دوره یازدهم  -سال اول

دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها()۱۸
از شنبه  ۲۲/۹/۱۳۹۹تا چهارشنبه ۲۶/۹/۱۳۹۹

معاونت قوانین
اداره کل کمیسیون ها ،صحن و مشاورین

دستور جلسات تائید شده کمیسیون ها
روز
تاریخ

موضوع

ساعت

کمیسیون
اصلی/فرعی

الف -کمیسیون های خاص
 -۱کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس
سه شنبه
۲۵/۰۹/۱۳۹۹
چهارشنبه
۲۶/۰۹/۱۳۹۹

 -۱ادامه رسیدگي به گزارش کمیته منتخب کمیسیون در مورد طرح اصالح و الحاق موادي به قانون
 ۰۶:۳۰تا  ۰۷:۴۵نظارت مجلس بررفتار نمايندگان شماره ثبت  ۷۵با حضور رئیس کارگروه و کارشناس مرکز پژوهش

----

هاي مجلس  -۲ساير مباحث عمومي کمیسیون
ادامه رسیدگي به گزارش کمیته منتخب کمیسیون در مورد طرح اصالح و الحاق موادي به قانون نظارت
 ۰۶:۴۵تا  ۰۷:۴۵مجلس بررفتار نمايندگان شماره ثبت  ۷۵با حضور رئیس کارگروه و کارشناس مرکز پژوهش هاي

----

مجلس
 -۲کمیسیون اصل نود

یکشنبه
۲۳/۰۹/۱۳۹۹
دوشنبه
۲۴/۰۹/۱۳۹۹
سه شنبه
۲۵/۰۹/۱۳۹۹

 ۱۴:۰۰تا  ۱۶:۰۰نشست هیات رئیسه و روساي کمیته ها

----

 ۱۰:۰۰تا  ۱۰:۳۰نشست عمومي کمیسیون

----

 ۱۰:۳۰تا  ۱۱:۳۰بررسي طرح/اليحه 'طرح انتظام بخشي فرايند واگذاري بنگاه هاي دولتي' در اصل نود

فرعی

 ۱۱:۳۰تا  ۱۲:۰۰نشست عمومي کمیسیون

----

 ۱۳:۰۰تا  ۱۵:۰۰نشست با رئیس سازمان حسابرسي کل کشور

----

کمیته فرهنگی و اجتماعی
دوشنبه
۲۴/۰۹/۱۳۹۹

 ۱۳:۰۰تا  ۱۴:۰۰نشست کمیته فرهنگي و اجتماعي کمیسیون

----

 -۳کمیسیون تلفیق

برنامه هفتگي ارائه نشده است.
 -۴کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل  ۴۴قانون اساسی
بررسي اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور تبصره هاي مورد بررسي :تبصره ( ۲بندهاي الف-ب -د–و-
یکشنبه
۲۳/۰۹/۱۳۹۹

 ۱۵:۰۰تا ۱۷:۰۰

ز) -تبصره ( ۴بندهاي الف -ه) با حضور :وزارت امور اقتصادي و دارايي ،سازمان خصوصي سازي،
سازمان بورس ،صندوق توسعه ملي ،بانک مرکزي ،سازمان برنامه و بودجه ،ديوان محاسبات کشور،

----

مرکزپژوهشهاي مجلس ،اتاق ايران  ،اتاق تعاون
ادامه بررسي اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور تبصره هاي مورد بررسي :تبصره ( ۵بند هاي و -ل -ن-
دوشنبه
۲۴/۰۹/۱۳۹۹

 ۰۸:۰۰تا ۱۰:۰۰

س) تبصره ( ۷بندهاي الف  -ه) باحضور :وزارت امور اقتصادي و دارايي ،وزارت صنعت،معدن
وتجارت ،بانک مرکزي ،سازمان برنامه و بودجه ،قرارگاه سازندگي خاتم االنبیاء ديوان محاسبات کشور،

----

مرکزپژوهشهاي مجلس ،اناق ايران  ،اتاق تعاون
ادامه بررسي اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور تبصره ( ۱۸بندهاي ب -ج -د) -تبصره  – ۱۹تبصره
سه شنبه
۲۵/۰۹/۱۳۹۹

 ۱۵:۰۰تا ۱۷:۰۰

( ۲۰بند و) باحضور :وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ،وزارت امور اقتصادي و دارايي ،وزارت راه و
شهرسازي ،وزارت نفت ،معاونت علمي رياست جمهور ،سازمان برنامه و بودجه ،ديوان محاسبات کشور،
مرکزپژوهشهاي مجلس،
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----

