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 : مقدمه
و مسئوليت قانوني  (العاليمدظله)  و رهنمودهاي مقام معظم رهبري (عليههللامةرح) در راستاي تحقق منويات امام راحل

 ،و دولت به مطالبات مردم مسئوالنمجلس شوراي اسالمي در نظارت بر حسن انجام امور كشور، پاسخگو نمودن 

همانند تذكر، سؤال، استيضاح، )تقويت و اثربخشي اقدامات نظارتي مجلس، ابزارهاي قانوني متفاوت و متمايزي 

اعتماد، كميسيون اصل نودم قانون اساسي،  ، رأي، نظارت رئيس مجلس بر وضع مقررات دولتيتحقيق و تفحص

اختيار  در( شوراهاو  ها هيئت ،مجامع محاسبات كشور و ناظران مجلس درهاي تخصصي، ديوان  نظارت كميسيون

است تا از آن طريق، نقش نظارتي خود را ايفا و در صورت لزوم از طريق قانونگذاري نسبت به  قرارگرفته  نمايندگان

 . نمايند رفع معضالت اقدام

، روند تحقق اين هشتم و نهم مجلس هاي تشكيل و تثبيت معاونت نظارت مجلس شوراي اسالمي طي دوره  

هاي تخصصي و  را سرعت بخشيده است و اين معاونت در تالش است نمايندگان محترم، كميسيونها  ضرورت

قوانين صحيح مجموعه مجلس را در جهت ساماندهي، بهبود و تقويت بعد نظارت بر امور جاري كشور و اجراي 

 . و پشتيباني نمايدهاي مختلف، ياري  ها و دستگاه توسط سازمان

نامه داخلي مجلس، معاونت نظارت گزارش اقدامات نظارتي مجلس شوراي اسالمي در  آيين 2  در اجراي ماده 

  :نمايد تقديم مي مجلس را به شرح زير دهمدوره  اولسال 
 

 3نظارت بر ابالغ و انتشار قوانين: بخش يكم
فقره قانون به رئيس جمهور  17در مجموع ( 326 ارديبهشت ماه  1 تا  321 /7/3از )هم ددوره  اولدر اجالسيه 

قانون  3و  گرديدهرسمي ابالغ  جمهور براي انتشار در روزنامه عنوان از سوي رئيس 15از اين تعداد،  .ابالغ شده است

 معلمين استخدامي تكليف تعيين قانون به ماده يك الحاق»، «كشور توسعه هاي برنامه دائمي احكام» مهم ديگرِ

 توسعه ششم ساله پنج برنامه»و « پرورش و آموزش دروزارت سوادآموزي نهضت آموزشياران و التدريسي حق

در  جمهور توسط رئيس عدم ابالغ آن علت به «(326 -511 ) ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي،

وضعيت ابالغ اين قوانين به روزنامه رسمي و . شدابالغ روزنامه رسمي مجلس به  ، توسط رئيسمهلت قانوني پنج روزه

 . است پيوست آمده  اجرايي در جدول شماره  مسئوالن

دهد كه  چهارم دوره نهم و اجالسيه اول دوره دهم مجلس نشان مي  يازدهم طي اجالسيه مقايسه عملكرد دولت 

درصد  13رسمي  هاي اجرايي و روزنامه خوشبختانه تعداد روزهاي تأخير رئيس جمهور در ابالغ قوانين به دستگاه

 . كاهش يافته است

                                                           
  شود، می ها وزارتخانه در که کارهائی طور همین دولت، کند می که را کارهائی و باشد قدرت دارای اسالمی صد در صد دولت کند، می تعیین که دولتی قدرت، تمام با( مجلس) - 

. بدهند انجام درست را کار کردند، خطا وقت یک اگر کند استیضاح و را اینها بخواهد اینها، از کند بازخواست مجلس و باشد نظر تحت همه شود، می ها استان در که کارهائی
(92/40/ 532) 

 براى اسالمى دولت که را راهى خود، مصوبات با مجلس، (. ۱ /5۱5/4۳ )نماید  نظارت لوایح و طرحها و مصوبات صحیح اجراى بر باید جدى اسالمى بصورت شوراى مجلس -9
 (.45/4۳/ 5۳ )نماید  مى (هم)نظارت  ساز سرنوشت حرکت این بر و کند مى ترسیم بپیماید باید کشور ى اداره

قوانین به روزنامه رسمی  مستند به تبصره ماده نخست قانون مدنی، یكی از وظایف نظارتی رئیس مجلس شورای اسالمی، نظارت بر رعایت مهلت قانونی پنج روزه در ارسال - 5
 .هور استتوسط رئیس جم
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  قوانين در شده تصريح مقررات ساير و اجرايي هاي نامه آئين تصويب و تهيه بر نظارت: بخش دوم
 فقره 1   تصويب و به لزوم تهيه ،مصوب خود قانون 17در هم دسال دوره  اوليندر  اسالمي، شوراي مجلس

از اين تعداد،  (.پيوست  مطابق جدول شماره ) است كرده حكم وزيران هيئت توسط مقررات ساير و اجرايي نامه آئين

فقره  37و از مقرره هنوز به پايان نرسيده و دولت فرصت دارد در اين زمينه اقدام نمايد  12 و تصويب مهلت تهيه

نامه آن به تصويب  فقره آيين  نامه مربوطه مقرر نشده،  التصويب كه مهلتي در قانون براي تصويب آيين مقرره الزم

يك از مقرره آن به تصويب نرسيده است و  مقرره باقيمانده كه مهلت آن به پايان رسيده است، هيچ 5 رسيده و از 

 .ماه تأخير داشته است 33حدود  دولت در انجام اين وظيفه قانوني جمعاً

ابتداي دوره از )هاي قبل مجلس نيز  دورهفقره قانون مصوب   6هاي مربوط به  نامه برخي از آييندر ضمن تصويب 

مهلت با وجود اتمام همچنين . نشده است انجامتوسط دولت تا كنون پيوست،  3، به شرح جدول شماره (هشتم مجلس

نامه مربوط به آيين 33فقره از  31و تصويب  تدوين ،ساله آن و تمديد يك توسعه پنجم برنامه پنج سال اجراي قانون

هاي مربوط به قانون برنامه ششم به ها و مقررهنامهدر ضمن آيين .ه استنرسيد سرانجامدر دولت به نيز اين قانون 

 .ي در دست پيگيري خواهد بوداحصاء گرديده كه وضعيت آنها در سال جاراز سوي معاونت نظارت مورد  12تعداد 

 تحليل و پيشنهاد 
گردد  قف يا اجراي ناقص قوانين ميموجب تو ،هاي اجرايي قوانين مصوب نامه با توجه به اينكه عدم تصويب آيين

هاي اجرايي مصوب خود در روزنامه رسمي  نامه و به لحاظ اينكه دولت از نظر قانوني ملزم به انتشار مقررات و آيين

هاي مندرج در قوانين مصوب، پيشنهاد  نامه منظور امكان پيگيري وضعيت اجراي احكام و مقررات و آيين نيست، به

تهيه و به  «هاي اجرايي مندرج در قوانين، در روزنامه رسمي نامه دولت به انتشار مقررات و آيين الزام»گردد طرح  مي

 .تصويب مجلس شوراي اسالمي برسد
 

 4تذكرات كتبي و شفاهي به وزرا و رئيس جمهور: بخش سوم

 تذكر كتبي 
 رانيوز ئتيه ياعضا به مرتبه 632  در مجموع ،326 / 1/1 تا  321 /17/13 تاريخ از دهم مجلس ندگانينما

 بوده اطالعات وزيربه  (فقره 5 ) تذكر نيكمتر و جمهور سيرئ به( فقره 531) تذكر نيشتريب كه اند داده كتبي تذكر

تذكر مربوط به عملكرد خود ايشان بوده و مابقي  76جمهور، تعداد  مورد تذكر به رئيس 531ضمن اينكه از . است

 ينظارت عملكرد يا سهيمقا يبررس. باشد هاي اجرايي زيرمجموعه ايشان مي تذكرات در خصوص عملكرد دستگاه

 يكتب تذكرات زانيمكه  دهد يم نشان «تذكر» موضوع در دهم دورهاجالسيه اول دوره نهم و اجالسيه اول  نيب مجلس

شماره  نموداردر  وزيران هيئت اعضاي از يك هرجمهور و  به رئيس تذكرات فراواني .است افتهي كاهش% 56 ،ندگانينما

داده  نشانپيوست  5در جدول شماره  دهم دوره اول اجالسيه كتبي تذكرات موضوعي تفكيكو همچنين پيوست   

 :باشد شده، به شرح زير مينمايندگان كتبي بيشترين فراواني تذكرات  كه موجب يموضوعات .شده است

  راه و شهرسازي فراواني كل تذكرات به وزير%  5به وزيران و  تذكرات كل فراواني% 1 با «روستايي و شهري هاي جاده» -

                                                           
 نامه داخلی مجلس شورای اسالمیقانون آیین 94۱در اجرای ماده  - 0
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 به وزير نيرو فراواني كل تذكرات%  1به وزيران و  تذكرات كل فراواني% 5 با «آب انتقال و تأمين» -

فراواني كل تذكرات به %  3به وزرا و  تذكرات كل فراواني% 5با  « كشاورزي محصوالت تضميني خريد» -

 وزير جهاد كشاورزي

 : اهم موضوعات تذكرهاي كتبي به هريك از وزرا از حيث فراواني به شرح زير استهمچنين 

 مديريتي و استخدامي رفاهي، مسايل و حقوق: وپرورش آموزش وزير

  اينترنت و همراه تلفن: فناوري و ارتباطات وزير

 متخلفين با قانوني برخورد و امنيت تأمين: وزيراطالعات

 ارزي و مالي موسسات و ها صندوق ها، بانك: دارايي و اقتصاد وزير

  خارجي اتباع و ها ديپلمات سفيران، خارجي، هاي سياست: خارجه امور وزير

 مديريتي مسايل و عمومي سالمت درماني، مراكز تكميل و تجهيز: پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزير

 اجتماعي رفاه و بيمه اشتغال، و استخدام: اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزير

 واردات و صادرات بازار تنظيم و كشاورزي محصوالت تضميني خريد: كشاورزي جهاد وزير

 مديريتي مسايل و دادرسي امور: دادگستري وزير

 مديريتي مسايل و رفاهي و انساني منابع: مسلح يروهاين يبانيپشت و دفاع وزير

 دريايي و هوايي نقل و حمل روستايي، و شهري هاي جاده: شهرسازي و راه وزير

 و نندگانكتوليد از حمايت و بازار تنظيم و وزارتخانه اداري و مديريتي مسايل: تجارت و معدن  صنعت، وزير

 نندگانك مصرف

  عالي آموزش مركز تجهيز و ساخت و وزارتخانه اداري و مديريتي مسايل: فناوري و تحقيقات  علوم، وزير

 مطبوعات و رسانه و وزارتخانه اداري و مديريتي مسايل: اسالمي ارشاد و فرهنگ وزير

  ها استانداري و ها فرمانداري وزارتخانه، اداري و مديريتي مسايل: وزيركشور

 انرژي هاي حامل گذاري قيمت و رساني گاز هاي طرح وزارتخانه، اداري و مديريتي مسايل: نفت وزير

 سازي سد هاي طرح و برق توزيع آب، انتقال و تأمين: نيرو وزير

 ورزشي هاي فدراسيون و ها باشگاه مديريتي مسايل و ورزشي تجهيزات و ها ساختمان: ورزش وزير

 531 مجموع از كه دهد مي نشان اول دوره دهم اجالسيه در جمهور رئيس به كتبي تذكرات بررسي  ديگر، سوي از

 و بودجه برنامه سازمان عملكرد به مربوط تذكر 67 شخص رئيس جمهور، عملكرد به مربوط تذكر 76  دريافتي، تذكر

  بودهدستگاه ديگر  5 تذكر نيز مربوط به عملكرد  3  و  جهاد كشاورزي وزارت عملكرد به مربوط تذكر 65 ،كشور

 زير هاي دستگاه عملكرد واسطه به جمهور رئيس به نمايندگان تذكرات تفكيك پيوست، 1شماره  جدول .است

 .دهد مي نشان را ايشان مجموعه

 تذكر شفاهي
هاي  به اعضاي هيئت وزيران و دستگاه نمايندگان شفاهي تذكر مرتبه 35   جمعاً ،دوره دهم نخست اجالسيه در

مربوط به ( مورد 72 )از اين تعداد تذكرات شفاهي، بيشترين آنها  .است رسيده ثبت به علني صحن دراجرايي 

وزراي دفاع و پشتيباني نيروهاي مربوط به ( مورد 7)و اطالعات مربوط به وزير  (مورد 3)و كمترين آنها  جمهور رئيس
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پيوست،    شماره نموداردر وزيران  هيئت اعضاي از هريك به شفاهي تذكر فراواني. بوده استمسلح و دادگستري 

  .داده شده استنشان 

 مابقي و بوده ايشان عملكرد به مربوطآن  مورد    تنها  جمهور، رئيسشفاهي به  تذكر 72  ميان ازضمن اينكه 

  .باشد مي ايشان زيرمجموعه هاي دستگاه عملكرد خصوص در تذكرات

موضوع خصوص در »نمايندگان صرفاً مي توانند   آيين نامه داخلي مجلس، 13 مستند به ماده با توجه به اينكه 

درصد از مجموع تذكرات    با اين حال نزديك به  .به رئيس جمهور و وزرا تذكرات كتبي و شفاهي دهند «مورد نظر

 و اجرايي هاي  دستگاه مستقيماً جمهور، رئيس يا مربوطه وزير نام به اشاره بدون، (مورد 36 )شفاهي ارائه شده 

و  كشور و بودجه برنامه هاي ، مرتبط با سازمان%   از بيشاز اين تعداد  كه اند داده قرار مخاطب را آنها زيرمجموعه

 و صدا نظير دولت مجموعه از خارج هايي سازمان به تذكرات اين از بخشي همچنين ،است حفاظت از محيط زيست

لذا  ؛شود نامه داخلي مجلس، خالف قانون محسوب مي است كه اين امر از لحاظ آئين شده داده... و، قوقضائيه سيما

 .رئيسه مجلس قرار گيرد الزم است در ارائه تذكرات شفاهي اين موضوع مورد رعايت نمايندگان و هيئت

