
 1484     شماره چاپ   چهارمدوره دهم ـ سال 
 26/04/1398تاریخ چاپ   1398 -1399

 
 دستور جلسات هفتگی

 هاکمیسیون
 

)101( 
 

 02/05/1398شنبه چهارلغایت  29/04/1398شنبه 
 
 
 
 

 
 

 معاونت قوانین
 

@M
gha
van
in



2 

 روز
 موضوع ساعت تاریخ

 هاي خاصکمیسیون -الف

 ) قانون اساسی90کمیسیون اصل نودم ( -1

 یکشنبه
30//4/1398 

 17:30 الی 16

 نشست عمومی کمیسیون براي:
 برگزاري انتخابات هیات رئیسه کمیسیون در اجالسیه چهارم -1
بررسی درخواست آقایان دکتر امیرحسنخانی و عثمانی موضوع  -2

 تغییر کمیسیونتقاضاي 
بررسی گزارش تهیه شده در خصوص قانون تشکیالت ، وظایف و  -3

انتخابات شوراهاي اسالمی و طرز کار دستگاه هاي متولی در اجراي 
 قانون مذکور 

 سایر مسائل مطروحه -4

نشست کمیتـه قضـایی کمیسـیون بـراي بررسـی شـکایات واصـله و  18:30 الی 17:30
 کمیتههاي مطروحه در پرونده

 شنبهسه
01/05/1398 

ولین وزارت امور اقتصادي و دارایی و بانک ملت براي ئنشست با مس 15:30 الی 14
 بررسی پرونده مطروحه

نشست کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون براي بررسی شکایات  15الی  14
 واصله و پرونده هاي مطروحه در کمیته

 
 نامه داخلی مجلسکمیسیون آیین -2

 
 سه شنبه

1/5/1398 
7:00 

پیشنهادي هیئت رئیسه در مورد  یفرم و دستورالعمل اجرائ یررسب - 1
موضـوع  ازیـامت يبر مبنا ندگانینما ي تخصصیونهایسیکم نییتعنحوه 

ی بـا اسالم يمجلس شورا ینامه داخل نیقانون آئ) 36( ماده )1ه(بصرت
 حضور مدعوین

امور قوه مقننه شماره چـاپ  طرح مشارکت مستقیم شهروندان در - 2
554 
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 روز
 موضوع ساعت تاریخ

 هاي کلیکمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجراي سیاست -3
 ) قانون اساسی44اصل چهل و چهارم (

 یک شنبه
 18 تا 16 30/4/98

(براساس مصوبات  1398ادامه بررسی موضوع رونق تولید در سال 
کمیسیونها ، وزراي دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور جلسه روساي 

 ) 25/4/1398،بانک مرکزي در مورخ 

 دوشنبه
 8 تا 7 31/4/98

راي گیري نهائی الیحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصالح مواد 
اصلی  (قانون اساسی  44) قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل 38) تا (34(

) 34و طرح الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده ( )821چاپ شماره 
 )768شماره چاپ  –اصلی  ( قانون اساسی 44قانون اصل 

 کارگروه

 یک شنبه
 20 تا 18 30/4/98

اصل  یکل يهااستیس ي) قانون اجرا5ماده ( هیطرح استفساربررسی 
طرح و  )1421ی (اصلی شماره چاپ ) قانون اساس44چهل و چهارم (

 يشدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانکها یمستثن
 يبا حضور وزارت امور اقتصاد) 1393ی (شماره چاپ ردولتیغ يتجار

بانک رفاه کارگران،  ،یاجتماع نیسازمان تام ،يبانک مرکز ،ییو دارا
 مجلس يمحاسبات و مرکزپژوهشها وانید

 تولید و محیط کسب و کار مشترك رونق   کارگروه
 سه شنبه

بررسی تسهیل در صدور مجوزهاي الزم براي فعالیتهاي تولیدي در  16 تا 14 1/5/98
 دستگاههاي اجرائی