چهارشنبه
۲۶/۰۹/۱۳۹۹

ادامه بررسي اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور تبصره مورد بررسي :تبصره  -۱۴باحضور :دستگاههاي
 ۱۳:۰۰تا  ۱۵:۰۰اجرايي مرتبط ،سازمان برنامه و بودجه ،ديوان محاسبات کشور ،مرکزپژوهشهاي مجلس ،اتاق ايران ،اتاق

----

تعاون
کارگروه:

چهارشنبه
۲۶/۰۹/۱۳۹۹

 ۱۵:۰۰تا ۱۷:۰۰

کارگروه :بررسي نظام ساماندهي تولید و بازار خودرو باحضور :وزارت صنعت،معدن و تجارت ،وزارت
امور اقتصادي و دارايي ،بانک مرکزي ،مرکزپژوهشهاي مجلس  ،بخش خصوصي

----

ب -کمیسیون های تخصصی
 -۱کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری
 ۱۳:۳۰تا ۱۴:۰۰
یکشنبه
۲۳/۰۹/۱۳۹۹

 ۱۴:۰۰تا ۱۵:۰۰
 ۱۵:۰۰تا ۱۵:۴۵
 ۰۸:۰۰تا ۱۰:۰۰
 ۱۰:۰۰تا ۱۰:۴۵
 ۱۰:۴۵تا ۱۱:۳۰

دوشنبه
۲۴/۰۹/۱۳۹۹

 ۱۳:۰۰تا ۱۵:۰۰

انتخاب سه نفر از اعضاي کمیسیون جهت عضويت در کمیسیون تلفیق اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل
کشور
بررسي بودجه معاونت علمي و فناوري رئیس جمهور در اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰با حضور مسئولین
محترم سازمان برنامه و بودجه ،ديوان محاسبات ،مرکز پژوهش ها و...
بررسي بودجه صندوق نوآوري و شکوفايي در اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰با حضور مسئولین محترم
سازمان برنامه و بودجه ،ديوان محاسبات ،مرکز پژوهش ها و...
بررسي بودجه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري در اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰با حضور مسئولین محترم
سازمان برنامه و بودجه ،ديوان محاسبات ،مرکز پژوهش ها و...
بررسي بودجه آموزشي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي در اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰با حضور
مسئولین محترم سازمان برنامه و بودجه ،ديوان محاسبات ،مرکز پژوهش ها و...
بررسي بودجه جامعه المصطفي العالمیه در اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰با حضور مسئولین محترم سازمان
برنامه و بودجه ،ديوان محاسبات ،مرکز پژوهش ها و...
بررسي بودجه وزارت آموزش و پرورش در اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰با حضور مسئولین محترم سازمان
برنامه و بودجه ،ديوان محاسبات ،مرکز پژوهش ها و...

----------------------

دعوت از وزير محترم علوم ،تحقیقات و فناوري جهت پاسخگويي به سواالت آقايان -۱ :احمد نادري
نماينده محترم تهران ،ري ،شمیرانات ،اسالمشهر و پرديس (دو فقره)  -۲روح اله عباسپور نماينده محترم
 ۱۵:۰۰تا  ۱۷:۰۰بويین زهرا و آوج  -۳محمد حسن آصفري نماينده محترم اراک ،خنداب و کمیجان  -۴علي جدي

----

نماينده محترم شیروان  -۵سید مصطفي آقامیرسلیم نماينده محترم تهران ،ري،شمیرانات ،اسالمشهر و
پرديس
 ۱۳:۰۰تا  ۱۳:۳۰نشست هیأت رئیسه کمیسیون
 ۱۳:۳۰تا ۱۴:۱۵
سه شنبه
۲۵/۰۹/۱۳۹۹

 ۱۴:۱۵تا ۱۵:۰۰
 ۱۵:۰۰تا ۱۵:۴۵

----

بررسي بودجه سازمان آموزش هاي فني و حرفه اي کشور در اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰با حضور
مسئولین محترم سازمان برنامه و بودجه ،ديوان محاسبات ،مرکز پژوهش ها و...
بررسي بودجه سازمان آموزش،ترويج و تحقیقات کشاورزي در اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰با حضور
مسئولین محترم سازمان برنامه و بودجه  ،ديوان محاسبات ،مرکز پژوهش ها و...
بررسي بودجه جهاد دانشگاهي در اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰با حضور مسئولین محترم سازمان برنامه و
بودجه ،ديوان محاسبات ،مرکز پژوهش ها و...