 .است دهاده شد  نشانپيوست  6 شماره جدولدر  جمهور رئيس شفاهي به تذكر موضوعي تفكيك

 :نمايندگان به وزرا داشته استشفاهي موضوعات ذيل بيشترين فراواني را در ميان تذكرات ضمناً 

 «كشاورزي محصوالت بيمه و تضميني خريد» -

 «روستايي و شهري هاي جاده»  -

  «تأمين و انتقال آب» -

 از هريك به نمايندگان شفاهي تذكرات موضوعات مهمترين فراواني و تعداد دهنده نشان  پيوست، 7 شماره جدول

 .است يازدهم دولت وزراي
  
  پيشنهادتحليل و 

موضوع مورد نظر به خصوص صرفاً مي توانند در نامه داخلي مجلس، نمايندگان  آيين 13 اگر چه مستند به ماده 

تذكر شفاهي نمايندگان  35  تذكر كتبي و  632 ، ولي مروري بر رئيس جمهور و وزرا تذكرات كتبي و شفاهي دهند

، بيانگر اين است كه استفاده از اين ابزار نظارتي از آغاز تا فرجام طي نمودهبه اعضاي هيئت وزيران و روندي كه 

از اين  حتي فراواني تذكرات، چه كتبي و چه شفاهي، نتوانسته در حد انتظار، تحقق بخش اهداف مقنن در استفاده

ابزار نظارتي باشد و نمايندگان نيز بهره قابل توجهي در استفاده از اين ابزار نظارتي براي حل مشكالت مورد نظر 

 :گردد اند؛ فلذا پيشنهاد مي خويش نداشته

به عنوان مثال . بيني شود نامه داخلي مجلس پيش تري براي تضمين بيشتر اهداف تذكر در آيين سازوكار مناسب

آنها ويژه تذكرات كتبي  بهنمايندگان پاسخگويي به تذكرات جهت هاي اجرايي  الزام دستگاهقانوني براي تصويب 

  .باشداين سازوكارها تواند يكي از  مي
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 5سؤال از وزرا و رئيس جمهور: بخش چهارم
 هيئت به از وزرا تقاضاي سؤال 731مجموعاً   ،(326 / /1 تا  321 /7/3از ) دهممجلس  نخستدر اجالسيه 

مطروحه به داليل سؤال   1 ها در اين بازه زماني،  از مجموع سؤاالت ارجاعي به كميسيون .است شده تقديم رئيسه

تغيير وزراي منتفي به علت سؤال  3 ، ورد اقناعم 2  ،مورد انصراف 3  ) ؛در مراحل اوليه خاتمه يافته است زير

 7همچنين  .(در كميسيونبودن م و غير قابل بررسي ابهاسؤال نيز به علت   سؤال به دليل تكراري بودن و   مربوطه، 

هاي  كميسيونباقيمانده در سؤال    6از تعداد  .است  سؤال با درخواست نماينده سؤال كننده به حالت تعويق در آمده

 درآن  فقره 3 ، شده كه از اين تعداد ال كننده از پاسخ وزيرؤعدم اقناع نمايندگان س مورد منجر به 11تخصصي 

عدم اقناع در صحن علني و ارائه كارت زرد به وزير  (%   معادل) مورد 3و در نهايت منجر به  مطرح علني صحن

 سؤاالتفقره از   17و مورد ديگر موجب اقناع نمايندگان در صحن علني شده است  1 مربوطه گرديده است و 

در انتظار تعيين تكليف  باقي مانده وهاي تخصصي  در مرحله رسيدگي در كميسيون( سؤاالت كل تعداد %73حدود )

 .باشد مي

در صحن سؤال    مجلس نهم كه  دربا مدت مشابه  علني صحن در وزرا از شده مطرح سؤاالت تعداد مقايسه

شخصات م. دارد در صحن علنياز وزراء طرح شده  سؤاالت درصدي 7 حكايت از افزايش  بود،شده بررسي علني 

 .پيوست آمده است 3سؤال مطرح شده در صحن علني در جدول شماره فقره  3 

اند كه از اين ميان يك  نماينده از وزيران دولت يازدهم سؤال داشته 63 در مجموع  ،در بازه زماني مذكورضمناً 

 2و جدول شماره  3نمودار شماره  كه در را از وزرا داشته استسؤال تعداد بيشترين  ،سؤال 62نفر از نمايندگان با 

داده شده  نشاندوره دهم اول  اجالسيه در اجرايي مسئوالن از يك هراز دهم  دوره نمايندگان سؤاالت تعدادپيوست، 

 .است

 سؤال 6 با اطالعات وزير و بيشترين مخاطبِ سؤال 21 با راه و شهرسازي وزير ،ت نمايندگانسؤاال كل تعداد از

و  بودجه و برنامه كميسيون و بيشترين ،سؤال 5   با يكشاورز كميسيون و اند بوده ندگانينما سؤال كمترين مخاطبِ

  .دان داشته را يارجاع سؤاالت كمترين سؤال 6 با محاسبات

 است سؤال 6 فراواني با« دارايي و اقتصادي امور»روزي ازمطروحه در صحن علني  سؤاالت تعداد بيشترينهمچنين 

كننده  اقناع نمايندگان سؤال دليل عدم ه، بفقره  و در كننده از پاسخ وزير قانع شده  ال، نمايندگان سؤالؤفقره س 5 در كه

 .وارد تشخيص ندادندسؤال را نمايندگان عمل آمد كه  هگيري ب خصوص وارد بودن سؤال راي از پاسخ وزير، در

 : به شرح زير استاز حيث فراواني هريك از وزرا ت از سؤاالات موضوعاهم 

 حقوق استخدامي و مالي و مسائل رفاهي فرهنگيان: وزير آموزش و پرورش
 مخابرات و خدمات اينترنتي در مناطق مختلف كشور: وزير ارتباطات و فناوري اطالعات

 تأمين امنيت كشور: وزير اطالعات

 ها و اعتباري و نحوه افزايش و وصول مالياتو مؤسسات مالي  ها قوصند ها، عملكرد بانك: امور اقتصادي و دارايي وزير

 ديپلماسي و سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران: وزير امور خارجه

                                                           
 نامه داخلی مجلس شورای اسالمیقانون آیین 942قانون اساسی و ماده  ۱۱در اجرای اصل  - 3
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 مين كادر درمان و كمبود تجهيزات درمانيها، تأ تجهيز وتكميل بيمارستان: درمان و آموزش پزشكي  وزير بهداشت،

  تأمين اجتماعي ويژه بيمهها به  عملكرد بيمه: كار و رفاه اجتماعي  وزير تعاون،

مور مرتبط با كشت و توليد محصوالت كشاورزي، تنظيم بازار و صادرات و واردات، بيمه ا: وزير جهاد كشاورزي

  و خسارت محصوالت كشاورزي

 عملكرد سازمان تعزيرات حكومتي: وزير دادگستري

 دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلحعملكرد صنايع وابسته به وزارت : وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

 هاي كشور و حمل و نقل ريلي وضعيت جاده: وزير راه و شهرسازي

  مشكالت صنايع معدني و صنايع خودرو و نيرو محركه: معدن و تجارت  وزير صنعت،

  مديريت مراكز آموزش عالي و امور آموزشي اين مراكز: تحقيقات و فناوري  وزير علوم،

 عملكرد سازمان اوقاف و امور خيريه كشور و مديريت امور زيارتي: وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي

 ها  ها و فرمانداري تقسيمات كشوري و عملكرد استانداري: وزير كشور

 برداري از منابع نفت و گاز گازرساني به مناطق مختلف كشور و امور مرتبط با اكتشاف، استخراج و بهره: وزير نفت

 مين آب شرب و آب كشاورزي در مناطق مختلف كشور أمديريت منابع آب و ت: ر نيرووزي

 كمبود تجهيزات و اماكن ورزشي در سطح كشور: وزير ورزش و جوانان

 . دهد را نشان مي يازدهمت نمايندگان از وزراي دولت سؤاالجزئيات تفكيك موضوعي   پيوست، 1 جدول شماره 
 

  پيشنهادتحليل و 
كه قابل توجه نمايندگان محترم  آيد دست مي  از آغاز تا فرجام، نتايج ذيل به روند سؤاالت مطروحه هببا مروري 

 :باشد مي

فقره آن در صحن  3 مورد در كميسيون منجر به عدم اقناع گرديده كه فقط  11سؤال مطروحه، فقط  731از  - 

فقره سؤال   17مورد عدم اقناع و صدور كارت زرد براي وزير مربوطه شده است و  3مطرح و در نهايت منجر به 

 .باقي مانده استدر مرحله رسيدگي در كميسيون همچنان 

بين سؤال و تذكر نمايندگان ارتباط معنادار بيانگر ، مطروحهو تذكرات ت موضوعات سؤاالمقايسه تعداد و  - 

باشد كه در خصوص  هاي نمايندگان از وزيران همان موضوعاتي مي لباشد؛ به اين نحو كه موضوع سؤا به وزيران مي

 . اند آنها تذكر نيز دريافت كرده

كتبي و  -شفاهي تذكر)سه ابزار نظارتي مربوط به استفاده نمايندگان از مقايسه تعداد و فراواني موضوعات  -3

ها و در عملكرد وزير  ها با هم بيانگر وجود مشكالت جدي در برخي از حوزه سنخي اين خواني و هم و هم(  سؤال

و ريزي  برنامه ،مشكالتاين رفع  هاي تخصصي و هم دولت در باشد كه مناسب است هم كميسيون مربوطه مي

  .انديشي نمايند چاره

ها و تذكرهاي مطرح  هاي اجرايي و نمايندگان مجلس در مورد اينكه آيا سؤال دستگاه مسئوالنهمچنان بين  -5

باشد يا در حوزه اختيارات آنان، اختالف نظر جدي وجود  اجرايي مي مسئوالنشده توسط نمايندگان در حوزه وظايف 
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ها و تذكرهايي كه در حوزه  هاي اجرايي خود را ملزم به پاسخ به سؤال دستگاه مسئوالندارد؛ بدين جهت برخي از 

 .سازي شود دانند و الزم است در اين مورد نيز شفاف است، نمياختيارات آنان 
 

  6تحقيق و تفحص: بخش پنجم
پرونده   تعداد از اين  .است شده تقديم رئيسه هيئت به تفحص و تحقيق تقاضاي 13 ،دهم مجلس اول اجالسيه در

 تخصصي هاي كميسيون به پرونده 17براي تعيين محورهاي تحقيق و تفحص به نمايندگان متقاضي عودت شده و 

تا كميسيون گزارش خود را مبني بر تصويب يا رد تقاضاي تحقيق و تفحص به هيئت رئيسه ارائه است  شده ارجاع

پرونده به هيئت رئيسه  6 گزارش  انصراف متقاضيان مختومه وپرونده به دليل  1پرونده ارجاعي  17از اين . دهد

 شده است كه منجر به تصويب پرونده در صحن علني مطرح 1 كه از اين تعداد، گزارش گرديده است  لاسار

 انتظاردر  پرونده نيز 6گزارش در صحن علني شده است و پرونده    پرونده و رد 3 ق و تفحصيضرورت انجام تحق

ربط  ذيهاي تخصصي  ، همچنان در حال رسيدگي در كميسيونموجودپرونده  36باشد و  ميعلني  طرح در صحن

 . باشد مي

 .آمده است پيوست    شماره جدول درق و تفحص يهاي تحق پرونده اجمالي وضعيت

 تحليل و پيشنهاد 

فقره تقاضا  13 تحقيق وتفحص تقاضا شده بود با سال اول دوره دهم كه 11مقايسه سال اول دوره نهم كه  - 

 .تقاضاي تحقيق و تفحص افزايش يافته است 3دهد كه نسبت به مدت مشابه دوره نهم تنها  تقديم شده نشان مي

 و تحقيق عناوين از فقره 7  موضوع م،هد دوره در شده ارائه تفحص و تحقيق هاي پرونده كل تعداد از - 

 .باشد مي مشترك يا مشابهنهم مجلس،  دوره در شده ارائه موضوعات با تفحص

 : شود پيشنهاد مي

 شدن اجرايي راستاي دركند،  با توجه به آثار منفي كه انجام هر تحقيق و تفحص در دستگاه اجرايي پيدا مي: الف

 بايد رئيسه هيئت تشخيص با تفحص و تحقيق موضوع» دارد مي بيان كه داخلي مجلس نامه آيين (5  ) ماده(  ) تبصره

 در ابتدا شود مي واصل رئيسه هيئت به كه تفحص و تحقيق يهاتقاضا كليه است بهتر «باشد رسيدگي قابل و صريح

 ربط ذي كميسيون به ،الذكر ه قانوني فوقتبصر در مذكور شرايط داشتن صورت در و شود بررسي رئيسه هيئت جلسه

 . صورت، مراتب به صورت مكتوب به متقاضي اعالم گردد ؛ در غير اينشود ارسال

مناسب هاي تحقيق و تفحص،  با توجه به محدوديت بودجه و زمان و عدم تناسب آن با تعداد باالي درخواست: ب

نامه داخلي  آيين (36 )و ( 52) هاي كميسيوني يا ابزار مواد نظارت ،سؤالمانند   هزينه از ابزارهاي نظارتي كماست 

 .استفاده شودمجلس 

هاي  موجود در ديوان محاسبات، بررسي تحقيق و تفحص از دستگاههاي  با توجه به امكانات و توانمندي: ج

؛ ضمن اينكه براي عدم تغاير با هاي اضافي جلوگيري شود تا از صرف هزينه اجرايي به اين نهاد قانوني واگذار شود

                                                           
 مجلس آیین نامه داخلی ۳ 9تا  0 9قانون اساسی و مواد   ۳در اجرای اصل  - 
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زمينه نيز ها در اين  مضافاً اينكه از برخي سوءاستفاده. منتخب كميسيون مربوطه باشدهيأت قانون، مسئوليت آن با 

 .  گردد جلوگيري مي

هاي تحقيق و تفحص ذيل پس از تصويب در صحن علني و تعيين اعضاي هيئت تحقيق و  پرونده اجرايي فرايند

  :آغاز گرديده است هيئت تشكيل با تفحص و صدور احكام آنان توسط رياست محترم مجلس شوراي اسالمي

 و آمريكا متحده اياالت كشور با رابطه در ايران ملت و دولت حقوق به مربوط حقوقي هاي پرونده پيگيري» - 

 «المللي بين محاكم در شده صادر احكام و ها برنامه ها، پيگيري اساس بر حقوق اين هاي ستانده و ها داده مقايسه

