترم کرج (یک فقره) ۲۰- 
هادی بیگی نژاد – نماینده محترم مالیر (یک فقره) ۲۱- محسن زنگنه- 
نماینده محترم تربت حیدریه (یک فقره) ۲۲- سید غنی نظری خانقاه- 

نماینده محترم خلخال (یک فقره) ۲۳- عادل نجف نژاد – نماینده محترم 
خوی و چایپاره(یک فقره) ۲۴- علی اکبر علیزاده برمی –نماینده محترم 

دامغان (یک فقره) ۲۵- سید محمد مولوی- نماینده محترم آبادان (دو 
فقره) ۲۶- زهره الهیان- نماینده محترم تهران (یک فقره))

---- تعیین اعضای هیئت تحقیق و تفحص از شهرداری آبادان و اروند کنار 15:45 تا 16:۰۰

---- نشست هیأت رئیسه کمیسیون و رؤسای کمیته های تخصصی ۰7:۰۰ تا ۰8:۰۰
چهارشنبه

جلسه(253) 
14۰1/۰3/۰4

6- کمیسیون انرژی

748 فرعی بررسی طرح 'اصالح قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، 
برق، تلفن، فاضالب و گاز' 

14:۰۰ تا 14:45
یکشنبه

جلسه(198) 
14۰1/۰3/۰1

761 فرعی بررسی طرح 'اصالح بند «ت» ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه کشور ' 

14:45 تا 15:3۰
یکشنبه

جلسه(199) 
14۰1/۰3/۰1

----

انتخاب ۲ نفر از اعضای کمیسیون انرژی و معرفی به صحن برای 
انتخاب یک نفر جهت عضویت در کمیته بررسی طرح های سرمایه 

گذاری موضوع ردیف ۶ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل 
کشور

15:3۰ تا 16:۰۰
یکشنبه

جلسه(2۰۰) 
14۰1/۰3/۰1

---- ارائه گزارش و بررسی توافقات و همکاری های ایران با برخی 
کشورهای آمریکای التین و آمریکای مرکزی در حوزه انرژی

14:۰۰ تا 16:۰۰
سه شنبه

جلسه(2۰1) 
14۰1/۰3/۰3

---- بازدید از طرح های بخش انرژی و آب شهرستان های سروستان، کوار، 
شیراز

14:۰۰ تا 23:۰۰
چهارشنبه

جلسه(2۰2) 
14۰1/۰3/۰4

---- بازدید از طرح های بخش انرژی و آب شهرستان های کازرون و 
فیروزآباد

۰8:۰۰ تا 22:۰۰
پنج شنبه

جلسه(2۰3) 
14۰1/۰3/۰5

7- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
784 اصلی بررسی طرح/الیحه 'طرح اصالح جدول ۴-۲۴ محرومیت زدایی  14:۰۰ تا 14:45 یکشنبه
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(جداول منابع و مصارف تبصره ۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور 
' در برنامه و بودجه و محاسبات

---- رسیدگی به طرح دوفوریتی تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰(اعاده 
شده از شورای محترم نگهبان) 

14:45 تا 15:۰۰

---- استماع گزارش عملکرد و برنامهریزی مرکز پژوهشهای مجلس شورای 
اسالمی با حضور رئیس و مدیران مرکز

15:۰۰ تا 16:۰۰

جلسه(237) 
14۰1/۰3/۰1

---- جلسه مشترک با رئیس کل بانک مرکزی جهت بررسی وضعیت 
درآمدهای ارزی کشور در سال ۱۴۰۰ و پیش بینی آن در سال ۱۴۰۱ 

14:۰۰ تا 16:۰۰
سه شنبه

جلسه(239) 
14۰1/۰3/۰3

کارگروه ویژه 

---- بررسی گزارش اقدامات صورت گرفته درخصوص سامانه حقوق و 
دستمزد و سامانه پاکنا

14:۰۰ تا 16:۰۰
چهارشنبه

جلسه(24۰) 
14۰1/۰3/۰4

کمیته اصالح ساختار بودجه

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

۰7:3۰ تا 1۰:۰۰
دوشنبه

جلسه(238) 
14۰1/۰3/۰2

کمیته اقتصادی

214 اصلی
بررسی طرح/الیحه 'طرح احداث طرحهای عمرانی دستگاههای اجرائی 
دولتی از طریق واگذاری و یا مشارکت با اشخاص حقوقی' در برنامه و 