----------

 -۲کمیسیون اجتماعی
 ۱۴:۰۰تا  ۱۴:۱۰قرائت قرآن کريم و استماع اخبار
یکشنبه
۲۳/۰۹/۱۳۹۹

----

دعوت از سازمان برنامه و بودجه کشور و مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي به منظور تشريح
 ۱۴:۱۰تا  ۱۵:۱۰کلیات اليحه بودجه  ،۱۴۰۰پاسخ به سواالت نمايندگان کمیسیون و تبیین تبصره و رديف هاي مرتبط با

----

کمیسیون اجتماعي
 ۱۵:۱۰تا  ۱۵:۳۵بررسي طرح/اليحه 'بازنشستگي پیش از موعد' در اجتماعي
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اصلی

دوشنبه

 ۱۵:۳۵تا  ۱۶:۰۰بررسي طرح/اليحه 'طرح اصالح قانون بیمه کارگران ساختماني' در اجتماعي

اصلی

 ۱۶:۰۰تا  ۱۶:۳۰انتخاب  ۳نفز از نمايندگان محترم کمیسیون اجتماعي به منظور عضويت در کمیسیون تلفیق

----

 ۰۸:۰۰تا  ۰۸:۴۰دعوت از صندوق بازنشستگي کشوري و صندوق بازنشستگي فوالد در خصوص اليحه بودجه ۱۴۰۰

----

 ۰۸:۴۰تا  ۰۹:۲۰دعوت از سازمان تامین اجتماعي در خصوص اليحه بودجه ۱۴۰۰

----

 ۰۹:۲۰تا  ۰۹:۴۰دعوت از سازمان تامین اجتماعي نیروهاي مسلح در خصوص اليحه بودجه ۱۴۰۰

----

 ۱۰:۰۰تا  ۱۰:۴۰دعوت از کمیته امداد امام خمیني (ره) در خصوص اليحه بودجه ۱۴۰۰

----

 ۱۰:۴۰تا  ۱۱:۳۰دعوت از سازمان بهزيستي کشور در خصوص اليحه بودجه ۱۴۰۰

----

۲۴/۰۹/۱۳۹۹
 ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
 ۱۳:۰۰تا ۱۵:۰۰

سه شنبه
۲۵/۰۹/۱۳۹۹

چهارشنبه
۲۶/۰۹/۱۳۹۹

دعوت از رئیس محترم سازمان بهزيستي کشور در خصوص کیفیت اجراي طرح مثبت زندگي و بررسي
مطالبات معلوالن
دعوت از وزير محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعي و معاونین مربوطه در خصوص مسائل و مشکالت
مربوط به وزارتخانه (در محل کمیسیون اصل  ۹۰مجلس شوراي اسالمي)

-------

 ۱۶:۰۰تا  ۱۷:۰۰دعوت از سازمان اداري و استخدامي کشور در خصوص اليحه بودجه ۱۴۰۰

----

 ۰۷:۰۰تا  ۰۸:۰۰جلسه هیات رئیسه کمیسیون اجتماعي

----

 ۱۳:۰۰تا ۱۴:۰۰

دعوت از مديران منابع انساني قوه مقننه با حضور نمايندگان سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداري و
استخدامي در خصوص کیفیت همسان سازي حقوق بازنشستگان

----

 ۱۴:۰۰تا  ۱۵:۰۰دعوت از بنیاد شهید و امور ايثارگران انقالب اسالمي در خصوص اليحه بودجه ۱۴۰۰

----

 ۱۵:۰۰تا  ۱۶:۰۰دعوت از سپاه پاسداران انقالب اسالمي و سازمان بسیج مستضعفین در خصوص اليحه بودجه ۱۴۰۰

----

 ۱۴:۰۰تا  ۱۴:۱۰قرائت قرآن کريم و استماع اخبار

----

 ۱۴:۱۰تا ۱۵:۳۰

جلسه اعضاي منتخب تلفیق کمیسیون اجتماعي و هیات رئیسه کمیسیون به منظور جمع بندي مباحث
مطروحه در خصوص بودجه ۱۴۰۰

----

 -۳کمیسیون اقتصادی
 ۱۳:۰۰تا  ۱۴:۰۰بررسي طرح/اليحه 'اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور' در اقتصادي
یکشنبه
۲۳/۰۹/۱۳۹۹

دوشنبه
۲۴/۰۹/۱۳۹۹

 ۱۴:۰۰تا ۱۵:۰۰

بررسي طرح/اليحه 'اليحه اصالح ماده ( )۸قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر
حوادث ناشي از وسايل نقلیه' در اقتصادي

فرعی
اصلی

 ۱۵:۳۰تا  ۱۷:۳۰نشست مشترک کمیسیون اقتصادي با رئیس محترم قوه قضائیه و معاونان ايشان

----

 ۰۸:۰۰تا  ۱۰:۰۰بررسي طرح/اليحه 'طرح بانکداري جمهوري اسالمي ايران ' در اقتصادي

اصلی

 ۱۰:۰۰تا  ۱۰:۴۵بررسي طرح/اليحه 'طرح نظام جامع حسابداري و حسابرسي' در اقتصادي

اصلی

 ۱۰:۴۵تا  ۱۱:۳۰بررسي طرح/اليحه 'طرح اصالح قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران' در اقتصادي