 در آن ناكارآمدي داليل و قاچاق با مقابله در دولت هاي سياست بررسي و كاال قاچاق با مبارزه روند بررسي» - 

 «مختلف هاي دولت

 هاي خالء شناسايي و ارشد مديران و مسئوالن حوزه در كارت گرين داراي و تابعيتي دو افراد وضعيت بررسي» -3

 «موضوع اين در قانوني

 «تكاب دره آق روستاي معدن كارگران برخورد با نحوه بررسي» -5

 «فرهنگيان ذخيره صندوق عملكردبررسي »  -1

 «  ايران مس صنايع ملي شركت عملكردبررسي » -6

 در دولت هاي سياست بررسي»و « كاال قاچاق با مبارزه روند»شايان ذكر است كه پرونده تحقيق و تفحص از 

با هم ادغام و براي هر دو پرونده يك هيئت تشكيل شده « مختلف هاي دولت در آن ناكارآمدي داليل و قاچاق با مقابله

 .است

 و نيشكر صنعت و كشت توسعه طرح و كارون صنعت و كشت شركت عملكرد بررسي»تفحص تقاضاي تحقيق و 

 كشاورزي،پس از تصويب در صحن علني براي تعيين اعضاي هيئت تحقيق و تفحص به كميسيون « آن جانبي صنايع

 . ارجاع گرديده است طبيعي منابع و آب

هم است، به شرح نهم مجلس كه مشابه يا مشترك با دوره دارائه شده در دوره هاي تحقيق و تفحص موضوعات

 :باشد زير مي

 خصوصي بخش به باختر پتروشيمي هلدينگ واگذاري نحوهبررسي  - 

 شناسايي و ارشد مديران و مسئوالن حوزه در كارت گرين داراي و تابعيتي دو افراد وضعيت بررسي - 

 موضوع اين در قانوني هاي خالء

 فرهنگيان ذخيره صندوق عملكردبررسي  -3

 تابعه هاي شركت و( شستا) اجتماعي تأمين گذاري سرمايه شركت عملكردبررسي  -5

 كشور( اقتصادي ويژه و صنعتي -تجاري) آزاد مناطق عملكرد بررسي -1

 ايران مس صنايع ملي شركت عملكردبررسي  -6

 بر نظارت و معادن واگذاري مجوز صدور خصوص در تجارت و معدن صنعت، وزارت عملكردبررسي  -7

 معدني منابع از برداشت
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 اسالمي آزاد دانشگاهعملكرد بررسي  -3

 ايران هوايي ناوبري و ها فرودگاه شركت عملكردبررسي  -2

 خوزستان برق و آب سازمان سهامي شركت و نيرو آب شركت و ايران منابع مديريت شركتبررسي   -1 

 كشور مالياتي امور سازمان عملكردبررسي   -  

 كشوري بازنشستگي صندوق عملكردبررسي   -  

 زيارت و حج سازمان عملكردبررسي   -3 

 گذشته سال پنج طي( ايرالكو) ايران سازي آلومينيوم شركتبررسي   -5 

 وابسته هاي شركت و فوالد بازنشستگي صندوق عملكردبررسي   -1 

 كالن هاي وام تخصيص نحوه و تخلفات با برخورد نحوه و خصوصي و دولتي هاي بانك عملكرد بررسي -6 

 بررسي خصوص در ايران اسالمي جمهوري احمر هالل جمعيت گذاري سرمايه شركت عملكردبررسي   -7 

  سال ده در مربوطه مسئوالن پاداش و حقوق ميزان و گذاري سرمايه نحوه و ها هزينه و درآمدها مالي منابع

 اخير

 

نامه داخلي  آيين 292موضوع ماده )و شوراهاي ملي و استاني  ها هيئت ،نظارت بر مجامع: ششمبخش 

 (مجلس
  يشتوراها هتا و  مجتامع، هيئتت  هتاي اجرايتي و عملكترد     در ايفاي نقش نظارتي مجلس و نظارت نمايندگان بر دستتگاه 

ملتي و استتاني حضتور يافتته و در      ها و شتوراهاي مجامع، هيئتعنوان ناظر در برخي از  گيري، نمايندگاني از مجلس به تصميم

  .نمايند ارت ميتصميمات متخذه مشاركت و نظ

مجمتع، هيئتت و    5  در نماينده ناظر  36 و ملي  و شوراي مجمع، هيئت 76در  نماينده ناظر 36  در حال حاضر مجلس

هتا و   و از اين طريق بر تصتميمات و اقتدامات مجتامع، هيئتت     داردناظر نماينده    3جمعاً ( مورد 5هر استان )شوراي استاني 

 متؤثري مندي بيشتري در جلسات شركت نموده و نقتش   در اين ميان برخي از نمايندگان ناظر با عالقه .نمايد شوراها نظارت مي

باشد و متأسفانه برختي ديگتر بته داليتل مختلتف حضتور كمتتري داشتته و نقتش           در تصميمات دارند كه شايسته تقدير مي

 . تأثيرگذاري در تصميمات ندارند

 :ذيالً درج گرديده است ،ها و شوراهادر مجامع، هيئتناظرين ترين فعالاسامي 

اكبر كريمي، رضا انصتاري، هتادي قتوامي، حميدرضتا فتوالدگر،       عليالياس حضرتي، محمدرضا تابش، آقايان 

استداله عباستي،   تقي كبيري، سيد فريد موسوي،  سيدقاسم احمدي الشكي، علي اسماعيلي، الدين شهرياري،  سيدكمال

عزيز اكبريان، محمود بهمني، نظر افضلي، سيداحستن علتوي، ستالم امينتي، نصتراله      ، زاده هاشمي سيد احسان قاضي

الته   آبادي، سيدحسن افضتلي، فترج   پور، اردشير نوريان، داود محمدي، غالمعلي جعفرزاده ايمن فر، يحيي كمالي پژمان

نيتا،   ، حستن بهترام  محمد عزيزي ، احمد مرادي، رضا شيران خراساني، منصور مرادي،رجبي، محمدرضا اميرحسنخاني

غالمرضا كاتب، عليرضا رحيمي و محمدمهدي برومندي، محمتدجواد كوليونتد،   زاده،  رحيم زارع و نيكو ميرزائيقاسم 

 .ها زهرا ساعي، خديجه ربيعي فرادنبه و فريده اوالد قباد و خانم نشين فرهاد تجري، بهرام پارسايي، محمد محمودي شاه
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  پيشنهادتحليل و 
نتاظر دارد و      3مجمتع، هيئتت و شتوراي استتاني جمعتاً       5  و ملتي   مجمع، هيئت و شتوراي  76اگر چه مجلس در 

هتا داشتته    گيتري  بايست با حضور فعال خود در جلسات مربوطه و مشاركت جدي در مباحث، تأثير قابل توجهي در تصميم مي

هتا از كارآمتدي مناستب و متورد      گونه نظتارت  ه به داليل زير اينشوند ولي متأسفاناشتباه باشند و يا مانع برخي از تصميمات 

 :توجه مقنن برخوردار نبوده و بيشتر حالت شكلي و صوري پيدا كرده است

بتا نماينتده نتاظر در     ها و شوراهامجامع، هيئتهاي  ها و عدم هماهنگي برخي از دبيرخانه نامه موقع دعوت عدم ارسال به  - 

هتاي تخصصتي و يتا حضتور      كميستيون زماني با جلسات صحن علني يا  جلسات كه بعضاً به علت همتشكيل خصوص زمان 

 .گردد فراهم نمي ،در جلساتآنان هاي انتخابيه امكان شركت  در حوزهنمايندگان ناظر 

ر و بتراي نماينتده نتاظ    ها و شتوراها مجامع، هيئتتوسط دبيرخانه  هتوجيهي مربوط به دستور جلس عدم ارسال گزارش  - 

 عدم پشتيباني كارشناسي نماينده ناظر براي حضور فعال در جلسات

 ها و شوراهامجامع، هيئتعدم حضور فعال برخي از نمايندگان ناظر در   -3

رغبتي و عدم انگيزه برخي از نمايندگان ناظر در ارائه منظم گزارش جلسات و تصميمات متخذه به معاونتت نظتارت    بي  -5

 .براي پيگيري

تتري را بتراي كارآمدستازي نتاظرين در      الذكر، مجلس شوراي اسالمي الزم است ساز و كار مناستب  موارد فوقبا توجه به 

 .بيني نمايد شوراها پيش
 

  وزيران و سلب اعتماد از ايشان به اعتماد رأي: هفتمبخش 
همچنين در اين . ي اعتماد گرفتندأاز نمايندگان رجديد در سال اول مجلس دهم، جمعاً سه وزير پيشنهادي 

وزير مربوطه در  گيري، پس از رأي اجالسيه، جلسه استيضاح يك وزير ديگر نيز مورد طرح و بررسي قرار گرفت كه

اجالسيه در همچنين  .پيوست ارائه شده است   جزئيات كامل اين موضوع در جدول شماره . سمت خود ابقاء گرديد

 اعتماد رأي فرايند در ،اجرايي مسئوالنمعاونت نظارت به منظور تقويت بعد نظارت بر عملكرد  هم مجلس،ده اول دور

هاي  سياست و قانوني وظايف شرح با پيشنهادي وزيران هاي برنامه انطباق ميزان» گزارش دولت، پيشنهادي وزيران به

 .داد قرار محترم نمايندگان اختيار در و تهيه پيشنهادي وزيران از هريك برنامه براي را «كلي نظام

 تحليل و پيشنهاد 

همراه شرح حال و اهم  ، اسامي هيئت وزيران بهمجلس نامه داخلي آيين 15 مستند به ماده  با توجه به اينكه

گردد و در اختيار نمايندگان قرار  جمهور به مجلس ارائه مي هاي كاري آنان بعد از مراسم تحليف، توسط رئيس برنامه

همچنين به لحاظ اينكه وزيران موقع رأي اعتماد و براي جلب  ،گيري نمايند بر اساس آن، نمايندگان تصميم گيرد تا مي

هاي  نمايند و بر اين اساس وعده صورت شفاهي و رسمي از تريبون مجلس بيان مي هاي خود را به نظر نمايندگان برنامه

ويژه  الزم است مجلس بهرسد  به نظر مي يي دارد؛ظر نمايندگان تأثير بسزادهند كه در جلب ن مي يقابل توجه

 و هاي وزيران و اظهارات شفاهي اي را براي پيگيري جدي برنامه مرتبط، ساز و كار ويژه تخصصي هاي كميسيون
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عنوان مطالبات مجلس و مردم پيگيري  ها را به طراحي نموده و تحقق آن ،اند هايي را كه در هنگام رأي اعتماد داده وعده

 .يندنما

شاءاهلل  وزيران دولت يازدهم اقدام كرده و ان در موردنسبت به انجام اين مأموريت  سال جاريمعاونت نظارت در 

 .هاي مربوطه قرار خواهد داد هاي هر يك از وزيران را براي پيگيري جدي در اختيار كميسيون ها و وعده برنامه
 

 مجلس داخلينامه  آيين 41ه هاي موضوع ماد گزارش: تمشبخش ه
هاي تخصصي  توسط كميسيون( 52)هفت گزارش موضوع ماده  مجلس،دهم  دوره هياجالس اولينمدت  طول در

، عمران هاي كميسيونتوسط تهيه شده  گزارش چهار، جمعاً تهيه و به هيئت رئيسه ارسال گرديده است كه از اين تعداد

 صرفاً، نيز در اجالسيه اول دوره نهم .است شده قرائتمجلس  علني صحن درامنيت ملي و سياست خارجي انرژي و 

در مقايسه با بازه ميزان استفاده از اين ابزار نظارتي دهد  كه نشان مي بودگزارش در صحن علني قرائت شده چهار 

 .آمده استپيوست  3 ها در جدول شماره  مشخصات اين گزارش. قبل، تفاوتي نكرده است دورهزماني مشابه 

هاي اجرايي،  مجلس شوراي اسالمي براي ايفاي نقش نظارتي خود بر عملكرد دستگاهالزم به توضيح است كه 

هاي تخصصي براي اطالع از كم و كيف اداره كشور و نظارت  هاي روشن و مهمي را به كميسيون وظايف و مأموريت

نامه  آيينقانون ( 52)مسئوالن در ماده  هاي اجرايي و پيگيري تخلفات و سوء مديريت احتمالي بر عملكرد دستگاه

توانند در هر مسأله و مشكلي  ها مي هاي آن، كميسيون بر اساس ماده مذكور و تبصره. بيني نموده است پيشخود داخلي 

ها،  هاي مربوطه گزارش بگيرند و يا با دعوت از وزير به كميسيون كنند، از دستگاه كه در سطح كشور احساس مي

مورد بررسي و ارزيابي قرار دهند ... ن را در رابطه با مشكالت فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي وعملكرد مسئوال

ويژه قوانين برنامه توسعه و بودجه ساليانه مطلع گردند و نظر خود را در مورد  و از چگونگي اجراي قوانين به

ها  همچنين به كميسيون. تا پيگيري شود ناكارآمدي دستگاه در قالب گزارش به مجلس شوراي اسالمي ارائه دهند

هايي در  كه براي رفع يا كاهش مشكالت مطروحه نيازمند قانون جديد يا اصالحيه اجازه داده شده است، در صورتي

قوانين باشند، با ارائه پيشنهاد به مجلس و قرار دادن آن در روند تصويب در رفع مشكالت و تنگناهاي قانوني 

 .همكاري و معاضدت نمايندهاي اجرايي  دستگاه

توانند در موارد مهم و حساس كشور در صورت مواجه شدن با  ها بر اساس ماده مذكور مي مضافاً اينكه كميسيون

با درخواست حداقل ده نفر از نمايندگان، وزير  ، رأساً ياهاي اجرايي تخلفات يا سوء مديريت احتمالي مسئوالن دستگاه

نظر، گزارش نهايي به  يون دعوت نموده و ضمن ارائه توضيحات و بررسي مسأله و تبادلو مسئول مربوطه را به كميس

رئيسه تقديم تا چنانچه در گزارش كميسيون داليلي نسبت به ناكارآمدي مسئول ذيربط ارائه شده بود، موضوع به  هيئت

ا انجام اقدامات مذكور، نمايندگان سان  ب انديشي منعكس گردد و بدين باالترين مسئول مربوطه براي رفع مشكل و چاره

ها مشاركت  هاي تخصصي، ضمن ايفاي نقش نظارتي خود در فرآيند اصالح نواقص و ناكارآمدي محترم و كميسيون