 کارگروه رونق تولید

 سه شنبه
 18 تا 16 1/5/98

جلسه با معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه جهت استفاده از 
رونق ظرفیتهاي نمایندگی هاي ایران در کشور هاي خارجی در موضوع 

هاي امور خارجه، امور اقتصادي و دارایی، تولید با حضور وزارتخانه
صنعت،معدن و تجارت، نفت، گمرك، بانک مرکزي،  بانک پاسارگاد 

 اتاق ایران، مرکزپژوهشهاي مجلس
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 هاي تخصصیکمیسیون -ب

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوري -1  

 یکشنبه
30/4/1398 

 تبادل اخبار 14:15تا  14

 15:15تا  14:15

دعوت از وزیر محترم علوم،تحقیقـات و فنـاوري جهـت پاسـخگویی بـه 
 سواالت آقایان :

 ولی داداشی  )1
 نصراله پژمانفر )2
 شکورپورحسین شقالن )3
 نفر 10عباس پوربافرانی به نمایندگی از  )4
 فقره)3خراسانی ( رضا شیران )5
 فقره)2محمدنعیم امینی فرد ( )6

دعوت ازفرمانده محترم هوافضاي سپاه پاسداران انقـالب اسـالمی جهـت  16:00تا  15:15
 در حوزه هوافضا ژوهشیارائه گزارش پیشرفتهاي تحقیقاتی و پ

 شنبهسه
1/5/1398 

 کمیسیوننشست هیات رئیسه و روساي کمیته هاي تخصصی   14:00تا  13:00
 تبادل اخبار 14:15تا  14:00

 15تا  14:15

ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــرم س ــیس محت ــوت از رئ ــرم  -دع وزراي محت
ــاوري  ــات و فن ــکی   -علوم،تحقیق ــوزش پزش ــت،درمان و آم  –بهداش

رئیس محترم دانشـگاه آزاد  -سرپرست محترم وزارت آموزش و پرورش 
اسالمی و رئیس محترم بنیـاد شـهید و امـور ایثـارگران انقـالب اسـالمی 

 درخصوص نحوه پرداخت مطالبات دانشگاه هاي دولتی و غیردولتی

 چهار شنبه
 12 تا 10 2/5/98

بررسی معوقات بدهی هاي مالیاتی، بانکی و بیمه اي تولید کنندگان و 
هاي ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانهابا حضور وزارتخانهاختیارات 

امور اقتصادي و دارایی، صنعت معدن و تجارت، تعاون کار و رفاه 
اجتماعی، کشور، بانک مرکزي ، سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی ، 

 اتاق ایران، مرکزپژوهشهاي مجلس
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 16تا  15

 دعوت از وزیر محترم تعاون کار و رفـاه اجتمـاعی جهـت ارائـه گـزارش
ین محتـرم آموزشـی دبیرخانه شورایعالی مهارتی با حضور معـاون عملکرد

و آمـوزش وزارتخانه هاي عتف ، بهداشت  ، درمان و آمـوزش پزشـکی  
 .وزارت آموزش و پرورش توسطه م

 کارگروه هاي تخصصی
 شنبه 

 بازدید از مدارس استان تهران 16:00تا  09:00 29/04/98

 شنبهیک
 17تا  16 30/04/98

 کمیته آموزش و پرورشنشست 
 نشست کمیته آموزش عالی و پزشکی
 نشست کمیته فرهنگ و تربیت اسالمی

 نشست کمیته آموزش هاي فنی و حرفه اي
 نشست کمیته تحقیقات و فناوري

 دوشنبه
 17:30تا  17:00 31/04/98

 درخصوص : 234جلسه کارگروه هاي اعمال ماده 
 صندوق رفاه دانشجویان وزارت عتف -1
مجوز رشته هاي جدید در مراکز غیرانتفاعی آموزش صدور  -2

 عالی
 تخلفات صندوق حمایت از شرکت هاي دانش بنیان -3
 نحوه اداره اموال بنیاد آرشام -4
 تخلفات پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمی  -5