اصلی

 ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

بررسي آخرين وضعیت اجراي قوانین و مقررات مالیاتي کشور جهت بررسي ضرورت اعمال ماده ()۲۳۴
آئین نامه داخلي مجلس

----

 )۱انتخاب سه نفر از اعضاي کمیسیون اقتصادي براي عضويت در کمیسیون تلفیق اليحه بودجه سال
 ۱۳:۳۰تا ۱۴:۰۰
سه شنبه
۲۵/۰۹/۱۳۹۹

 ۱۴۰۰کل کشور  )۲انتخاب دو نفر از اعضاي کمیسیون اقتصادي براي عضويت در هیأت امناي صندوق
بیمه حوادث طبیعي ساختمان(در اجراي بند (الف) ماده ( )۱۰قانون تاسیس صندوق بیمه همگاني

----

حوادث طبیعي)
دعوت از وزير محترم صنعت ،معدن و تجارت جهت بررسي تقاضاي چهل و هفت نفر از نمايندگان
 ۱۴:۰۰تا  ۱۵:۰۰محترم براي اعمال ماده ( )۲۳۴آئین¬نامه داخلي در خصوص «چرايي تاخیر چندماهه در ترخیص
کاالهاي اساسي مورد نیاز کشور»
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----

دعوت از وزير محترم صنعت ،معدن و تجارت جهت بررسي سواالت آقايان :الف) جواد کريمي قدوسي
 ۱۵:۰۰تا  ۱۶:۰۰نماينده محترم مشهد ب) علي اکبر کريمي نماينده محترم اراک پ) محمدرضا صباغیان نماينده محترم

----

مهريز ت) جالل محمودزاده نماينده محترم مهاباد
چهارشنبه
۲۶/۰۹/۱۳۹۹

 ۱۲:۰۰تا  ۱۳:۰۰جلسه هیأت رئیسه کمیسیون در خصوص بررسي اخبار روز و نحوه رسیدگي به طرحها و لوايح

----

 -۴کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

یکشنبه
۲۳/۰۹/۱۳۹۹

 ۱۳:۳۰تا  ۱۳:۴۵استماع گزارش هیئت اعزامي به کشور ونزوئال به منظور نظارت بر روند انتخابات پارلماني آن کشور

----

 ۱۳:۴۵تا  ۱۴:۰۰انتخاب و معرفي سه نفر از اعضاي کمیسیون براي عضويت در کمیسون تلفیق بودجه

----

 ۱۴:۰۰تا ۱۵:۰۰
 ۱۵:۰۰تا ۱۶:۰۰

سه شنبه
۲۵/۰۹/۱۳۹۹
چهارشنبه
۲۶/۰۹/۱۳۹۹

استماع گزارش وزير محترم دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح و معاونان ايشان در خصوص نحوه عملکرد
بودجه سال جاري
استماع گزارش فرماندهي محترم نیروي انتظامي و معاونان ايشان در خصوص نحوه عملکرد بودجه سال
جاري

-------

 ۱۳:۳۰تا  ۱۴:۰۰مروري بر آخرين اخبار و تحوالت

----

 ۱۴:۰۰تا  ۱۶:۰۰استماع گزارش وزير محترم اطالعات و معاونان ايشان در خصوص نحوه عملکرد بودجه سال جاري

----

 ۰۶:۳۰تا  ۰۸:۰۰نشست هیئت رئیسه کمیسیون و رؤساي کمیته ها

----

 -۵کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها
 ۱۳:۰۰تا  ۱۳:۰۵تالوت قرآن کريم و استماع اخبار داخلي کشور
 ۱۳:۰۵تا ۱۳:۱۰
یکشنبه

 ۱۳:۱۰تا ۱۳:۳۰

۲۳/۰۹/۱۳۹۹
 ۱۳:۳۰تا ۱۴:۱۵
 ۱۴:۱۵تا ۱۵:۳۰

دوشنبه
۲۴/۰۹/۱۳۹۹

انتخاب سه نفر از اعضاي کمیسیون جهت عضويت در کمیسیون تلفیق بررسي اليحه بودجه سال ۱۴۰۰
کل کشور
ادامه بررسي و تصويب آيین نامه تشکیالت و شرح وظايف دبیرخانه دائمي هیات مرکزي نظارت بر
انتخابات شوراهاي اسالمي کشور
دعوت از نماينده مرکز پژوهشها و رياست محترم سازمان برنامه و بودجه جهت ارائه توضیحات پیرامون
کلیات اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور
بررسي بودجه نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران در اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور با دعوت از
فرمانده نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران و پلیس هاي تخصصي