 .نمايند
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 تحليل و پيشنهاد 
هاي  هاي تخصصي در ادوار گذشته بيانگر اين است كه متأسفانه اكثر كميسيون مروري بر عملكرد كميسيون

تفاوت  هاي آن بي نامه داخلي مجلس و تبصره آيين( 52)هاي مندرج در ماده  تخصصي يا نسبت به وظايف و مأموريت

اند و يا اگر هم  ل نظر و ارائه گزارش اقدام كردهتشكيل جلسات و تباددر حد اند يا  ه بوده و اقدام عملي انجام نداد

رئيسه اقدام شده و حتي گزارش نيز در صحن قرائت گرديده، به لحاظ عدم  هيئتنسبت به بررسي و ارائه گزارش به 

ها فقط در حد  اي موارد و يا بخاطر وجود ابهامات در نحوه پيگيري گزارش پاسخ الزم توسط مسئوالن اجرايي در پاره

هاي  رش اكتفا شده و منتج به نتايج ثمربخشي كه رافع مشكالت و اصالح و بهبود نواقص و مشكالت و ناكارآمديگزا

 .   مندرج در گزارش باشد، نگرديده است

نامه  آئين (52)ماده  7و 6هاي مناسب در بندهاي هاي تخصصي مجلس از ظرفيت شايسته است همه كميسيونفلذا 

معاونت نظارت نيز  .امور نظارتي كميسيون استفاده نمايند  داخلي و تبصره آن، براي نظارت بر اجراي قوانين و ارتقاء 

ها را بررسي، تحليل و نتايج حاصله را براي  هاي اجرايي به كميسيون هاي ارسالي از دستگاه آمادگي دارد تا گزارش

 .دگان محترم ارائه نمايداقدامات بعدي به كميسيون و نماين

 

اجراي قانون يا يا استنكاف از اجراي نقض  و تهيه و تصويب گزارش عدم رعايت شئونات: نهمبخش 

 (نامه داخلي مجلس قانون آئين 236موضوع ماده )ي اجراي مسئوننناقص قانون توسط 
( 1  ) ماده «ب» بند اجراي عدم» خصوص در گزارش  دو اسالمي، شوراي مجلس دهم دوره اول اجالسيه در

 قانون 71 ماده اجراي نحوه بررسي» و «آن ذيل تبصره و ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون

 سوي از يداخل نامهنيآئ (36 ) ماده اساس بر «( ) دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون به موادي الحاق

. است شده ارسال قضايي مراجع به رسيدگي براي علني صحن در قرائت از پس و تهيه هاي انرژي و عمران ونيسيكم

، نيز همانند اين اجالسيه در اجالسيه اول دوره نهم .است آمده پيوست 5  شماره جدول در ها گزارش اين مشخصات

استفاده از اين ابزار  زاندهد مي كه نشان ميرتي اين ماده استفاده كرده بودند دو بار از ظرفيت نظاتنها نمايندگان 

 .باشد داشته نظارتي ابزار اين از استفاده به بيشتري توجه مجلس شود مي پيشنهاد .، تفاوتي نكرده استنظارتي

  و پيشنهادتحليل 
 و استيضاح تفحص، و  تحقيق سؤال، تذكر، نظير ابزارهايي طريق از قانون صحيح اجراي بر مجلس نظارت

 نامه آيين (36 ) مادهبين  اين در. يابد مي تبلورمجلس  داخلي نامه آيين (36 ) و (52) مواد به مستند هايي گزارش

 تحقيق نظير ابزارهايي به نسبت)كمتر  زمان در و ييناپ هزينه صرف با نتيجه حصول امكان داشتن اختيار در با داخلي

و  دادرسي تشريفات بدون و نوبت از خارج رسيدگي براي صالح ذي مراجع به موضوع ارسال ،(استيضاح و تفحص و

 مفاد رعايت با) گزارش سه بودن وارد صورت در جمهور رئيس يا وزير استيضاح طرح گرفتن قرار دستوركار در

متأسفانه . است نمايندگان توسط قانون اجراي حسن بر نظارت براي مناسب ابزاري ،(اساسي قانون نهم و هشتاد اصل

مانند گذشته استفاده از اين ابزار تا حدودي از نگاه نمايندگان مغفول مانده و در موارد معدودي نيز كه مورد استفاده 

وجود كه  قرار گرفته، منتج به نتايج قابل قبول نشده و آثار عملي در بهبود وضعيت موجود نداشته است؛ در حالي

تواند موجب اصالح امور و رفع  استفاده از اين ابزار است كه مي امتيازات هاي تعقيبي مورد اشاره از جمله ضمانت

 و عدم رسيدگي خارج از نوبت پيگيري براي مجلس در حقوقي كار و ساز بيني پيش عدمالبته . نواقص گردد



95 

 WWW.ICANA.IR 

 ،در اين راستا .ده از اين ابزار را فراهم آورده استاكاهش اثربخشي استف زمينه ،قضائيه قوه بهارجاعي  هاي پرونده

 .قوه قضاييه در معاونت نظارت در حال بررسي و تدوين است درها  پيگيري پروندهچگونگي دستورالعمل 
 

 آنان اجرايي به صحن مجلس و استماع گزارش مسئونندعوت : مدهبخش 
صحن نفر از مسئوالن اجرايي كشور در  2 نسبت به دعوت از  ،دهمدر سال اول دوره مجلس شوراي اسالمي 

علني اقدام و موجبات ارائه گزارش عملكرد توسط مسئوالن اجرايي و امكان اظهار نظر نمايندگان را فراهم نموده 

در صحن علني براي و مسئوالن پيوست در بردارنده اطالعات مربوط به حضور وزراي دولت  1 جدول شماره . است

 . ارائه گزارش است

در صحن مورد  3 در  اول دوره دهم همانند اجالسيهتقريباً اجرايي كشور  مسئوالنمجلس،  در سال اول دوره نهم

  .بودند علني  مجلس حضور يافته
 

 تحليل و پيشنهاد 

مروري بر عملكرد مجلس در دعوت از وزيران و مسئوالن اجرايي براي حضور در صحن علني و تبيين نظرات و 

مورد حضور وزيران در صحن علني  2 دهد كه با وجود  ارائه گزارش عملكرد در موضوعات مورد بحث، نشان مي

صاص يافتن جلسات غيرعلني براي در اين مورد و بعضاً اختو مسئوالن مجلس و صرف وقت نمايندگان و وزيران 

گونه جلسات باشد، از اين نوع جلسات  باري كه تحقق بخش اهداف اين پيگيري موارد حساس و مهم، نتايج رضايت

گونه  تري را براي كارآمدسازي اين شود مجلس محترم ساز و كار مناسب فلذا پيشنهاد مي. حاصل نگرديده است

  .بيني نمايد ، پيشاتخاذي اتضمانت اجراي تصميمجلسات و افزايش 
 

 هاي تخصصي سفرها و بازديدهاي كميسيون: زدهميابخش 
  5شماره  نمودارو  6 شماره  جدول در مندرج مجلس تخصصي هاي كميسيون از شده اخذ اطالعات براساس

. است پذيرفتهصورت  امور نزديك پيگيري و قوانين اجراي بر نظارت برايو بازديد  سفر 27 مجموع در ،پيوست

 . است داده اختصاص خود به دهم دوره اول اجالسيه در را تعداد بيشترين و بازديد، سفر 7 با  عمران كميسيون

 

 تحليل و پيشنهاد 

هاي اجرايي از  هاي تخصصي از مناطق مختلف و بررسي عملكرد دستگاه اگرچه سفرها و بازديدهاي كميسيون

ها براي بازديد از مناطق  با توجه به زحمات اعضاي محترم كميسيوننزديك، از منظر نظارتي مفيد و مؤثر است، ليكن 

تواند تأثير بيشتري  و بازديدها با رعايت شرايطي ميگونه سفرها  رسد اين نظر مي به ،و صرف وقت و هزينه قابل توجه

 :گردد هاي تخصصي داشته باشد؛ لذا پيشنهاد مي قش نظارتي كميسيونندر ايفاي 

ضرورت دارد در انجام سفر و بازديدها، اولويت و اهداف مورد نظر دقيقاً مشخص شود تا سفر و بازديدها  - 

 .دصورت هدفمند و با رعايت اولويت انجام گير به
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گردد تا زمينه بهتري براي رفع بخشي از  نتايج سفرها طراحيبراي پيگيري  تري مناسباثربخش و ساز و كار  - 

 .، بيش از پيش فراهم شودسفرقبل از مشكالت مطروحه در 
 

 نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي كشور: دوازدهمبخش 

 371 /13/ 1در اجراي قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 

مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي  هيئتعهده  رامر نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي ب ،و اصالحات بعدي آن

مجلس شوراي اسالمي و خبرگان رهبري به عهده همان وظايفي كه در انتخابات  به عبارتي. اسالمي گذاشته شده است

 . باشد مي هيئتدر انتخابات شوراهاي اسالمي به عهده اين  ،شوراي محترم نگهبان است

الذكر تاكنون چهار دوره انتخابات شوراهاي اسالمي برگزار شده و  از ابتداي تصويب و اجرايي شدن قانون فوق

 .گرديدهمزمان با انتخابات دوره دوازدهم رياست جمهوري برگزار  326 ارديبهشت ماه سال 2 پنجمين دوره نيز در 

نفر بصورت مستقيم و غير مستقيم و مجموعاً  11مركزي بيش از  هيئتدر دبيرخانه دايمي  ،سال جاري در انتخابات

نفر  11  ز كه به بيش ا گرديدندنفر مشغول به فعاليت  3111هاي كشور بيش از  ها و شهرستان در دبيرخانه استان

 .نمودندخدمات ارائه  ،هاي نظارت هيئتاعضاء 

 تحليل و پيشنهاد 
نياز به برگزاري آن انتخابات بسيار مهم و گسترده است و جمله با توجه به اينكه انتخابات شوراهاي اسالمي از 

قبيل عدم ساختار هاي پيش رو از  سازوكارهاي مناسبي براي ايفاي بهتر وظايف دارد ولي وجود مشكالت و چالش

ها،  هاي نظات استان هيئت  هاي فراوان در شرح وظايف، تركيب مناسب با وظايف محوله، وجود ابهامات و تداخل

ها، نحوه حل اختالفات و نبود امكانات، تجهيزات و نيروي انساني كافي براي انجام اين وظايف  ها، بخش شهرستان

.انديشي شود فه مهم قرار داده كه الزم است در اين زمينه چارهمشكالت جدي را فراروي اجراي اين وظي ،مهم

ر انتخابات شوراهاي اسالمي كشور، به شرح زير مركزي نظارت ب هيئتگزارش اهم اقدامات انجام شده در 

 :باشد مي

 استقرار نيروها وبا تأمين فضاي اداري ت مركزي نظارت ئاندازي دبيرخانه دائمي هي راه - 

 مورد نيازو تأمين نيروي انساني و تجهيزات و لوازم برآورد و پيگيري اختصاص بودجه  - 

 اتانتخابدست اندركار امر آموزش نيروهاي تدوين تقويم آموزشي و انجام  -3

 ها استان شرح وظايف اركان دبيرخانه مركزي و ها و نامه تدوين شيوه -5

هاي كشور و استقرار  ها و بخش نظارت شهرستان هاي هيئت ها و هاي عالي نظارت استان تئيگيري تشكيل هيپ -1

 ريزي براي فعال ساختن آنهاو برنامه ها دبيرخانه آن

 ها نحوه هزينه بودجه به آن ها و تهيه دستورالعمل نظارت بر تخصيص بودجه استان برآورد و -6

 هاي كشور ها و بخش نظارت شهرستان هاي هيئتها و عالي نظارت استان هاي تئنظارت بر عملكرد دبيرخانه هي -7

 حقوقي ابهامات قانوني به اشخاص حقيقي و االت وپاسخگوئي به سؤ -3

 برگزاري جلسه و ارتباط مستمر با وزارت كشور -2
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 ر اطالعاتير كشور و وزيوز  ها با حضور رئيس مجلس، هاي عالي استان تئبرگزاري همايش اعضاي هي -1 

 گزاري انتخابات الكترونيكيهاي تخصصي كميته فناوري جهت بر نشست -  

 برگزاري نشست خبري با اصحاب رسانه و تلويزيون -  

 برگزاري جلسات متعدد با شوراي نگهبان  -3 

 هاي استاني  تئي دبيران اجرايي، بازرسان و هيبرگزاري همايش توجيه -5 

 هاي تخصصي حقوقي در خصوص انتخابات  برگزاري نشست -1 

 ها در فضاي مجازي و رسانه دبيرخانه دائمي آن ومركزي  هيئتاطالع رساني از نحوه عملكرد  -6 

 ها براي انتخابات هاي آموزشي جهت آموزش استان تهيه و تنظيم بسته -7 

 ت مركزي نظارت ئاندازي سايت هي راه پيگيري طراحي و -3 

 افزار مستندسازي سوابق انتخابات طراحي نرم -2 

درصد آنان   2مين دوره انتخابات شوراها حدود هزار نفر ثبت نام كنندگان در پنج 36 تعداد از  الزم به ذكر است

 .ندالحيت شدرد صدرصد  3تأييد و 
 

 ي تخصصيهاجلسات نظارتي كميسيون: همسيزدبخش 
 3 1 در مجموع، دهم دوره اول اجالسيه در ،نامه داخلي مجلس آيين 52در ارتباط با ايفاي وظايف مذكور در ماده 

 «عمران» و «آموزش، علوم و تحقيقات»هاي  كميسيون انيم نيا در كه است شده برگزار ها كميسيون در نظارتي جلسه

هاي تخصصي  يونجزئيات اين جلسات و مهمترين موضوعات نظارتي كميس .ندا كرده برگزار را جلسات تعداد بيشترين

 .پيوست درج شده است 3 و  7 ول شماره اجد و 1در نمودار شماره 
 

 تحليل و پيشنهاد 

 كارآمدسازي بيشتر اينگونه جلسات، سازوكار مناسبتري براي پيگيري نتايج حاصله از جلسات شايسته است جهت

 .طراحي گردد
 

 معاونت نظارتتوسط كالن و راهبردي هاي  نظارتانجام : دهمچهاربخش 
سياست راهبردي ابالغي از سوي رئيس دو دنبال تعيين  معاونت نظارت مجلس در ايفاي وظايف نظارتي خود و به

هاي اجرايي در انجام درست قوانين مصوب و ديگري حمايت و  محترم مجلس كه يكي سياست فعال كردن دستگاه