 نحوه جذب و پذیرش آقاي حسین فریدون در مقطع دکتري  - 6      
 چهارشنبه

 متعاقبا اعالم می گردد . 16:00تا  08:00 02/05/98

 
 کمیسیون اجتماعی -2

 یکشنبه
 30/14تا14 30/4/1398

) قانون مـدیریت خـدمات 84طرح استفساریه عدم شمول حکم ماده (-1
کشوري در رعایت سقف مرخصی قابل ذخیره به ایثارگران مشمول قانون 

) قـانون 11) و (9مـواد (حالت اشتغال و ذخیره مرخصی ناشی از اعمـال 
چـاپ ( 31/3/1374تسهیالت استخدامی و اجتمـاعی جانبـازان مصـوب 

1127( 
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الیحه تمدید مدت اجراي آزمایشی قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و -2 15تا30/14
 (اعاده شده از شوراي نگهبان) 1442فساد . چاپ مقابله با 

کلیــه مراکــز اداري و آموزشــی  بررســی طــرح تعطیلــی روز پنجشــنبه-3 30/15تا15
 1400 چاپ وقضایی در کلیه استانها همانند تهران

 هابررسی الیحه استخدامی شهرداري -4 16تا30/15
 1352چاپ  طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد-5 

 سه شنبه 
1/5/1398 

قـرارداد معـین سازي مزایا، حقوق و امتیازات کارکنـان طرح یکسان 15تا14
 کارور (اپراتور) هاي برق با سایر کارمندان پیمانی و رسمی

 16تا15

ارگروه کار و روابط کار :بررسی موضوع مسایل مشکالت انجمـن ک
صنفی کارگران اداره سوختگیري فروردگاه مهرآباد با حضور نماینده 

شـرکت ملـی پخـش  –تعاون ،کار و رفاه اجتمـاعی  -وزارت  نفت
 نفتی ایران فرآوردهاي

 

 اقتصاديکمیسیون  -3

 یکشنبه
30/4/1398 

 15الی  14
) بررسی طرح دوفوریتی الزام بانکها و مؤسسات اعتباري غیربانکی به 1

چاپ  -گیرندگان(اصلیحذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیالت
1466( 

از صحن ) بررسی شور دوم الیحه مالیات بر ارزش افزوده(اعاده شده 2 17الی  15
 علنی مجلس) و همچنین بررسی پیشنهادات نمایندگان محترم

 دوشنبه
 13الی  11 31/4/1398

بررسی موضوع رمز ارزها با حضور وزراي محترم امور اقتصادي و 
دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، رئیس کل محترم بانک مرکزي، 

 ها و دیوان محاسباتمرکز پژوهش

 سه شنبه
1/5/1398 

جلسه هیأت رئیسه کمیسیون در خصوص نحوه رسیدگی به طرحها و  8الی  7
 لوایح موجود کمیسیون

 16الی  30/13

 دعوت از وزیر محترم امور اقتصادي و دارایی جهت بررسی سواالت:
 فقره) 3ي نماینده محترم قزوین(زرآباد دهیحم دهیسخانم  .1
 ی نماینده محترم کرمانمیمحمدرضا پورابراهآقاي  .2
 فقره) 2پور نماینده محترم ارومیه(نادر قاضی آقاي .3
 ی نماینده محترم اهوازوسفی ونیهماآقاي  .4
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 ي نماینده محترم رشتآبادمنیجعفرزاده ا یغالمعلآقاي  .5
 فقره) 2ی نماینده محترم فالورجان(الرگانيموسو دناصریسآقاي  .6
 فقره) 2نماینده محترم مشهد( نصراله پژمانفرآقاي  .7
 نماینده محترم همدان خجسته ریامآقاي  .8
 ی نماینده محترم قمفراهانيرآبادیاحمد امآقاي  .9

 
 

 کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی - 4

 یکشنبه
30/4/1398 

 بررسی آخرین اخبار و تحوالت 14

14:30 
بحث و تبادل نظر پیرامون برنامـه هـا و دسـتور کـار کمیسـیون در اجالسـیه 

 اسالمیچهارم دوره دهم مجلس شوراي 
 دوشنبه 

 هاي کمیسیوننشست هیأت رئیسه و رؤساي کارگروه صبح 7 31/4/1398

 سه شنبه 
1/5/98 

13:30 
بررسی سؤال جناب آقاي نصرا... پژمانفر نماینده محترم مردم شریف مشهد 

 مقدس از وزیر محترم ارتباطات و فناوري اطالعات
 بررسی آخرین اخبار و تحوالت 14

 خارجی روابطکارگروه 

 یکشنبه
30/4/1398 

 انتخابات هیأت رئیسه کارگروه روابط خارجی 16

16:15 

بررسی الیحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوري -
 )1423چاپ  -اسالمی ایران و جمهوري فدرال برزیل (فرعی 

بررسی الیحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوري اسالمی ایران و -
 )1433 –جمهوري فدرال برزیل (فرعی 

بررسی الیحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوري اسالمی ایران -
 )1420 –و دولت فدراسیون روسیه (فرعی 
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 برنامه و بودجه و محاسباتکمیسیون  - 6
 شنبه

29/04/1398 
واحده ) ماده 11رسیدگی به الیحه دو فوریتی اصالح بند(الف) تبصره( 12:00تا  09:00

 اصلی) -1467کل کشور(شماره چاپ 1398قانون بودجه سال 
 متعاقباً اعالم می شود. 16:00تا  14:00

 یکشنبه
 16:00تا  14:00 30/04/1398

بررسی میزان تحقق و عملکرد منابع پیش بینی شده در بند(الف)  -1
با اولویت منابع  1398و  1397) قانون بودجه سالهاي 18تبصره(

) قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات 52موضوع ماده(
 ) 2مالی دولت(

رسیدگی به الیحه نحوه واگذاري اموال، تاسیسات، ماشین آالت و  -2
رگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضالب (شماره ه

 فرعی)-1390چاپ
 شنبهدو

 متعاقباً اعالم می شود. 14:00تا  12:00 31/04/1398

 انرژي کمیسیون - 5 
 یکشنبه

گزارش معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژي اتمی ایران  16:30تا  14:00 30/04/1398
 درخصوص آخرین وضعیت فعالیت هاي صلح آمیز هسته اي کشور.

دوشنبه 
31/04/1398 

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

10:00 

بـررسی قـاچـاق سوخت با حضور مدیران وزارت نفت، ستـاد مرکـزي 
کاال و ارز، سازمان استاندارد ایران، وزارت اطالعات، مبارزه با قاچاق 

هاي ناجا،  سازمان بازرسی کل کشور، انجمن تولیدکنندگان حالل
هیدروکربنی، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده هاي نفتی و مرکز 

 ي مجلس شوراي اسالمی.هاپژوهش

عالی امنیت جلسه مشترك اعضاي محترم کمیسیون با دبیر محترم شوراي  17:00
 ملی.

سه شنبه 
بــررسی طـرح یک شـوري اسـاسنــامه شــرکت ملی گــاز ایــران  16:30تا  14:00 01/05/1398

 ).1425چاپ  -(اصلی
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 شنبهسه
رسیدگی به طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداري و پشتیبانی  16:00تا  14:00 01/05/1398

 وزارت آموزش و پرورش (اعاده شده از صحن علنی)
 ته ویژهکمی

 یکشنبه
 )16ادامه رسیدگی به اقدامات بعمل آمده در اجراي بند(ي) تبصره( 18:00تا  16:00 30/04/1398

 

 کمیسیون بهداشت و درمان -7

 یکشنبه 
30/4/98 

 استماع اخبار   05/14تا14

 16تا05/14
خصوص ارائه استماع گزارش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در 