بودجه و محاسبات
۰7:3۰ تا 1۰:۰۰

دوشنبه
جلسه(238) 
14۰1/۰3/۰2

8- کمیسیون بهداشت و درمان
---- تالوت قرآن کریم و استماع اخبار 14:۰۰ تا 14:۰5

----
استماع گزارش مسئولین معاونت درمان وزارت بهداشت ، درمان و 

آموزش پزشکی در خصوص آخرین وضعیت درمان و توسعه مراکز 
ناباروی در کشور 

14:۰5 تا 15:۰۰

---- استماع گزارش ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور در خصوص 
آخرین وضعیت اجراء قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن 

15:۰۰ تا 16:۰۰

یکشنبه
جلسه(187) 
14۰1/۰3/۰1

---- تالوت قرآن کریم و استماع اخبار 14:۰۰ تا 14:۰5

----

دعوت از وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جهت ارائه گزارش 
درخصوص ۱-برنامه های سالجاری وزارتخانه مذکور در حوزه سالمت 
۲-آخرین وضعیت تولید دارو و برنامه های سالجاری وزارتخانه در این 

حوزه ۳-آخرین وضعیت پرداخت مطالبات صنایع داروئی ، شرکتهای 
پخش ، دانشگاههای علوم پزشکی و داروخانه ها توسط آن وزارتخانه 

14:۰5 تا 16:۰۰

سه شنبه
جلسه(189) 
14۰1/۰3/۰3

کمیته بهزیستی و توانبخشی

---- بررسی الیحه حقوقی جامع سالمندان پیشنهادی دبیرخانه شورای ملی 
سالمندان

11:۰۰ تا 13:۰۰
دوشنبه

جلسه(188) 
14۰1/۰3/۰2
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کمیته دارو و غذا

---- بررسی مشکالت صنایع داروسازی 16:۰۰ تا 18:۰۰
یکشنبه

جلسه(187) 
14۰1/۰3/۰1

کمیته هالل احمر

---- ادامه بررسی طرح اصالح قانون جمعیت هالل احمر ۰9:۰۰ تا 11:۰۰
دوشنبه

جلسه(188) 
14۰1/۰3/۰2

9- کمیسیون صنایع و معادن

---- ادامه بررسی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد با رویکرد اصالح 
سیاست های تنظیم بازار با حضور مسئوالن دستگاههای اجرایی ذیربط

14:۰۰ تا 15:3۰

---- ادامه بررسی طرح ارتقای جایگاه تحقیق و توسعه صنعت و معدن کشور 
با حضور مسئوالن دستگاههای اجرایی ذیربط

15:3۰ تا 16:۰۰

---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون  16:۰۰ تا 16:3۰

یکشنبه
جلسه(244) 
14۰1/۰3/۰1

----

دعوت از وزیر محترم صنعت معدن و تجارت برای پاسخگویی به 
سواالت نمایندگان محترم : ۱- جناب آقای محمدرضا صباغیان بافقی 

نماینده محترم مهریز و بافق ( ۴ فقره) ۲- جناب آقای احمد مرادی 
نماینده محترم بندرعباس ۳- جناب آقای علیرضا عباسی نماینده محترم 

کرج ۴- جناب آقای سید ناصر موسوی الرگانی نماینده محترم 
فالورجان ( ۲ فقره) ۵- جناب آقای وحید جالل زاده نماینده محترم 

ارومیه ۶- جناب آقای احمد راستینه هفشجانی نماینده محترم شهرکرد 
۷- جناب آقای عباس گودرزی نماینده محترم بروجرد ۸- جناب آقای 

علیرضا ورناصری قندعلی نماینده محترم مسجد سلیمان ۹- جناب آقای 
پرویز اوسطی نماینده محترم قروه و دهگالن (۳فقره) ۱۰- جناب آقای 
محمد سرگزی نماینده محترم زابل ۱۱- جناب آقای سید علی موسوی 