----------------

 ۰۸:۰۰تا  ۰۸:۱۰تالوت قرآن کريم و استماع اخبار داخلي کشور

----

 ۰۸:۱۰تا  ۰۹:۱۵بررسي بودجه سازمان شهرداري ها و دهیاري ها در اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور

----

 ۰۹:۱۵تا  ۱۰:۱۰بررسي بودجه سازمان مديريت بحران کشور در اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور

----

 ۱۰:۱۰تا  ۱۱:۰۰بررسي بودجه سازمان ثبت احوال کشور در اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور

----

 ۱۱:۰۰تا  ۱۲:۰۰بررسي بودجه جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران در اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور

----

 ۱۲:۰۰تا  ۱۶:۰۰بررسي بودجه وزارت اطالعات در اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور  /بازديد از وزارت اطالعات

----

دعوت از وزير محترم کشور جهت پاسخ به سواالت نمايندگان محترم ( -۱سیدمحمدمولوي -نماينده
محترم آبادان -۲معین الدين سعیدي -نماينده محترم چابهار ،کنارک ،قصرقند ،شهر و بخش مرکزي نیک
سه شنبه
۲۵/۰۹/۱۳۹۹

شهر  -۳فرهاد بشیري -نماينده محترم پاکدشت  -۴غالمعلي کوهساري -نماينده محترم رامیان و
 ۱۳:۰۰تا  ۱۵:۰۰آزادشهر  -۵روح اله نجابت -نماينده محترم شیراز و زرقان  -۶شهريار حیدري -نماينده محترم قصر
شیرين ،سرپل ذهاب و گیالنغرب  -۷رسول فرخي میکال -نماينده محترم الهیجان و سیاهکل  -۸علي
زنجاني حسنلويي -نماينده محترم نقده و اشنويه  -۹جالل محمودزاده -نماينده محترم مهاباد -۱۰
منصور آرامي -نماينده محترم بندرعباس ،قشم ،ابوموسي ،حاجي آباد و خمیر  -۱۱سمیه محمودي-
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----

نماينده محترم شهرضا و دهاقان  -۱۲احمد مرادي -نماينده محترم بندرعباس ،قشم ،ابوموسي ،حاجي
آباد و خمیر)

چهارشنبه
۲۶/۰۹/۱۳۹۹

 ۱۵:۰۰تا  ۱۷:۰۰بررسي بودجه وزارت کشور در اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور

----

 ۰۷:۰۰تا  ۰۸:۰۰نشست هیئت رئیسه کمیسیون و روساي کمیته ها

----

کمیته تشکل های صنفی و سازمان های مردم نهاد
چهارشنبه
۲۶/۰۹/۱۳۹۹

بررسي طرح اصالح مواد( )۱و ( )۱۰قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههاي سیاسي (اعاده شده از
 ۱۳:۰۰تا  ۱۵:۰۰شوراي نگهبان-شماره ثبت )۲۳با حضور نماينده محترم شوراي نگهبان ،مرکز پژوهشها ،نمايندگان

اصلی

تشکل هاي صنفي-تخصصي و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط
 -۶کمیسیون انرژی

یکشنبه
۲۳/۰۹/۱۳۹۹
سه شنبه
۲۵/۰۹/۱۳۹۹

 ۱۳:۳۰تا ۱۴:۰۰

انتخاب سه نفر از اعضاي کمیسیون انرژي براي عضويت در کمیسیون تلفیق اليحه بودجه سال ۱۴۰۰
کل کشور

----

 ۱۴:۰۰تا  ۱۶:۰۰بررسي تبصره ها و بندهاي ارجاعي اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور

فرعی

 ۱۳:۳۰تا  ۱۶:۰۰ادامه بررسي تبصره ها و بندهاي ارجاعي اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور

فرعی

 -۷کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
 ۰۸:۳۰تا  ۱۲:۰۰ادامه بررسي منابع بودجه(درآمدهاي مالیاتي و حقوق ورودي)

----

 ۱۳:۰۰تا  ۱۶:۰۰ادامه بررسي منابع بودجه(درآمد نفت)

----

 ۱۳:۰۰تا  ۱۵:۰۰رسیدگي به کلیات اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور

----

 ۱۵:۰۰تا  ۱۶:۰۰انتخاب  ۹نفر از اعضاي کمیسیون جهت عضويت در کمیسیون تلفیق اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور

----

دوشنبه

 ۰۸:۳۰تا  ۱۲:۰۰ادامه رسیدگي به اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور

----

۲۴/۰۹/۱۳۹۹

 ۱۳:۰۰تا  ۱۶:۰۰ادامه رسیدگي به اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور

----

 ۱۴:۰۰تا  ۱۶:۰۰ادامه رسیدگي به اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور

----

شنبه
۲۲/۰۹/۱۳۹۹
یکشنبه
۲۳/۰۹/۱۳۹۹

سه شنبه
۲۵/۰۹/۱۳۹۹

 -۸کمیسیون بهداشت و درمان
----

 ۱۳:۰۰تا  ۱۳:۰۵تالوت قرآن کريم و استماع اخبار
ادامه بررسي راهکارهاي اجرائي تسريع در ساخت و تولید واکسن کرونا باحضور مسئولین وزارت
 ۱۳:۰۵تا  ۱۵:۰۰بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکي  ،وزارت جهاد کشاورزي ،معاونت علمي و فنآوري رياست
جمهوري  ،سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي جمهوري اسالمي

یکشنبه
۲۳/۰۹/۱۳۹۹

 ۱۵:۰۰تا ۱۶:۰۰
 ۱۶:۰۰تا ۱۶:۱۵

دوشنبه
۲۴/۰۹/۱۳۹۹

----

بررسي اعتبارات جمعیت هالل احمر در اليحه بودجه  ۱۴۰۰کل کشور با حضور مسئولین جمعیت هالل
احمر
انتخاب سه نفر از اعضاء محترم جهت عضويت و شرکت در جلسات کمیسیون تلفیق بودجه  ۱۴۰۰کل
کشور( بر اساس ماده ( )۴۱قانون آئین نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي )

-------

 ۱۶:۱۵تا  ۱۷:۰۰بررسي کلیات اليحه بودجه ۱۴۰۰کل کشور

----

 ۰۸:۰۰تا  ۰۸:۰۵تالوت قرآن کريم و استماع اخبار

----

 ۰۸:۰۵تا ۱۰:۰۰

بررسي اعتبارات بخش سالمت در اليحه بودجه  ۱۴۰۰کل کشور با حضور مسئولین ديوان محاسبات و
وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکي
کمیته دارو و غذا
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----

یکشنبه
۲۳/۰۹/۱۳۹۹

 ۱۷:۰۰تا  ۱۹:۰۰ادامه بررسي پیش نويس قانون جامع دارو و غذا

----

 -۹کمیسیون صنایع و معادن
 ۱۳:۰۰تا  ۱۳:۲۰انتخاب  ۳نفر از اعضاي کمیسیون براي عضويت در کمیسیون تلفیق اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور
یکشنبه
۲۳/۰۹/۱۳۹۹

----

بررسي اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور در حوزه صنعت و معدن و تجارت با حضور مسئوالن
 ۱۳:۲۰تا  ۱۵:۰۰اجرايي از وزارت صنعت معدن و تجارت  ،سازمان برنامه و بودجه  ،مرکز پژوهشهاي مجلس  ،اتاق

----

ايران  ،ديوان محاسبات
----

 ۱۵:۰۰تا  ۱۵:۳۰جلسه هیات رئیسه کمیسیون
دعوت از وزير محترم صنعت ،معدن و تجارت و نمايندگان محترم متقاضي تحقیق و تفحص براي :
بررسي درخواست انجام تحقیق و تفحص " شرکت فوالد مبارکه اصفهان " در اجراي ماده ( )۲۱۲قانون
آئین نامه داخلي و پاسخگوئي به سئواالت نمايندگان محترم  :جناب آقاي علیرضا زنديان نماينده محترم
بیجار جناب آقاي جواد کريمي قدوسي نماينده محترم مشهد(  ۲فقره ) جناب آقاي حسینعلي حاجي
 ۰۸:۰۰تا  ۰۹:۴۵دلیگاني نماينده محترم شاهین شهر جناب آقاي علیرضا ورناصري نماينده محترم مسجد سلیمان اللي و

----

هفتگل(  ۳فقره ) سرکار خانم زهره سادات الجوردي نماينده محترم تهران ري شمیرانات اسالمشهر و
پرديس جناب آقاي محمدرضا صباغیان نماينده محترم مهريز بافق ابرکوه خاتم( ۲فقره ) جناب آقاي

دوشنبه

سیدمحمد رضا میرتاج الديني نماينده محترم تبريز ،آذرشهر و اسکو جناب آقاي سیدمحمد مولوي

۲۴/۰۹/۱۳۹۹

نماينده محترم آبادان
 ۰۹:۴۵تا ۱۰:۴۵

بررسي اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور در حوزه صنايع دفاعي با حضور مسئوالن ذيربط وزارت دفاع
و پشتیباني نیروهاي مسلح و مرکز پژوهشهاي مجلس و اتاق ايران و ديوان محاسبات

----

دعوت از وزير محترم تعاون کار و رفاه اجتماعي و نماينده محترم متقاضي تحقیق و تفحص براي :
 ۱۰:۴۵تا  ۱۱:۴۵بررسي درخواست انجام تحقیق و تفحص " عملکرد شرکت دخانیات ايران" در اجراي ماده ()۲۱۲