مجلس اول در سال خود اقدامات نظارتي مهمي را هاي تخصصي براي ايفاي بهتر نقش نظارتي  پشتيباني از كميسيون

 :باشد شرح زير مي ا بهدهم انجام داده كه بخشي از آنه

تطبيقي از موارد  ،وضعيت اجرايي قوانين بودجه سنواتي و تهيه گزارش تحليليتجزيه و تحليل بررسي و  - 

هاي تخصصي و نمايندگان  و ارائه به رئيس محترم مجلس و كميسيوناز قانون بودجه هاي اجرايي  انحراف دستگاه

  محترم

عملكرد بودجه گزارش فريغ بودجه سنواتي ارائه شده از ديوان محاسبات، گيري از گزارش ت با بهرهمعاونت نظارت 

در اختيار و  هيههاي گذشته به همراه تحليل كارشناسي ت مقايسه آن با مدت مشابه سالبا ها و  به تفكيك استانرا كشور 
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تا نمايندگان محترم نسبت به وضعيت اجرايي احكام قانون بودجه در سطح ملي است نمايندگان محترم قرار داده 

 .دگردبراي آنان تسهيل  هاي مورد نياز و زمينه امكان پيگيريشده ويژه در سطوح استاني حوزه انتخابيه خود مطلع  به

ي و استاني بودجه و وضعيت اجرايي احكام مندرج در قانون بودجه و عملكرد مل 323 گزارش تحليل بودجه سال 

طي  323 سال  و موارد تخلف و انحراف از اجراي قانون بودجه  32 و مقايسه آن با عملكرد بودجه سال  323 سال 

خلف تتقديم نمايندگان محترم گرديده و مورد استقبال آنان واقع شده است و موارد معاونت نظارت  1 گزارش شماره 

هاي مربوطه ارسال گرديده  ها و سازمان اي رئيس محترم مجلس به وزارتخانهو انحراف از عملكرد بودجه نيز با امض

   .است

قوانين آزمايشي مصوب در نه دوره مجلس شوراي اسالمي به منظور روشن شدن وضعيت  جامعتهيه كارنامه  - 

يس محترم مجلس ها و تعيين تكليف قوانين مذكور كه بعضاً دوره آزمايشي آنها منقضي شده است و ارائه آن به رئ آن

 هاي ذيربطو رؤساي كميسيون

تحقيق و تفحص نه دوره قانونگذاري مجلس بعد از انقالب اسالمي همراه با  كارنامهتهيه گزارش بررسي  -3

 هاها و راهكارها و ارائه به رياست محترم مجلس و رؤساي كميسيونتحليل آسيب

هاي مختلف مجلس به قوه قضائيه هاي حقوقي و قضائي ارجاعي از بخش از وضعيت پرونده تهيه گزارش -5

هاي مربوطه متضمن پيشنهاد مشخص شدن شناسي آن و ارائه به رياست محترم مجلس و كميسيونهمراه با آسيب

 هاي ارجاعي به قوه قضائيهساختاري واحد و متمركز براي پيگيري و كارآمدسازي پرونده

مندرج در قوانين  هيئتهاي نامهها و آيين گزارش رصد قوانين مصوب و پيگيري وضعيت احكام، مقرره تهيه -1

 و ارائه آن به رياست محترم مجلس و نمايندگان321 /  /17مصوب مجلس دوره دهم از آغاز تشكيل تا 

 نظارت بر اجراي قوانينتهيه شناسنامه قوانين دوره نهم و دهم مجلس شوراي اسالمي به منظور امكان بهتر  -6

هاي مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي و تهيه گزارش عناوين مسائل و مشكالت مهم كشور در حوزه -7

ها در  منظور فعال كردن كميسيون به رياست محترم مجلسو ارائه به هاي تخصصي  اجتماعي به تفكيك كميسيون

 .پيگيري موارد مذكور

مهمترين اقدامات نظارتي دوره نهم مجلس شامل تحليلي از وضعيت كمي و تهيه گزارش تحليلي و جامع از  -3

هاي تخصصي و ارائه به  كيفي تذكرات كتبي، سؤال، تحقيق و تفحص، استيضاح و جلسات نظارتي كميسيون

 نمايندگان دوره دهم

نامه  آيينشناسي ابزارهاي نظارتي مجلس و نمايندگان مندرج در قانون اساسي و تهيه گزارش جامع آسيب -2

آيين نامه داخلي مجلس و نحوه نظارت  (36 )و  (52)داخلي مجلس از قبيل تذكر، سؤال، تحقيق و تفحص،  مواد 

ها و ارائه پيشنهادهاي اصالحي براي اطالع ها و شوراها با مروري بر عملكرد گذشته، ضعفهيئتناظرين بر مجامع، 

رهاي نظارتي مذكور از طريق انجام اصالحات در كميسيون تدوين نمايندگان و پيگيري تقويت و كارآمدسازي سازوكا

 نامه داخلي مجلس آيين
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ها شده است با  تحليل و بررسي مشكالت اجرايي برخي از قوانين مهم كشور كه منجر به كندي اجراي آن -1 

 .هاي اجرايي مربوطه حضور كارشناسان دستگاه

پذير و ارتقاي نظام مالي اي قانون رفع موانع توليد رقابتجهوضعيت اجراي احكام بود»در بازه زماني مورد نظر، 

با استخراج تعداد و مورد بررسي قرار گرفته حسب دستور رئيس محترم مجلس « 326 كشور در اليحه بودجه سال 

ها و مركز  و دعوت از مسئوالن و كارشناسان آنهاي اجرايي مكاتبه با دستگاه 11حكم قانوني و انجام بيش از   33

كشور، سازمان بازرسي كل كشور و اتاق صنايع، معادن، بازرگاني و كشاورزي، هاي مجلس، ديوان محاسبات  پژوهش

براي پيشنهادهاي اصالحي جلسه كارشناسي مشترك تشكيل و  5 براي بررسي عملكرد آنان در اين رابطه، بيش از 

 .تقديم گرديدهاي ذيربط  ميسيونمحترم مجلس و ك به رئيسكل كشور  326 جه سال درج در اليحه بود

ها و معطل ماندن اجراي برخي از احكام  پيگيري ارجاعات رئيس محترم مجلس در مورد تخلف دستگاه -  

 هاي اجرايي مرتبط مندرج در قوانين و تشكيل جلسات متعدد با كارشناسان و مسئوالن دستگاه

 325 و  323 هاي انون بودجه سالق كه درآبرساني شرب روستايي  قانوني مربوط بهپيگيري اجراي احكام مانند 

عدم درج شده و اختالفاتي كه بين وزارت نيرو و نفت در اين رابطه وجود داشته، همچنين پيگيري كل كشور  326 و 

كل كشور  323 و   32 هاي  سالسنواتي بودجه  كه درهاي كشاورزي دار كردن چاه برقاجراي قانون در مورد 

وجود آمده و  اختالفاتي بين وزارت نيرو و جهاد كشاورزي در اجراي قانون مذكور به و تكاليفي را مشخص كرده

بانك مركزي هاي فصل منابع آب وزارت نيرو توسط  براي اجراي طرحتوزيع و انتشار اوراق مشاركت پيگيري 

و شد توسط معاونت نظارت بررسي و پيگيري  كه اين موارد كل كشور، 323 و   32 هاي  موضوع قانون بودجه سال

 .يس محترم مجلس گزارش گرديده استنتايج اقدامات به رئ

برنامه  5 فعاليت كاري معاونت نظارت در دوره دهم مجلس شوراي اسالمي در قالب تهيه و تدوين برنامه و  -  

ها كه به تأييد رئيس  ها و فعاليت ايي چگونگي تحقق هر يك از برنامهفعاليت كاري به همراه راهكارهاي اجر 3  و 

  .گيرد محترم مجلس رسيده و به عنوان تابلوي فعاليت نظارتي معاونت نظارت مورد استفاده قرار مي

هاي مختلف هاي اجرايي در مورد اقتصاد مقاومتي از طريق مكاتبه با كميسيوناقدامات دستگاه  پيگيري نحوة -3 

 .ها دريافت گرديده و همچنان در دست پيگيري استكه گزارش عملكرد تعدادي از دستگاه مجلس

ذيربط با  هيئتهاي در دستگاه(  )پيگيري نحوه اجراي احكام قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  -5 

ارش عملكرد تعدادي از كه منجر به اخذ گز هيئتهاي  مكاتبه با معاون اول رئيس جمهور و ابالغ مشاراليه به دستگاه

 .ها تاكنون گرديده استدستگاه

  

 

 

 ساير خدمات معاونت نظارت: همانزدپبخش 
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هاي كالن و راهبردي، اقدامات نظارتي فراوان  معاونت نظارت در ايفاي نقش نظارتي خود، عالوه بر انجام نظارت

 :شرح زير انجام داده است ديگري را در راستاي پيگيري امور نظارتي به

 هاي تخصصي در موارد نظارتي؛ سيوني و كمييهاي اجرا انجام مكاتبات متعدد با دستگاه - 

هاي اجرايي و معاونت نظارت در راستاي ايفاي نقش حمايتي و پشتيباني خود و به منظور فعال كردن دستگاه

مكاتبه با   71 هاي تخصصي در بازه زماني مورد نظر اين گزارش، حداقل سرعت و سهولت در كار كميسيون

 55همچنين . ها انجام داده استمكاتبه مستقيم با روساي محترم كميسيون  31هاي اجرايي و حداقل مسئوالن دستگاه

مكاتبه نيز از طريق رئيس محترم مجلس براي پيگيري عملكرد دستگاه هاي اجرائي و رفع مشكالت ناشي از عدم 

حكم نيز از سوي رئيس محترم مجلس براي  177ضمن اينكه . اجراي قوانين يا اجراي ناقص قوانين داشته است

 .نمايندگان ناظر صادر شده است

هاي پيشنهادي سه وزير معرفي شده به مجلس براي اخذ رأي اعتماد و تطبيق گزارش بررسي برنامهتهيه  - 

 هاي ارائه شده با اسناد باالدستي و ارائه آن به نمايندگان محترم مجلس برنامه

تا  321 /17/13از )وين گزارش اقدامات نظارتي مجلس در چهارماهه اول اجالسيه اول دوره دهم تهيه و تد  -3

 و ارسال به رئيس، معاونين و كليه نمايندگان محترم مجلس ( 321 /16/17

تا  321 /17/17از )س در چهارماهه دوم اجالسيه اول دوره دهم و تدوين گزارش اقدامات نظارتي مجلتهيه   -5

 و ارسال به رئيس، معاونين و كليه نمايندگان محترم مجلس( 321 /  /16

(  52)تذكر، سؤال، تحقيق و تفحص و مواد )مجلس نظارتي ابزارهاي از تهيه و تدوين گزارش عملكرد آماري   -1

 (نامه داخلي مجلس آيين( 36 )و 

دگان و نحوة استفاده آنان از ابزارهاي تهيه بروشورهاي مورد نياز جهت تبيين ابزارهاي نظارتي در اختيار نماين  -6

 هاي آغازين شروع كار مجلس دهم عنوان و ارائه به نمايندگان در ماه نهنظارتي در 

هاي تخصصي با تهيه و تدوين شرح وظايف نظارتي آنان، انتخاب يكي تر كردن بخش نظارتي كميسيونفعال  -7

هاي تخصصي در شكيل جلسات توجيهي با اعضاي كميسيوناز نواب رئيس كميسيون براي پيگيري موارد نظارتي و ت

 نامه داخلي مجلس براي ايفاي بهتر نقش نظارتي آنانها و آييننحوه استفاده از ظرفيت كميسيون

هاي نظاتي كشور، كميسيون دبيرخانه شوراي مذكور و  حضور منظم و فعال معاونت نظارت در شوراي دستگاه  -3

 ارتقاء سالمت اداري و مقابله با فساد هاي نظارت بر قانون كارگروه

هاي كاري،  شناسي، تعيين اولويتورزي در معاونت نظارت براي تبادل نظر، آسيبتشكيل شوراي انديشه  -2

 هاي نظارتي مجلس با حضور مديران و برخي صاحبنظران بررسي بهبود عملكرد فعاليت

ها و شوراها با پيگيري دستور جلسات، هيئتپيگيري كارآمدسازي نظارت ناظرين منتخب مجلس بر مجامع،   -1 

هاي  ها و شوراها از دبيرخانههيئتها براي نمايندگان ناظر، اخذ مصوبات مجامع، هاي توجيهي از دستگاهاخذ گزارش

 هاي ذيربطهاي تخصصي و دستگاهدهي و پيگيري نظرات ناظرين از طريق كميسيونمربوط، تهيه فرمت گزارش

 قانون استخدامي ناجا در آجا (33)و  (72)د پيگيري اجراي موا -  
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اي كشور التدريس سازمان آموزش فني و حرفهپيگيري اجراي كامل قانون تعيين تكليف استخدامي مربيان حق -  

 ارجاعي از سوي رئيس محترم مجلس

 هاي به اصطالح كاغذيپيگيري گزارش سازمان بازرسي كل كشور در مورد ثبت شركت -3 
 

 قانون اساسي( 19)كميسيون اصل نودم :  همشانزدبخش 
 نامه آيين 53 ماده و اساسي قانون نودم اصل تحقق رسالت حقيقت در كه اساسي قانون( 21) نودم اصل كميسيون

 اداري پرسنل نفر 2  غيرثابت، عضو 3  ثابت، عضو 3 داشتن با دارد، عهده به را اسالمي شوراي مجلس داخلي

 از استفاده با است توانسته مالي و حقوقي وقت پاره مشاور چند از استفاده و( كميسيوناجرايي  دفتر كاركنان)

 مجريه و قضائيه قواي كار طرز از مردم هاي شكايت به رسيدگي جهت در مهمي هاي گام قانوني، پشتيباني و اختيارات

 .بردارد اسالمي  شوراي  مجلس و

 رئيسه تيئه اعضاي ساير و اسالمي شوراي مجلس 321 /15/ 1 مورخ علني جلسه در كميسيون رئيس انتخاب با

 دوره دهمين در اساسي قانون( 21) نودم اصل كميسيون رسمي فعاليت كميسيون، 321 /1/15  مورخ جلسه در

 :  آيد در ذيل مي 326 / 1/1  لغايت 321 /17/13 تاريخ از آن عملكرد گزارش كه گرديد آغاز مجلس