 1398برنامه ها و بیان چالشهاي پیش رو آن سازمان در سال 

 سه شنبه
1/5/98 

- 
عزیمت اعضاء محترم کمیسیون به استان خراسان رضوي جهت بررسی 
وضعیت سالمت در استان و بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی 

 شهرهاي مشهد ، کاشمرو بردسکن
 کارگروه 

یکشنبه 
30/4/98 

 جلسه مشترك با جمعی از فعاالن بخش سالمت اصفهان 13تا12

 14تا13
جلسه مشترك با مسئولین هالل احمر و وزارت بهداشت ، درمان و 

 آموزش پزشکی

 

 کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها  -8

 یکشنبه
 14:15تا  14:00 30/04/1398

 مرور اخبار  -.1
ادامه بررسی ایرادات شوراي نگهبان درخصوص طرح یک فوریتی  -.2

اصالح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی به شماره چاپ 
باحضور نماینده شوراي نگهبان ، وزارت کشور، وزارت  1231

هاي مجلس اطالعات، پژوهشکده شوراي نگهبان و مرکز پژوهش
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 شوراي اسالمی
تغییر کمیسیون آقایان سید مصطفی ذوالقدر بررسی درخواست  -.3

نماینده میناب ، رودان ، جاسک سیرك و بشاگرد و حسن کامران 
قانون آیین نامه داخلی مجلس  62نماینده اصفهان در اجراي ماده 

 شوراي اسالمی

 سه شنبه
01/05/1398 14:00 

 دعوت از وزیر کشور جهت پاسخگویی به سئواالت آقایان :
 .محمد رضا صباغیان نماینده مهریز ، ابرکوه ، بافق ، بهاباد و خاتم 1
 .علی اکبر کریمی نماینده اراك ، خنداب و کمیجان 2
 .جالل محمود زاده نماینده مهاباد 3
.احمد مرادي نماینده بندرعباس، قشم،حاجی آباد، بندر خمیر و 4

 ابوموسی 
 .جهانبخش  محبی نیا نماینده میاندوآب5
 در قاضی پور نماینده ارومیه .نا6
 .محمدرضا امیر حسنخانی نماینده فردوس ، طبس ، سرایان و بشرویه 7
 .حبیب اله ده مرده  نماینده زابل ، زهک ، هیرمند، نیمروز و هامون 8
 .علیم یارمحمدي نماینده زاهدان9

 .غالمرضا کاتب نماینده گرمسار و آرادان10
 سرزمینی آمایش و کشوري تقسیماتکارگروه 

 یکشنبه
30/04/1398 

قانون نحوه فعالیت احزاب و  10و 1ادامه بررسی طرح اصالح مواد  10:00
گروههاي سیاسی (اعاده شده از شوراي نگهبان ) با حضور مسئوالن 
وزارت کشور، وزارت اطالعات، سازمان تبلیغات اسالمی ، نیروي 

مرکز تحقیقات ها و مرکز پژوهشانتظامی جمهوري اسالمی ایران ،
،نماینده اتاق تعاون ، نماینده خانه  اسالمی مجلس شوراي اسالمی،

 )390شماره ثبت  -اصناف (اصلی 
 شهرداریها، دهیاریها و شوراهاي اسالمی کشور کمیته

 دوشنبه
31/04/1398 

 دفاتر ، وابسته حرف و پزشکان مطب استقرار و فعالیت نحوه طرح 10:00
 شوراي طرح( مهندسی و وکالت،  مجله و روزنامه دفاتر رسمی اسناد
  )514 ثبت شماره – اصلی() استانها عالی
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 کمیسیون صنایع و معادن -9

 یکشنبه
30/04/1398 

 45/14تا  15/14

 اخبار -1
) اعاده شده 392بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو (به شماره ثبت  -2

 از شوراي محترم نگهبان
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه  68و  67پیگیري اجراي مواد -3

 درخصوص تحقق دولت الکترونیک
 بررسی مشکالت تولید و عرضه الستیک خودرو :کارگروه صنعت 15