نماینده محترم ملکان 

۰8:3۰ تا 12:۰۰
دوشنبه

جلسه(245) 
14۰1/۰3/۰2

----
دعوت از وزرای محترم صنعت و معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و 

معاونین مربوط در خصوص بررس علل افزایش قیمت مواد غذایی و 
مصوبات اخیر قرعه کشی خودرو و بخشنامه اقالم ممنوعه صادراتی 

13:3۰ تا 14:3۰

----
بررسی طرح مدیریت داده ها و اطالعات ملی به شماره ثبت ۲۸۴ اعاده 
شده از شورای نگهبان با حضور عضو محترم شورای نگهبان و مسئولین 

دستگاههای اجرایی ذیربط
14:3۰ تا 16:۰۰

سه شنبه
جلسه(246) 
14۰1/۰3/۰3

1۰- کمیسیون عمران

---- بازدید از سامانه های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و بررسی 
مشکالت و چالش های آن سازمان

13:۰۰ تا 16:۰۰
یکشنبه

جلسه(2۰1) 
14۰1/۰3/۰1

---- دعوت از مدیرعامل محترم شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی- الزامات قانونی دستگاهها در خصوص قیر در بودجه سال ۱۴۰۱

14:۰۰ تا 15:3۰

362 اصلی ادامه بررسی به 'الیحه اصالح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و  15:3۰ تا 16:3۰

سه شنبه
جلسه(2۰3) 
14۰1/۰3/۰3
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مدیریت مصرف سوخت'

حمل و نقل ریلی

---- دعوت از مدیرعامل محترم شرکت ر اه آهن – ارائه گزارش برنامه های 
۱۴۰۱ راه آهن

14:۰۰ تا 15:۰۰
دوشنبه

جلسه(2۰2) 
14۰1/۰3/۰2

کمیته مسکن و عمران شهری و روستایی
195 اصلی ادامه رسیدگی به طرح 'کاهش تعرفه بنگاه های معامالتی'  ۰8:3۰ تا ۰9:3۰

542 اصلی ادامه رسیدگی به 'طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم 
روستاها و مقابله با زمین خواری'

12:۰۰ تا 13:۰۰

دوشنبه
جلسه(2۰2) 
14۰1/۰3/۰2

کمیته نظام های فنی، اجرایی و مهندسی

----
ارائه سامانه های مرتبط با مدیریت کنترل و نظارت بر طرح های تملک 

دارایی های سرمایه ای (طرح های عمرانی) توسط سازمان برنامه و 
بودجه

1۰:۰۰ تا 12:۰۰
دوشنبه

جلسه(2۰2) 
14۰1/۰3/۰2

11- کمیسیون فرهنگی

---- استماع گزارش عملکرد سازمان تبلیغات اسالمی و حوزه هنری در 
خصوص برنامه سازمان در تحقق شعار سال 

14:۰۰ تا 16:۰۰
یکشنبه

جلسه(2۰2) 
14۰1/۰3/۰1

---- نشست با جمعی از هنرمندان و شاعران ۰9:۰۰ تا 11:۰۰
دوشنبه

جلسه(2۰3) 
14۰1/۰3/۰2

---- جلسه هیأت رئیسه کمیسیون ۰7:۰۰ تا ۰8:۰۰

---- ارائه گزارش جداول و احکام بودجه ۱۴۰۱ در حوزه های فرهنگ و 
هنر، رسانه، ورزش و میراث فرهنگی

14:۰۰ تا 16:۰۰

سه شنبه
جلسه(2۰4) 
14۰1/۰3/۰3

کمیته تربیت بدنی و جوانان

---- ادامه بررسی الیحه نظام جامع باشگاه داری در جمهوری اسالمی ایران 16:3۰ تا 18:۰۰
یکشنبه

جلسه(2۰2) 
14۰1/۰3/۰1

12- کمیسیون قضائی و حقوقی

---- بررسی طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای امالک مسکونی 
به شماره ثبت ۷۸۵