 :عملكرد  كلي آمار( الف

 كه شكاياتي به رسيدگي منظور به مذكور مدت طي. باشد مي فقره 716  مذكور زماني دوره در وارده شكاياتكل 

 پيگيري جهت و گرفته صورت ربط ذي مراجع با مكاتبه 7 31 ،شده داده تشخيص كميسيون كاري صالحيت در

 از اعم جوابيه فقره 3266 و شده انجام مكاتبه فقره 712 ،نگرديده واصل آنها پاسخ مقرر مهلت در كه هايي نامه

 راهنمائي براي. است شده ارسال ها پرونده شكات براي ها دستگاه پاسخ فقره 712 و رسيده ثبت به قطعي يا اي واسطه

 كمك و مساعدت درخواست جنبه يا و نشده داده تشخيص كميسيون كاري صالحيت در فعالً آنها شكوائيه كه شكاتي

 يا و نقص رفع درخواست ربط، ذي مراجع به صحيح مراجعه جهت راهنمائي نامه فقره 113  ،داشته شغلي و مالي

 بودن تكراري و آدرس فقد دليل به شكوائيه فقره 5 . است شده صادر رسيدگي در كميسيون صالحيت عدم اعالم

 مذكور مدت طي مجموع در. دارد قرار كميسيون مختلف هاي كميته كار دستور در نيز شكوائيه فقره 712 و بايگاني

 حل جهت مناسب راهكارهاي يافتن منظور به. است شده خارج كميسيون از يا و وارد كميسيون به نامه فقره 337  

 1  با و تشكيل پنجگانه هاي كميته و كميسيون در رسمي جلسه ها ده مطروحه هاي پرونده بررسي نيز و موضوعات

به  كميسيون آماري عملكرد. است شده پرداخته آنها با نظر و تبادل و بحث به ربط ذي مسئوالن از كتبي دعوت فقره

 .است پيوست 2 شرح جدول شماره 

 :رسيدگي دست در يا و شده رسيدگي مهم هاي پرونده( ب

هايي كه از ابتداي دوره دهم در كميسيون مورد بررسي قرار گرفته و جلساتي برگزار شده يا كميسيون  اهم پرونده

 : شرح ذيل مي باشد هب ،بازرسي نموده است هيئتبراي پيگيري آن اقدام به اعزام 

 بررسي عملكرد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري -

 هاي علوم پزشكي كشور هاي دولتي و دانشگاه بررسي وضعيت خدمات بيمارستان -



22 

 WWW.ICANA.IR 

 بررسي وضعيت محصوالت تراريخته در كشور -

 ها و معوقات بانكي بررسي عملكرد بانك -

 قاچاق كاال و ارزوضعيت بررسي  -

 هاي اقتصاد مقاومتي پيگيري اجراي سياست -

 هاي گيالن، مازندران و گلستان هاي مهم استان بررسي آلودگي رودخانه -

 (چابهار)عتي صن -آزاد تجاري هطقبررسي وضعيت من -

 هاي كشور  بررسي وضعيت فرودگاه -

 اي بررسي علل تصادفات جاده -

 سيسات دريايي ايرانأبررسي گم شدن دكل شركت مهندسي و ساخت ت -

 بررسي نحوه واگذاري شركت آلومينيوم المهدي و مجتمع هرمزال -

 بررسي نظام جامع مالياتي -

 بررسي طرح آمايش سرزمين -

 مين مواد اوليهأتوليدكننده قير در تهاي  بررسي مشكالت شركت -

 هاي نيمه تمام عمراني كشور بررسي پروژه -

 ها     هاي مسئول استان كرمان درخصوص تخريب دهكده گل بررسي عملكرد دستگاه -

 بررسي اختالف كانون سردفتران و دفترياران با نيروي انتظامي درخصوص انتقال سند خودرو -

 قانون نظارت بر رفتار قضات  31ده بررسي موضوع معطل ماندن اجراي ما -

 ها بررسي راهكارهاي فرآيند كيفرزدايي و كمك به كاهش جمعيت كيفري زندان -

بررسي مراجعه برخي از وراث اشخاص متوفي به مراجع قضايي جهت خارج از شمول نمودن اموال متوفي از  -

 ماليات

 (يژه جرائم اقتصاديمطرح در دادسراي و)بررسي شكايت مالكين پروژه مسكوني ارغوان  -

 رسيدگي به اطاله و نحوه اجراي آراء قطعي در واحد اجراي احكام ديوان عدالت اداري -

 بررسي شكايات واصله از عملكرد نمايندگان مجلس شوراي اسالمي -

 هاي نجومي و طرح ساماندهي حقوق و دستمزد مقامات و مديران بررسي پرونده حقوق -

 بررسي وضعيت مسكن مهر -

 هاي تحقيق و تفحص نده گزارش نابساماني در فرآيند و نحوه پيگيري پروندهبررسي پرو -

 مجلس در صحن علني قرائت جهت گزارش ارسال( ج

دوره دهم سه گزارش در كميسيون اصل نود تهيه و تنظيم شد و ضمن تصويب در جلسات اعضاي ثابت  ابتداياز 

 : رئيسه ارسال شد كه دو گزارش آن از تريبون مجلس شوراي اسالمي قرائت گرديد هيئتو عمومي كميسيون به 

 (321 /3/17 شده در تاريخ  قرائت)هاي حقوقي نامتعارف و غيرقانوني  گزارش فيش -الف

 (321 /1/17 قرائت شده در تاريخ )گزارش عملكرد دولت در پروژه مسكن مهر  -ب
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( 7  )تا ( 5  )هاي تحقيق و تفحص موضوع مواد  د و نحوه پيگيري پروندهتهيه گزارش نابساماني در فراين -ج  

رئيسه مجلس  هيئتداخلي مجلس شوراي اسالمي كه در جلسه عمومي كميسيون تصويب و جهت قرائت به  نامه آيين

 .ارسال شده است

 بازديدها( د

ها و بر اساس ماده  با نحوه فعاليت دستگاههاي واصله و آشنائي  تر شكوائيه دقيق منظور بررسي كميسيون اصل نود به

شرح ذيل  هپنج نوبت اعزام گروه بازرسي متشكل از نمايندگان و كارشناسان باقدام به  ،نامه داخلي كميسيون آيين (7 )

 :  نمود

 ( 321 /31/17لغايت  321 /3/17 از تاريخ )مازندران   هاي مهم استان بررسي وضعيت آلودگي رودخانه -الف

 (321 /11/12لغايت  321 /13/12از تاريخ )هاي مهم استان گيالن  بررسي وضعيت آلودگي رودخانه -ب

لغايتتت  321 /12/  تتتاريخ  از)نشتتيني شتتهر چابهتتار  آزادچابهتتار و مشتتكالت حاشتتيه وضتتعيت منطقتتهبررستتي  -ج

 3/12/ 321) 

از تتاريخ  )و گردشتگري استتان فتارس     وضعيت دانشگاه علوم پزشكي شيراز و اداره كل ميتراث فرهنگتي   بررسي  -د

 (321 /  /3 لغايت  321 /  /  

منجتر بته    321 /  /31وضعيت فرودگاه شهيد هاشمي نژاد مشهد مقدس كه پس از بارش بترف در تتاريخ   بررسي  -هت

 (   321 /  /15لغايت  321 /  /13از تاريخ )لغو بسياري از پروازها و ايجاد مشكالت براي مسافرين شد 

هاي كميسيون برگتزار شتده كته جهتت رعايتت       هاي اجرايي در كميته و معاونين دستگاه مسئوالنها جلسه با  همچنين ده

نفر اعم از شاكي و متشاكي به كميستيون دعتوت    773شود و به طور كلي طي مدت  مذكور،  اختصار از ذكر آنها خودداري مي

 .اند شده
 

 دولت با قوانينطبيق مصوبات تهيات بررسي و : دهمفبخش ه
بررسي و تطبيق  جلسه( 17 ) برگزاري باقانون اساسي  33 و  31مستند به اصول  دهممجلس  اولدر اجالسيه 

 173و دريافت  اجرايي هاي دستگاه مديران و كارشناسان حضور باآن  تخصصي كارگروه ومصوبات دولت با قوانين 

با قوانين ابالغ را و عدم مغايرت آنها اقدام مصوبات اين فقره از  577تعداد  نسبت به بررسي ت دولتعنوان از مصوبا

روزنامه ار در شبراي انتاقدام و فقره  2 فقره و رأي قطعي براي  51براي رأي مقدماتي نسبت به صدور همچنين . ردك

در اين اجالسيه، اعضاي جديد هيئت از سوي رياست محترم مجلس شوراي  الزم به ذكر است كه. دنموابالغ رسمي 

 .نداسالمي تعيين شد
 

 ديوان محاسبات كشور: دهمهجبخش 
 :فني و حسابرسي حوزه(  

 ها وادارات كل استان هاي حسابرسي ساالنه ستاد گزارش( الف

 :گزارش حسابرسي ساالنه به شرح ذيل 7 32تعداد 
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 گزارشتعداد  عنوان گزارش
 ۱ ۳ اعتبارات هزینه ای

  ۱  اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
  92 اعتبارات شرکتهای دولتی
 45۳  تخصصی یا خاص
 ۱۳  موردی و سایر

 ۱5  حسابرسی عملكرد
   گزارش ضمنی تلفیقی

 ۱44 های ملی وضعیت اجرای بودجه در سطح دستگاه
 0 هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ایگزارش مانده مصرف نشده اعتبارات 

 

 و متناظر( خاص -سطح ملي) هاي موضوعي گزارش (ب

هاي ستادي در  گزارش خاص در سطح دستگاه 36داد گزارش تلفيقي در سطح ملي و تع 6 تهيه و ارائه تعداد  -

 هاي اجرايي دستگاهدر  321 هاي پيشگيرانه و ضرورت حسن اجراي قانون بودجه  سال  راستاي سياست

هاي اجرايي،  ها و دستگاه هاي تخصصي با حضور مقامات ديوان و وزرا، رؤساي سازمان جلسه كميته 33تشكيل  -

سازي، صندوق  ها، هدفمندسازي، خصوصي مختلف نظير نفت، بانك هاي پيرامون محورهاي مهم و حساس در حوزه

 توسعه ملي و ماليات

هاي اجرايي به منظور جلوگيري  شگيري از وقوع تخلفات و تقويت كارآمدي دستگاههاي تعاملي پي تشكيل كميته -

هاي داخلي و  از بروز موارد نقض قوانين و مقررات ناشي از عدم اشراف كامل مديران به قوانين، تقويت سامانه كنترل

 استفاده از برخي منافذ قانوني ممانعت از سوء

 321 خزانه ناشي از اقدامات پيشگيرانه در سال وجوه واريزي به حساب هاي مربوط و ( ج

ميليارد  31 ،  ، مبلغ 321 هاي اجرايي در سال  هاي پيشگيرانه و نظارت حين عملكرد دستگاه در راستاي سياست

 .هاي اجرايي وجه واريز شده است ميليارد ريال به حساب دستگاه  3 ،5هاي خزانه و مبلغ   ريال به حساب

 (نامتعارف هاي حقوق)مزايا و پاداش هاي خالف قانون  رسيدگي به حقوق،(د

تهيه و قرائت دو فقره گزارش مرتبط با حقوق و مزاياي خالف قانون در صحن علني توسط رئيس كل ديوان  

ريال از مازاد دريافتي  7.373.311 33.6 هاي انجام شده مبلغ  شايان ذكر است در نتيجه پيگيري. محاسبات كشور

دستگاه اجرايي جهت اقدام  2  همچنين پرونده تخلف . اخذ و به حساب خزانه عودت داده شد نفر 327توسط 

قانوني به دادسراي ديوان محاسبات كشور ارسال شده است كه حسب مورد منتج به صدور دادخواست، رأي 

 . هاي مستشاري و يا محكمه تجديد نظر گرديده است هيئت

 و محكمه تجديدنظرهاي مستشاري  حوزه دادسرا، هيئت(  

هاي  تئفقره دادخواست براي طرح در هي 61 پرونده در دادسراي ديوان محاسبات كشور، صدور   17تشكيل  -

ها در راستاي اجراي  هاي خزانه و ساير حساب ميليارد ريال و واريز آن به حساب 111. 1مستشاري و وصول مبلغ 

 .احكام قطعي و يا قبل از صدور دادخواست

 هاي مستشاري  تئفقره رأي، قرار، تصميم و اعاده دادرسي در هي 173صدور  -

 در محكمه تجديد نظر ديوان محاسبات كشور (رأي، قرار، تصميم و اعاده دادرسي)فقره  351صدور  -
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 حوزه حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه(3

  325 تهيه و ارائه گزارش تفريغ بودجه سال  -

جلسه هيات  3جلسه كارگروه فني و حقوقي و   3روز كاري، تشكيل  71 شايان ذكر است اين گزارش طي مدت 

در صحن علني مجلس شوراي اسالمي  321 /1 /2 عمومي ديوان محاسبات كشور قبل از مهلت مقرر، در تاريخ 

 . قرائت و تسليم نمايندگان محترم گرديد

آئين نامه     ي ماده كل كشور در راستا 325 گزارش تفريغ بودجه سال پيگيري موارد واخواهي مندرج در  -

 داخلي مجلس

هاي اجرايي، ديوان عدالت اداري، مراجع قضايي و هيأت تطبيق مصوبات  فقره استعالم دستگاه 1 5پاسخ به  -

 حقوقي –اي، فني و حقوقي از طريق ستاد فني وانين و ارائه خدمات مشاورهدولت با ق

 هاي نمايندگان  فقره استعالم و درخواست 536 پاسخ به  -

  هاي تخصصي ها و لوايح قانوني مطروحه كميسيون فقره نظريه كارشناسي در خصوص طرح 51ه تعداد ارائ -

هاي تلفيق بودجه سال  هاي تخصصي به ويژه كميسيون ها و كميسيون حضور فعال و مؤثر در جلسات كميته -

 هاي توسعه كشور و اليحه برنامه ششم توسعه و ارائه نقطه نظرات مشورتي  ام دائمي برنامهكل كشور، احك 326 

 332 هاي كشور طي سالهاي  هاي استان ها و پرداخت هاي تحليلي از وضعيت دريافت هيه و ارسال گزارشت -

 جلس شوراي اسالميايندگان محترم ممبتني بر ارقام گزارش تفريغ بودجه سنواتي براي تمامي نم 323 لغايت 

پرداخت هاي كشور و برقراري نظام  استان ها و ارزيابي نامه ارزيابي عملكرد ديوان محاسبات استان تهيه نظام -