 شنبه سه
1/5/1398 14 

پاسخ وزیر محترم ارتباطات و فناوري اطالعات به سواالت نمایندگان به  -
 اسامی ذیل :

قائم شهر، سوادکوه، جویبار،  جناب آقاي سیدعلی ادیانی، نماینده محترم 
 سیمرغ و سوادکوه شمالی

 آستارا جناب آقاي ولی داداشی، نماینده محترم
 گرمسار و آرادان جناب آقاي غالمرضا کاتب، نماینده محترم

شهر، میمه و شاهین جناب آقاي حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده محترم
 برخوار

 زاهدانجناب آقاي حسینعلی شهریاري، نماینده محترم 
 قزوین، آبیک و البرز سرکار خانم سیده حمیده زرآبادي، نماینده محترم

 

 کمیسیون عمران -10

 یکشنبه
 16:00تا  14:00 30/4/1398

چاپ  –خصوصی (اصلی  -ادامه بررسی الیحه مشارکت عمومی 
هاي مجلس و ) با حضور معاونت اقتصادي مرکز پژوهش1338

ربط، سازمان برنامه و بودجه کشور (نماینده دولت)،  کارشناسان ذي
هاي بازرگانی ایران و تعاون و جامعه مهندسان مشاور نماینده اتاق

 ایران

 شنبهسه
1/5/1398 14 

 جهت:دعوت از جناب آقاي دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو 
 98و سال  97هاي سال نویس گزارش سیالبالف) بررسی پیش

ها (در حوزه وزارت مربوط به سیالب 234ب) بررسی تقاضاي ماده 
 نیرو)

 ج) پاسخگویی به سواالت:
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 جناب آقاي سید قاسم جاسمی نماینده محترم کرمانشاه
 چی نماینده محترم زنجانجناب آقاي علی وقف

 گی نماینده محترم تبریزجناب آقاي محمدحسین فرهن
 الدین شهریاري نماینده محترم دشتی و تنگستانکمالجناب آقاي سید

 جناب آقاي علیم یارمحمدي نماینده محترم زاهدان
 جناب آقاي حسن کامران نماینده محترم اصفهان

 کارگروه ویژه

 یکشنبه
 19تا  16 30/4/1398

چاپ  –خصوصی (اصلی  -ادامه بررسی الیحه مشارکت عمومی 
هاي مجلس و ) با حضور معاونت اقتصادي مرکز پژوهش1338

ربط، سازمان برنامه و بودجه کشور(نماینده دولت)، کارشناسان ذي
معاونین ذي ربط وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، نیرو، کشور، 

هاي بازرگانی ، نماینده اتاقبهداشت و درمان و امور اقتصادي و دارایی
 ایران و تعاون و جامعه مهندسان مشاور ایران

 کارگروه ویژه
 دوشنبه

هاي روستایی با بررسی نحوه اجراي قانون در خصوص تعیین محدوده 14 31/4/1398
 حضور بنیاد مسکن انقالب اسالمی و سازمان امور اراضی

 
 

 کمیسیون فرهنگی-11

 یک شنبه
30/4/1398 

 بررسی رویدادهاي فرهنگی -1 14

 15تا  14:15
 –) قانون حمایت خانواده (فرعی 2بررسی طرح اصالح ماده ( -2

 )1440چاپ 

 17تا  15
شماره چاپ  –ادامه بررسی الیحه حمایت از مالکیت فکري (فرعی  -3

98( 

 کمیته دیپلماسی فرهنگی
 شنبه سه

مبادالت فرهنگی جمهوري اسالمی ایران با بحث و بررسی پیرامون  14:30تا  13 1/5/1398
 حضور مسوولین دستگاههاي ذیربط
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 کمیته فرهنگ، هنر و رسانه
 سه شنبه

1/5/1398  
 هاي فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران  ارائه گزارش فعالیت 16تا  14

 کمیته ارشاد، تبلیغات اسالمی و گردشگري
 یک شنبه

ایرانی پیشرفت و بیانیه گام  –بحث و بررسی پیرامون الگوي اسالمی  18:30تا  17 30/4/1398
 دوم انقالب اسالمی  