----

قانون آئین نامه داخلي
بررسي اليحه بودجه کل کشور سال  ۱۴۰۰در حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات با حضور مسئوالن
سه شنبه

 ۱۴:۰۰تا  ۱۵:۲۰اجرايي از وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  ،سازمان برنامه و بودجه ،مرکز پژوهشهاي مجلس  ،اتاق

----

ايران و ديوان محاسبات

۲۵/۰۹/۱۳۹۹
 ۱۵:۲۰تا ۱۶:۰۰

بررسي اليحه بودجه کل کشور سال  ۱۴۰۰در حوزه صنايع پتروشیمي با حضور مسئوالن وزارت نفت و
شرکت پتروشیمي  ،مرکز پژوهشهاي مجلس  ،اتاق ايران  ،ديوان محاسبات

----

کمیته ارتباطات و فناوری اطالعات
یکشنبه
۲۳/۰۹/۱۳۹۹

 ۱۵:۰۰تا ۱۶:۰۰

بررسي اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور در حوزه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و سازمان ها و
شرکت هاي تابعه

----

کمیته صنایع هوافضا و فناوریهای نوین
 ۱۴:۰۰تا  ۱۵:۰۰بررسي تحوالت دانش بنیان در حوزه فعالیت شرکت ايران خودرو
دوشنبه
۲۴/۰۹/۱۳۹۹

----

بررسي عملکرد وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در حوزه
 ۱۵:۰۰تا  ۱۶:۰۰زيست فناوري با حضور مسئوالن اجرايي از دستگاههاي وزارت صمت  ،معاونت علمي و فناوري

----

رياست جمهوري – صندوق نوآوري و شکوفائي رياست جمهوري
 -۱۰کمیسیون عمران
 ۱۴:۰۰تا  ۱۴:۱۵انتخاب سه نفر از اعضاي کمیسیون عمران جهت عضويت در کمیسیون تلفیق بودجه  ۱۴۰۰کل کشور

----

 ۱۴:۱۵تا  ۱۸:۰۰بررسي طرح جهش تولید و تامین مسکن ( ارجاعي از صحن)

اصلی

دوشنبه

 ۰۸:۰۰تا  ۱۲:۰۰بررسي بندها و تبصره هاي ارجاعي اليحه بودجه  ۱۴۰۰کل کشور به کمیسیون عمران

فرعی

۲۴/۰۹/۱۳۹۹

 ۱۴:۰۰تا  ۱۶:۰۰بررسي بندها و تبصره هاي ارجاعي اليحه بودجه  ۱۴۰۰کل کشور به کمیسیون عمران

فرعی

یکشنبه
۲۳/۰۹/۱۳۹۹
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سه شنبه
۲۵/۰۹/۱۳۹۹

 ۰۷:۰۰تا  ۰۸:۰۰جلسه هیات رئیسه کمیسیون

----

 ۱۴:۰۰تا  ۱۶:۰۰بررسي بندها و تبصره هاي ارجاعي اليحه بودجه  ۱۴۰۰کل کشور به کمیسیون عمران

فرعی

 -۱۱کمیسیون فرهنگی
یکشنبه

 ۱۳:۳۰تا  ۱۴:۰۰بررسي اخبار فرهنگي

۲۳/۰۹/۱۳۹۹

 ۱۴:۰۰تا ۱۵:۳۰

دوشنبه

 ۰۸:۰۰تا ۱۲:۰۰

۲۴/۰۹/۱۳۹۹
سه شنبه
۲۵/۰۹/۱۳۹۹
چهارشنبه
۲۶/۰۹/۱۳۹۹

----

 -۱انتخاب  ۳نفر از اعضاي کمیسیون براي عضويت در کمیسیون تلفیق بودجه سال ( ۱۴۰۰در اجراي
آيین نامه داخلي)  -۲بحث و تبادل نظر پیرامون اولويت هاي چهارساله کمیسیون
 -۱بررسي اخبار فرهنگي  -۲استماع گزارش رئیس محترم مجمع جهاني اهل بیت (ع)  -۳استماع
گزارش رئیس محترم جامعه المصطفي العالمیه (ص)

 ۱۳:۳۰تا  ۱۵:۳۰متعاقباً اعالم خواهد شد
 ۱۳:۳۰تا ۱۵:۳۰

----------

 -۱بررسي اخبار فرهنگي  -۲بررسي اعتبارات بخش فرهنگ در اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰کشور با
حضور مسئولین سازمان برنامه و بودجه