 پاداش و ارتقاء و انتصاب

 321 و  325 هاي  هاي نيمه تمام طي سال ه گزارش در خصوص طرحئارا -

هاي اجرايي در مديريت بحران، طرح  بررسي عملكرد دستگاهفقره گزارش اقدام مشترك در زمينه    ارائه  تهيه و -

ها  عملكرد بانك استان كشور،  3هاي اجرايي در سطح  هاي نيمه تمام، وضعيت تعامل با دستگاه طرح تحول سالمت،

 ،هاي اجرايي دستگاه هاي تحقيقاتي، بدهي ها در پروژه وثايق، عملكرد ادارات كل محيط زيست استان ندر تضمي

 هاي گاز استاني هيئت مديره شركتها به شوراي عالي معادن، پاداش  ع ارسال پروندهموضو

 اقدامات جديد مديريتي : 

 :هيئت عمومي -

اصالح مصوبه قبلي هيئت عمومي در خصوص ضرورت رسيدگي به عملكرد مقامات در دوره تصدي  - 

 مسئوليت سياسي حسب دستور رئيس محترم مجلس شوراي اسالمي 

 تصويب دستور العمل نحوه رسيدگي در هيئت عمومي  - 

 تشكيل كار گروه هاي تخصصي هيئت عمومي  -3

 : يغ بودجهتفر -
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متضمن نتايج اقدامات )فقره گزارش حسابرسي به همراه گزارش تفريغ بودجه  5 5 تهيه و ارائه تعداد  - 

 ماه زودتر از ادوار گذشته  5( سازمان متبوع

هاي تخصصي  هاي حسابرسي در كميسيون در دستور كار  قرار گرفتن گزارش تفريغ بودجه به همراه گزارش - 

هاي اجرايي، مديران سازمان متبوع و نمايندگان  مجلس جهت بررسي ابهامات مندرج در آن با حضور مسئوالن دستگاه

 محترم براي نخستين بار 

 : تحقيق و تفحص -

 تعامل حداكثري با مجلس شوراي اسالمي و حسب دستور رئيس محترم مجلس،براي نخستين بار در جهت  - 

ران و نفر از مدي 1 از صندوق ذخيره فرهنگيان با  استفاده از  با محوريت ديوان محاسبات كشور تحقيق و تفحص

 .حسابرسان، در حال انجام است

 همكاري با هيئت تحقيق و تفحص از منطقه آزاد ماكو  - 

 : هاي تلفيق هاي تخصصي  و كميسيون تعامل حداكثري با كميسيون -

هاي موضوعي حسب درخواست  هاي تخصصي جهت تهيه و ارائه گزارش ها و كارگروه حضور در كميسيون - 

 (كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه

صندوق توسعه ها و  هاي مختلف نظير نفت، ماليات، بانك عنوان گزارش تخصصي در بخش 1 تهيه و ارائه  - 

 ( 26)در زمان بررسي اليحه بودجه ... ها و ملي، واگذاري

بتا قتانون برنامته ششتم      326 تدوين و ارائه مجموعه گزارش تطبيقي مصوبات كميسيون تلفيق بودجه ستال   -3

 هاي توسعه به هيئت رئيسه محترم مجلس  هاي كلي برنامه ششم توسعه، احكام دائمي برنامه توسعه، سياست

 هاي مجلس شوراي اسالمي مركز پژوهش:نوزدهم بخش 
 .واصل نشده استموقع تنظيم اين گزارش براي درج و جمع بندي تا  اسالمي شوراي مجلس هاي پژوهش مركزگزارش 

 :خاتمه
رئيسه  هيئتنواب رئيس و   آقاي دكتر الريجاني،جناب پايان از حمايت رئيس محترم مجلس شوراي اسالمي  در

هاي تخصصي و ويژه و ناظرين محترم مجلس در تقويت جايگاه نظارت  محترم مجلس، رؤساي محترم كميسيون

 هيئت»و « ديوان محاسبات كشور»، «قانون اساسي( 21)كميسيون اصل نودم »محترم و همچنين از رؤساي مجلس 

دي اقدامات نظارتي مجلس ياري دادند، بن كه اين معاونت را در جمع« بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين

شود براي كارآمدي بيشتر بعد نظارتي مجلس شوراي اسالمي،  گردد و استدعا ميصميمانه تشكر و سپاسگزاري مي

هاي مربوطه مورد بحث و مداقّه قرار  رئيسه محترم يا كميسيون هيئتپيشنهادهاي ارائه شده توسط معاونت نظارت در 

 .ريزي شود اقدامات اصالحي، برنامهگرفته و براي انجام 

 حسين مظفر

 مجلس شوراي اسالمي  معاون نظارت
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 :هاپيوست
 (95/2/9316تا  7/3/9315از) مجلسهم ددوره  اولنظارت بر مواعد قانوني ابالغ و انتشار قوانين ابالغ شده اجالسيه  -9جدول شماره 

ف
دي

ر
 

 عنوان قانون
كميسيون 

 مربوطه

تاريخ 

 تصويب

ابالغ به تاريخ 

 رئيس جمهور

 تاريخ ابالغ

به روزنامه 

 رسمي

 مدت تأخير
 (جمهور رئيس)

 تاريخ انتشار

در روزنامه 

 رسمي

 شماره

روزنامه 

 رسمي

   
قانون موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی در دریاای عماان   
 بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت سلطنت عمان

امنیت ملی و 
 سیاست خارجی

99/ 4/ 520 95/45/ 523 92/45/ 523 4 4 /40/ 523 94۳ 3 

9  
قانون اصاالح ماوادی از قاانون انتخاباات مجلاس شاورای       

 اسالمی

شوراها و امور 
 داخلی کشور

45/45/ 523 95/45/ 523 92/45/ 523 4 4 /40/ 523 94۳ 3 

 94۱42 523 /43/ 9 4 523 /95/43 523 /۱/43  523 /5/40  صنایع و معادن قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران  5

 94۱45 523 / 94/4 4 523 / 3/4  523 /  /4  523 / 45/4 تلفیق بودجه کل کشور 523 قانون اصالح قانون بودجه   0

3  
قانون اصالح جدول قانون تعیین محادوده حاوزه انتخابااتی    

 مجلس شورای اسالمی

شوراها و امور 
 داخلی کشور

9۳/43/ 523  3/4 / 523  3/4 / 523 4 94/4 / 523 94۱45 

   
قانون عضاویت دولات جمهاوری اساالمی ایاران در باناک       

 گذاری زیر ساخت آسیا سرمایه
 94۱03 523 /4۱/4۳ 9 523 /43/4۳ 523 / 9۱/4 523 / 45/4 اقتصادی

 94۱03 523 /4۱/4۳ 9 523 /43/4۳ 523 / 9۱/4 523 / 49/4 اجتماعی قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص  ۳

۱  

قاانون تعیاین تكلیاف    ( ۳ )مااده  ( 4 )قانون اصالح تبصره 
التدریساای و آموزشاایاران نهضاات  اسااتخدامی معلمااین حااق

 سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

آموزش، 
تحقیقات و 
 فناوری

45/4 / 523 9۱/4 / 523 43/4۳/ 523 9 4۱/4۳/ 523 94۱03 

2  
هاای   قانون اجرای سیاست( 90)و (  )، (5)موادقانون اصالح 

 قانون اساسی( 00)کلی اصل چهل و چهارم 
 94۱30 523 /2/4۳  9 523 /43/4۳ 523 / 9۱/4 523 / 4۳/4 اقتصادی

 4  
باه  ( اتكاا )قانون الحاق سازمان تعاونی کادر نیروهای مسلح 
 فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی

 94۱03 523 /4۱/4۳ 9 523 /43/4۳ 523 / 9۱/4 523 / 49/4 اجتماعی

    
قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیاک از کمیتاه ملای المپیاک     

 جمهوری اسالمی ایران
  94۱3 523 /3/4۳    523 /9/4۳  523 /4۳/ 4 523 / 4/4  فرهنگی

  94۱3 523 /3/4۳    523 /9/4۳  523 /4۳/ 4 523 / 4/4  عمران المللی جلوگیری از تصادم در دریا     قانون تصویب مقررات بین  9 

 5  
قانون موافقتنامه دو جانبه حمل و نقال هاوایی باین دولات     
 جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه     

  94۱3 523 /3/4۳    523 /9/4۳  523 /4۳/ 4 523 / 4/4  عمران

 0  
المللای ایمنای جاان     قانون تصویب اصالحات مقاررات باین  

 اشخاص در دریا   
  94۱3 523 /3/4۳    523 /9/4۳  523 /4۳/ 4 523 / 4/4  عمران

 3  

المللای مساافر و کااز از     قانون موافقتنامه حمل و نقل باین 
طریق جاده بین دولات جمهاوری اساالمی ایاران و دولات      

 جمهوری قزاقستان  

  94۱3 523 /3/4۳    523 /9/4۳  523 /4۳/ 4 523 / 4/4  عمران

    

  جمهوری اسالمی ایران و دولات   قانون موافقتنامه بین دولت
باارداری از  جمهااوری آبربایجااان در زمینااه ساااخت و بهااره 

 های برق آبی مارازاد و اردوباد    نیروگاه

  94۱3 523 /3/4۳    523 /9/4۳  523 /4۳/ 4 523 / 4/4  انرژی

 ۳  

المللای   زیحه تصویب اصاالحات ضامایم کنوانسایون باین    
 2۳5 هااا  جلااوگیری از آلااودگی دریااا ناشاای از کشااتی    

و الحاقات و اصاالحات   -5۱4 مصوب -(  2۳5/۳۱ مارپل)
(   )،  90(   )هااای شااماره  موضااوع قطعناماه )بعادی آن  
و    9( ۱ )، 93۱( ۳ )، 93۳(۳ )،  93( ۳ )، 90۳
  "(الف 4۳4 (9۱)

 4 94۱ 523 /9۱/4۳ 0 523 /4۳/ 9 523 /۳/4۳  523 / 4/4  عمران

 ۱  

قانون موافقتنامه همكاری در زمیناه دامپزشاكی و بهداشات    
دام بین دولت جمهوری اساالمی ایاران و دولات جمهاوری     

 آبربایجان 

 94۱۱4 523 /99/4۱ 0 523 /2/4۱  523 /4/4۱  523 /40/4۳ کشاورزی

 های سیاسی گروهقانون نحوه فعالیت احزاب و   2 
شوراها و امور 
 داخلی کشور

 0/  / 520 99/4۱/ 523 9 /4۱/ 523 4 92/4۱/ 523 94۱۱  

94  
قاانون تشاكیالت، وظاایف و    ( ۳2)قانون استفسااریه مااده   

 انتخابات شورراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران  

شوراها و امور 
 داخلی کشور

 9/4۱/ 523  3/42/ 523  ۱/42/ 523 4 95/42/ 523 94240 
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ف
دي

ر
 

 عنوان قانون
كميسيون 

 مربوطه

تاريخ 

 تصويب

ابالغ به تاريخ 

 رئيس جمهور

 تاريخ ابالغ

به روزنامه 

 رسمي

 مدت تأخير
 (جمهور رئيس)

 تاريخ انتشار

در روزنامه 

 رسمي

 شماره

روزنامه 

 رسمي

9   
قاانون تشاكیالت، وظاایف و    ( ۱4)قانون استفسااریه مااده   

 انتخابات شورراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران  

شوراها و امور 
 داخلی کشور

 9/4۱/ 523  3/42/ 523  ۱/42/ 523 4 95/42/ 523 94240 

99  
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسالمی ایران 

 و دولت پادشاهی تایلند 
   942 523 /4 /4۱   523 /4 /43 523 /90/42 523 /9۱/4۱ اقتصادی

95  
هااای اقتصااادی بااین دولاات   قااانون موافقتنامااه همكاااری

 جمهوری اسالمی ایران و دولت مجارستان 
  9429 523 /4 /0  9 523 /4 /4۱ 523 /4 / 4 523 /9۱/4۱ اقتصادی

90  

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولات  
جمهااوری مجارسااتان بااه منظااور اجتناااب از اخااذ مالیااات  
هاای   مضاعف و جلوگیری از فارار مالیااتی در ماورد مالیاات    

 الحاقی   ( پروتكل)بردرآمد و سرمایه به انضمام تشریفات 

  9429 523 /4 /0  4 523 /4 /4۱ 523 /4 /40 523 /49/42 اقتصادی

93  

قانون معاهده بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلاق  
چین در زمیناه معاضادت حقاوقی دو جانباه در موضاوعات      

 کیفری   

قضایی و 
 حقوقی

4۳/4 / 523 40/ 4/ 523 4۱/ 4/ 523 4  0/ 4/ 523 9429  

9   
قانون عضویت دولت جمهاوری اساالمی ایاران در انجمان     

 ها و مجامع علمی آسیا   فرهنگستان

آموزش، 
تحقیقات و 
 فناوری

95/4۱/ 523 40/ 4/ 523 4۱/ 4/ 523 4  0/ 4/ 523 9429  

9۳  

گاذاری   قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سارمایه 
بااین دولاات جمهااوری اسااالمی ایااران و دولاات جمهااوری 

 اسلواك 

  9429 523 /4 /0  4 523 /4 /4۱ 523 /4 /40 523 /93/4۱ اقتصادی

9۱  

گاذاری   قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سارمایه 
بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت فدراسیون روسیه 

 آن ( پروتكل)و تشریفات 

  9425 523 /4 /9۳ 4 523 /4 /4۱ 523 /4 /40 523 /90/4۱ اقتصادی

92  
قانون موافقتنامه انتقاال محكوماان باه حابس باین دولات       

 ایران و دولت جمهوری قرقیزستانجمهوری اسالمی 

قضایی و 
 حقوقی

4۳/4 / 523 40/ 4/ 523 4۱/ 4/ 523 4  0/ 4/ 523 9429  

54  

گاذاری   قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سارمایه 
بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری متحده 

 تانزانیا

  9429 523 /4 /0  4 523 /4 /   523 /4 / 4 523 /90/4۱ اقتصادی

5   

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولات  
جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیاات مضااعف و   

هاای بردرآماد باه     جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاات 
 الحاقی    ( پروتكل)انضمام تشریفات 

  9429 523 /4 /0  4 523 /4 /   523 /4 / 4 523 /90/4۱ اقتصادی

59  

قانون موافقتنامه بین جمهوری اساالمی ایاران و پادشااهی    
مغرب به منظور اجتنااب از خخاذ مالیاات مضااعف در ماورد      