 کمیته برنامه، بودجه و اصالح ساختار
 دوشنبه

بحث و بررسی در خصوص اصالح کیفیت نظارت بر اعتبارات فصل  13تا  12 31/4/1398
 پنج قانون بودجه ساالنه کشور 

 زنان، خانواده، تربیت بدنی و جوانان کمیته

 دوشنبه
 13تا  12 31/4/1398

بحث و بررسی پیرامون گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اسالمی در مورد راهکارهاي کنترلی و پیشگیرانه از خشونت در 

  رویدادهاي ورزشی
 

 کمیسیون قضائی و حقوقی -12

 یکشنبه
 16تا 14 30/4/1398

بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان  - 1
 ناشی از آن (اعاده شده از شوراي محترم نگهبان) 

بررسی الیحه حمایت قضایی و بیمه اي از مأموران یگان حفاظت  -2
 دستگاه هاي اجرایی (اعاده شده از شوراي محترم نگهبان) 

اداري و اقتصادي  بررسی طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد  -3
 1298چاپ 
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سه شنبه 
 16تا 14 1/5/1398

 بررسی مانده دستور از جلسه قبل  - 1
 1246بررسی طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسالمی چاپ  - 2
) قانون مبارزه با 6بررسی الیحه الحاق یک تبصره به ماده ( - 3

  1409پولشویی چاپ 

 کارگروه حقوق عمومی
 شنبه

 17تا  14 29/4/1398
 176 چاپ  بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی - 1
 98بررسی الیحه حمایت از مالکیت فکري چاپ  - 2

 کارگروه امور ویژه
 858بررسی طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت چاپ  18تا  16 30/4/98یکشنبه

 

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

 یکشنبه
 16:00تا  14:00 30/4/1398

پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به  بررسی الیحه - 1
کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریاي 

هاي ) با حضور مسؤولین محترم وزارتخانه1399چاپ –(اصلی خزر
امور  –دادگستري  –کشور  –جهادکشاورزي  –نیرو  –امورخارجه 

زیست  و  برنامه و سازمانهاي حفاظت محیط –اقتصادي و دارایی 
 مرکز پژوهشها –بودجه 

) 1338چاپ –(فرعی خصوصی –الیحه مشارکت عمومی بررسی  - 2
امور اقتصادي و  –هاي دادگستري با حضور مسؤولین وزارتخانه

اتاق  -زیست سازمان حفاظت محیط –بانک مرکزي  –دارایی 
مرکز  –اتاق تعاون ایران  -ایران بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي

 پژوهشها
 دوشنبه

هاي مجمع خیرین حفظ، احیاء و نجات تشریح اهداف و برنامه – 12:00تا  10:00 31/4/1398
 منابع آب کشاورزي
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 شنبهسه
 16:00تا  14:00 1/5/1398

 بررسی گزارشات نظارتی تهیه شده درخصوص:
الزم براي پیشگیري از  قیمت خرید تضمینی گندم و اتخاذ تدابیر - 1

 قاچاق آن
هاي طبیعی و اراضی مخاطرات هجوم ملخ صحرائی به عرصه -2

  کشاورزي کشور
 

 خدمات کشورياصالح و دائمی نمودن قانون مدیریت مشترك کمیسیون  -14
 سه شنبه 

ادامه بررسی  الیحه اصالح و دایمی نمودن قانون مدیریت خذمات  14تا13 1/5/1398
 کشوري

 
 بررسی طرح حفظ کرامت آسیب دیدگان اجتماعیمشترك کمیسیون  -15

 ( محل برگزاري جلسات کمیسیون اجتماعی )
 یکشنبه 

 17تا16 30/4/1398
دیدگان اجتماعی با حضور ادامه بررسی طرح حفظ کرامت آسیب

دکتر قبادي دانا و  ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور جناب آقاي
 ایشان در حوزه مربوطهمعاونین 
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