 ۰۷:۰۰تا  ۰۸:۰۰جلسه هیأت رئیسه کمیسیون

-------

 -۱۲کمیسیون قضائی و حقوقی
 ۱۳:۳۰تا ۱۴:۰۰
یکشنبه
۲۳/۰۹/۱۳۹۹

۲۴/۰۹/۱۳۹۹
سه شنبه
۲۵/۰۹/۱۳۹۹

کشور (دراجراي ماده( )۴۱قانون آيین نامه داخلي)

 ۱۴:۰۰تا  ۱۵:۰۰بررسي طرح اصالح مواد ( )۷۰۵تا ( )۷۱۱کتاب پنجم قانون مجازات اسالمي(اصلي -ثبت )۲۲۰
 ۱۵:۰۰تا ۱۷:۰۰

دوشنبه

انتخاب سه نفر از اعضاي کمیسیون جهت عضويت در کمیسیون تلفیق اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل

بررسي و استماع پیشنهادهاي معاونت ها و دستگاههاي تابعه قوه قضائیه و ديگر دستگاههاي اجرائي
درخصوص اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور

 ۰۸:۰۰تا  ۱۲:۰۰ادامه بررسي طرح حمايت از مالکیت صنعتي(اصلي -ثبت )۱۸۲
 ۱۳:۳۰تا ۱۵:۰۰

بررسي طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسالمي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده)
(اصلي ثبت ( )۳۰اعاده شده از شوراي نگهبان)

----------------

کارگروه حقوق خصوصی
دوشنبه
۲۴/۰۹/۱۳۹۹

 ۱۳:۳۰تا  ۱۵:۰۰ادامه بررسي طرح يک فوريتي حمايت مالي از افشاگران فساد (اصلي -ثبت )۲۱۶

----

 ۱۵:۰۰تا  ۱۷:۰۰ادامه بررسي طرح الحاق يک تبصره به ماده ( )۱۱قانون اجراي محکومیتهاي مالي (اصلي -ثبت )۲۳۴

----

 -۱۳کمیسیون کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیط زیست
شنبه
۲۲/۰۹/۱۳۹۹

 ۰۶:۰۰تا ۲۲:۰۰
 ۱۳:۰۰تا ۱۳:۱۵

یکشنبه

 ۱۳:۱۵تا ۱۴:۱۵

۲۳/۰۹/۱۳۹۹
 ۱۴:۱۵تا ۱۶:۳۰

سه شنبه
۲۵/۰۹/۱۳۹۹

سفر به شهرستان ساوه و زرنديه بمنظور بررسي مسائل و مشکالت حوزه کشاورزي ،آب ،منابع طبیعي و
محیط زيست شهرستان مذکور
انتخاب سه نفر از اعضاي کمیسیون جهت عضويت در کمیسیون تلفیق بررسي اليحه بودجه سال ۱۴۰۰
کل کشور
دعوت از رياست محترم سازمان برنامه و بودجه جهت ارائه توضیحات پیرامون کلیات اليحه بودجه سال
 ۱۴۰۰کل کشور
بررسي بودجه وزارت جهاد کشاورزي و سازمانها ،موسسات و شرکتهاي تابعه در اليحه بودجه سال
 ۱۴۰۰کل کشور

-------------

 ۱۶:۳۰تا  ۱۷:۰۰بررسي بودجه سازمان هواشناسي در اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور

----

 ۱۳:۰۰تا  ۱۵:۰۰بررسي بودجه وزارت نیرو و شرکتهاي تابعه در اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور

----

 ۱۵:۰۰تا  ۱۷:۰۰بررسي بودجه سازمان محیط زيست در اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور

----
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اصالحات دستور جلسات
روز
تاریخ

موضوع

ساعت

نقش
کمیسیون

کمیسیون بهداشت و درمان
اصالحیه ۱
 ۱۳:۰۵تا ۱۵:۰۰

ادامه بررسي راهکارهاي اجرائي تسريع در ساخت و تولید واکسن کرونا باحضور مسئولین وزارت
بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکي  ،وزارت جهاد کشاورزي ،معاونت علمي و فنآوري رياست جمهوري

----

 ،سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي جمهوري اسالمي
اصالحیه ۱
یکشنبه

 ۱۵:۰۰تا  ۱۶:۰۰بررسي اعتبارات جمعیت هالل احمر در اليحه بودجه  ۱۴۰۰کل کشور با حضور مسئولین جمعیت هالل

----

احمر

۲۳/۰۹/۱۳۹۹

اصالحیه ۱
 ۱۶:۰۰تا  ۱۶:۱۵انتخاب سه نفر از اعضاء محترم جهت عضويت و شرکت در جلسات کمیسیون تلفیق بودجه  ۱۴۰۰کل

----

کشور( بر اساس ماده ( )۴۱قانون آئین نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي )
 ۱۶:۱۵تا ۱۷:۰۰

اصالحیه ۱
بررسي کلیات اليحه بودجه ۱۴۰۰کل کشور

9

----