14:۰۰ تا 15:3۰

---- نشست با رئیس محترم سازمان تعزیرات حکومتی و معاونین ایشان 
درخصوص نحوه نظارت بر بازار کاالهای اساسی 

15:3۰ تا 16:3۰

یکشنبه
جلسه(181) 
14۰1/۰3/۰1

---- بررسی تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان از مراجع صدور 
پروانه وکالت دادگستری

14:۰۰ تا 16:۰۰
سه شنبه

جلسه(183) 
14۰1/۰3/۰3

حقوق جزا و جرمشناسی
---- بررسی طرح اصالح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات  11:۰۰ تا 13:۰۰ دوشنبه
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اسالمی به شماره ثبت ۲۲۰ (اعاده شده از شورای نگهبان) 

----
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)
14:۰۰ تا 18:۰۰

جلسه(182) 
14۰1/۰3/۰2

---- ادامه بررسی الیحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین 
(اصلی- ثبت ۷۹)

16:۰۰ تا 18:۰۰
سه شنبه

جلسه(183) 
14۰1/۰3/۰3

حقوق خصوصی

---- بررسی الیحه تجارت (اصلی- ثبت ۱۱) (اعاده شده از شورای نگهبان) 1۰:۰۰ تا 11:۰۰
دوشنبه

جلسه(182) 
14۰1/۰3/۰2

حقوق عمومی و بین الملل

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

14:۰۰ تا 18:۰۰
شنبه

جلسه(18۰) 
14۰1/۰2/31

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

---- -کمیته دامپروری (نهاده های طیور و آخرین وضعیت تصمیمات متخذه 
در خصوص واحدهای مرغداری) 

۰9:3۰ تا 12:۰۰
شنبه

جلسه(255) 
14۰1/۰2/31

---- -ادامه بررسی الیحه تعین تکلیف اموال بهکده رضوی (ثبت ۱۰۳) 14:۰۰ تا 15:۰۰

----

-دعوت از معاونین وزارت جهاد کشاورزی بمنظور ارائه گزارش 
عملکرد و تاثیرات حذف ارز ترجیحی بر بازار (شرکت بازرگانی دولتی 

ایران، معاون توسعه بازرگانی، معاون امور تولدات دامی و شرکت 
پشتیبانی امور دام)

15:۰۰ تا 16:۰۰

---- -دعوت از رئیس محترم سازمان شیالت ایران جهت ارائه گزارش 
عملکرد و پیگیری موارد سئوال آقایان محفوظی، سعیدی و رئیسی

16:۰۰ تا 17:۰۰

یکشنبه
جلسه(256) 
14۰1/۰3/۰1

---- -کمیته آب (اولویتهای برنامه هفتم توسعه)  1۰:۰۰ تا 12:۰۰

---- -کمیته منابع بودجه ( بررسی ظرفیتهای تبصره ۸ الیحه بودجه سال 
(۱۴۰۱

14:۰۰ تا 16:۰۰

دوشنبه
جلسه(257) 
14۰1/۰3/۰2

---- -دعوت از وزیر جهاد کشاورزی بمنظور ارائه گزارش اقدامات انجام 
شده در ایجاد زیرساختهای اجرای طرح حذف ارز ترجیحی 

12:3۰ تا 14:۰۰

---- -ادامه بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات 
کشاورزی( رفع ایرادات شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام)

14:۰۰ تا 15:۰۰

---- -ارائه گزارش سند ملی امنیت غذایی کشور 15:۰۰ تا 16:۰۰

----
-دعوت از مدیرعامل شرکت دخانیات ایران بمنظور ارائه گزارش 

عملکرد و بررسی چالشها، مسائل و مشکالت فراروی کشتکاران و 
توتونکاران

16:۰۰ تا 17:۰۰

سه شنبه
جلسه(258) 
14۰1/۰3/۰3

---- -کمیته آب (استفاده بهینه از سد جگین) 14:۰۰ تا 16:۰۰ چهارشنبه
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جلسه(259) 
14۰1/۰3/۰4

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

----
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 ۰9:3۰
دوشنبه

جلسه(2۰) 
14۰1/۰3/۰2