 های بر درآمد      مالیات

  9429 523 /4 /0  4 523 /4 /   523 /4 / 4 523 /90/4۱ اقتصادی

55  
ناماه داخلای مجلاس     قانون اصاالح ماوادی از قاانون آیاین    

 شورای اسالمی       

نامه  تدوین آیین
 داخلی

  /42/ 523 4۳/ 4/ 523   / 4/ 523 4  0/ 4/ 523 9429  

50  
هااای اقتصااادی بااین دولاات   قااانون موافقتنامااه همكاااری

 جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری لیتوانی      
  9429 523 /4 /0  4 523 /4 /   523 /4 /4۳ 523 /49/42 اقتصادی

53  
هااای اقتصااادی بااین دولاات   قااانون موافقتنامااه همكاااری

 جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری چک       
  9429 523 /4 /0  4 523 /4 /   523 /4 /4۳ 523 /49/42 اقتصادی

5   

قانون موافقتنامه همكااری و کماک متقابال اداری در اماور     
گمرکاای بااین دولاات جمهااوری اسااالمی ایااران و دولاات   

 جمهوری کره      

  9429 523 /4 /0  4 523 /4 /   523 /4 /4۳ 523 /45/42 اقتصادی

5۳  
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گاذاری  

 بین جمهوری اسالمی ایران و ژاپن      
  9429 523 /4 /0  4 523 /4 /   523 /4 /4۳ 523 /45/42 اقتصادی

5۱  

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولات  
جمهوری اسلواك به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و 

 های بردرآمد      جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات

  9429 523 /4 /0  4 523 /4 /   523 /4 /4۳ 523 /49/42 اقتصادی
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 نظارت     معاونت
اداره كل امور كارشناسي 

 نظارت
 

ف
دي

ر
 

 عنوان قانون
كميسيون 

 مربوطه

تاريخ 

 تصويب

ابالغ به تاريخ 

 رئيس جمهور

 تاريخ ابالغ

به روزنامه 

 رسمي

 مدت تأخير
 (جمهور رئيس)

 تاريخ انتشار

در روزنامه 

 رسمي

 شماره

روزنامه 

 رسمي

52  
قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری در اماور گمرکای باین    
 دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری آبربایجان    

  9429 523 /4 /0  4 523 /4 /   523 /4 /4۳ 523 /45/42 اقتصادی

04  

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولات  
فدراسیون روسیه در زمینه همكاری و کماک متقابال اداری   

 در امور گمرکی    

  9429 523 /4 /0  4 523 /4 /   523 /4 /4۳ 523 /49/42 اقتصادی

0   
هااای اقتصااادی بااین دولاات   قااانون موافقتنامااه همكاااری

 جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری کرواسی  
  9429 523 /4 /0  4 523 /4 /   523 /4 /4۳ 523 /49/42 اقتصادی

09  
قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکاز آموزشای و پرورشای    

 غیردولتی      

آموزش، 
تحقیقات و 
 فناوری

 0/42/ 523 4۱/ 4/ 523  3/ 4/ 523 9  ۱/ 4/ 523 94290 

05  

در زمینااه مبااارزه بااا جاارائم   قااانون موافقتنامااه همكاااری 
یافته بین دولت جمهاوری اساالمی ایاران و دولات      سازمان

 جمهوری لهستان      

قضایی و 
 حقوقی

 ۳/42/ 523  0/ 4/ 523  ۱/ 4/ 523 4 94/ 4/ 523 9429  

00  

قانون موافقتنامه همكااری باین دولات جمهاوری اساالمی      
ایران و دولت جمهوری آبربایجان در زمیناه اداماه سااخت،    

باارداری و اسااتفاده از منااابع آب و اناارژی ساادها و    بهااره
سای بار روی    های برق آبای خادا آفارین و قیزقلعاه     نیروگاه

 رودخانه ارس 

  9429 523 /4 /94 4 523 /4 /۱  523 /4 /0  523 /۳/42  انرژی

03  
 523 قانون بودجاه ساال   (  )تبصره ( ها)قانون اصالح بند 
 کل کشور        

 94252 523 /  / 4 4 523 /4 /54 523 /4 /9۳ 523 /90/42 عمران

0   
قانون اساسنامه سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 

 (      ساتبا)انرژی برق 
 94252 523 /  / 4 4 523 /4 /54 523 /4 /9۳ 523 /90/42 اجتماعی

 های توسعه کشور قانون احكام دائمی برنامه  0۳
تلفیق برنامه 
 توسعه

 4/  / 523 4 / 9/ 523   /4 / 52  04 94/4 / 52  94220 

 942۳0 523 /9 /۱  9 523 /9 /3  523 /9 /4۱ 523 /  /90 فرهنگی (ایتا)قانون اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان   0۱

02  

قانون تصویب احكام و مصوبات بیسات و پنجماین کنگاره    
میالدی  9 94 -منعقد شده در دوحه )اتحادیه جهانی پست 

 (هجری شمسی  52 برابر با 

 942۳0 523 /9 /۱  9 523 /9 /3  523 /9 /4۱ 523 /  /4  صنایع و معادن

 942۳0 523 /9 /۱  9 523 /9 /3  523 /9 /4۱ 523 /  /90 اجتماعی قانون مدیریت خدمات کشوری( 45 )ماده ( الف)قانون اصالح بند   34

3   
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولات  

 جمهوری ترکیه در خصوص تأمین اجتماعی
 942۳0 523 /9 /9۱ 4 523 /9 /95 523 /9 /۱  523 /  /9۳ اجتماعی

39  
نیاروی   قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قاانون اساتخدام  

 انتظامی جمهوری اسالمی ایران
 942۳0 523 /9 /9۱ 4 523 /9 /95 523 /9 /۱  523 /  /9۳ اجتماعی

35  

 520 قانون بودجه ساال  ( 9)تبصره « ی»قانون تفسیر بند 
 523 قانون بودجاه ساال   (  )تبصره « ها»کل کشور و بند 
 کل کشور

 942۳0 523 /9 /9۱ 4 523 /9 /95 523 /9 /۱  523 /  /9۳ عمران

 942۳0 523 /9 /9۱ 4 523 /9 /9۱ 523 /9 /93 523 /9 /90 تلفیق بودجه کل کشور 52 قانون بودجه سال   30

33  

قانون الحاق یک ماده به قاانون تعیاین تكلیاف اساتخدامی     
التدریسای و آموزشایاران نهضات ساوادآموزی      معلمین حاق 

 دروزارت آموزش و پرورش

آموزش، 
تحقیقات و 
 فناوری

9۳/  / 523  ۱/ 9/ 523   /4 / 52  95 94/4 / 52  94220 

3   
ساله ششام توساعه اقتصاادی، اجتمااعی و      قانون برنامه پنج

 ( 52 -044 )فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

تلفیق برنامه 
 توسعه

 0/ 9/ 523 93/ 9/ 523   /4 / 52     9 /4 / 52  94223 

3۳  
باه شاكایات و   های انضباطی رسایدگی   هیئتقانون تشكیل 

 تخلفات کارکنان نیروهای مسلح

امنیت ملی و 
 سیاست خارجی

90/ 9/ 523 45/49/ 52  4 /49/ 52  4  9/49/ 52  9 4 9 

هاي اجرايي و ساير مقررات تصريح شئده   نامه وزيران دولت يازدهم در خصوص تهيه و تصويب آيين هيئتنظارت بر عملكرد   -2جدول شماره 

 (95/2/9316تا  7/3/9315از) مجلسهم ددوره  اولدر قوانين ابالغ شده در اجالسيه 

دي
ر شماره تاريخ انتشار مدت تاريخ مهلت  تكليف قانوني تبصره/مادهتاريخ  قانون ف
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 تصويب
 مسئول تهيه پيش نويس مقرره الزم التصويب

تصويب 

 مقرره

تأخير  تصويب

 (ماه)

در روزنامه 

 رسمي

روزنامه 

 رسمي

  
قانون اصالح ماوادی از قاانون   
انتخاباااات مجلاااس شاااورای  

 اسالمی

 95ماده  523 /45/45

نامااااه اجرایااای شاااامول   آیاااین 
تاا  ( 5)هاای موضاوع ماواد     مجازات
، (92)تااا (  9)، ( 9)تااا ( 2 )، (  )
ای  قانون جرائم رایاناه ( 0۱)تا ( 53)

بااه کلیااه   5۱۱ / 5/ 94مصااوب 
خصوص شناسه  جرائم و تخلفات در

هااا، صورتجلسااات و اسااناد   (کااد)
 الكترونیكی در انتخابات الكترونیكی

وزارت کشور؛ وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

شش ماه از 
تاریخ ابالغ 
 قانون

--- 3 --- --- 

9 
قانون اساسانامه شارکت ملای    
 پست جمهوری اسالمی ایران

 5/40/ 523 
تبصره ماده 
5  

 --- --- 3 --- ماه 5 --- اساسنامه جدید پست بانک

5 
قااانون اصااالح قااانون بودجااه  

 کل کشور 523 
45/4 / 523 

تبصره  ۳بند 
 الحاقی 53

نامه اجرایای تساویه مطالباات     آیین
بانااک مرکاازی جمهااوری اسااالمی 
ایران برای تسویه مطالباات قاانونی   

 ها از دولت این بانک

وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ 

کشور؛ سازمان برنامه و بودجه 

 بانک مرکزی

بدون مهلت 
 تصویب

92/ 4/ 523 ---  4/  / 523 94209 

0 

و (  )، (5)قااانون اصااالح مااواد
های  قانون اجرای سیاست( 90)

( 00)کلی اصل چهل و چهاارم  
 قانون اساسی

4۳/4 / 523 
فراز سوم 
 5تبصره 
 اصالحی

ناماه تعیاین مصاادیق صانایع      آیین
پیشرفته باا فنااوری بااز و صانایع     

 خطرپذیر

وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

ماه از تاریخ  5
 ابالغ قانون

--- 3 --- --- 

3 
قااانون انتاازاع کمیتااه ملاای    
پارالمپیاااک از کمیتاااه ملااای  
 المپیک جمهوری اسالمی ایران

 4/4 / 523 
بیل ماده 
 واحده

اساساانامه کمیتااه ملاای پارالمپیااک 
 جمهوری اسالمی ایران

وزارت ورزش و جوانان؛ کمیته ملی 

 پاراالمپیک

ماه از  5حداکثر 
تاریخ ابالغ 
 قانون

--- 0 --- --- 

  
قااانون انتاازاع کمیتااه ملاای    
پارالمپیاااک از کمیتاااه ملااای  
 المپیک جمهوری اسالمی ایران

 5تبصره  523 / 4/4 

اصالحات اساسانامه جااری کمیتاه    
ملاای المپیااک جمهااوری اسااالمی  

 ایران

--- 

با زمان  هم
تصویب 

اساسنامه کمیته 
 ملی پاراالمپیک

--- 0 --- --- 

۳ 
قانون نحاوه فعالیات احازاب و    

 های سیاسی گروه
40/  / 520 

بند  9تبصره 
 5 خ ماده 

نامه اجرایی حقاوق و امتیاازات    آیین
 احزاب دارای پروانه فعالیت

 وزارت کشور

ماه از تاریخ 5
ازجرا  ززم

 شدن قانون

--- 9 --- --- 

۱ 
تأسیس و اداره مدارس و  قانون

مراکاااز آموزشااای و پرورشااای 
 غیردولتی

  تبصره ماده  523 /0/42 

اصالح اساسنامه سازمان مادارس و  
مراکااااز غیردولتاااای و توسااااعه  

 های مردمی مشارکت

 وزارت آموزش و پرورش

ماه پس از 5
ازجرا  ززم

 شدن قانون

--- 
 9 
 روز

--- --- 

2 
قانون تأسیس و اداره مدارس و 

آموزشااای و پرورشااای مراکاااز 
 غیردولتی

 0/42/ 523 
بند  9تبصره 
 9پ ماده 

های  نامه اجرایی تعیین شاخص آیین
آموزشی و پرورشی و تدوین محتاوا  

 ها و نظارت بر مهد کودك

وزارت آموزش و پرورش؛ سازمان 

 بهزیستی کل کشور

ماه از تاریخ 5
ازجرا  ززم

 شدن قانون

--- 
 9 
 روز

--- --- 

 4 
اداره مدارس و  قانون تأسیس و

مراکاااز آموزشااای و پرورشااای 
 غیردولتی

 9 ماده  523 /0/42 

نامه نحوه تعیین قیمت فاروش   آیین
و اجاااااره و شاااارایط واگااااذاری  

ها و اراضی ماازاد بار نیااز     ساختمان
 وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش؛ وزارت 

 امور اقتصادی و دارایی

ماه پس از  5
ازجرا  ززم

 شدن قانون

--- 
 9 
 روز

--- --- 

   
قانون تأسیس و اداره مدارس و 
مراکاااز آموزشااای و پرورشااای 

 غیردولتی

 5 ماده  523 /0/42 
اساسنامه صندوق حمایت از توساعه  

 مدارس غیردولتی
 وزارت آموزش و پرورش

ماه پس از  5
ازجرا  ززم

 شدن قانون

--- 
 9 
 روز

--- --- 

 9 
قانون تأسیس و اداره مدارس و 

آموزشااای و پرورشااای مراکاااز 
 غیردولتی

  5ماده  523 /0/42 

نامه اساتقرار مادارس و مراکاز     آیین
غیردولتااای در منااااطق، ناااواحی و 

 محالت مختلف

 وزارت آموزش و پرورش

ماه پس از  5
ازجرا  ززم

 شدن قانون

--- 
 9 
 روز

--- --- 

 5 
قانون تأسیس و اداره مدارس و 
مراکاااز آموزشااای و پرورشااای 

 غیردولتی

 5۱ماده  523 /0/42 

نامه اجرایای قاانون تأسایس و     آیین
اداره ماادارس و مراکااز آموزشاای و  

 پرورشی غیردولتی

 وزارت آموزش و پرورش
ماه پس از  5

 ابالغ قانون
 --- --- ماه   ---

 0 
هاای   قانون احكام دائمی برنامه

 توسعه کشور
 5ماده  523 /  /4 

هااای  نامااه تأساایس صااندوق آیااین
 غیردولتیبازنشستگی 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ 
 سازمان برنامه و بودجه کشور

 مهلت بدون
 تصویب

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

 3 
هاای   قانون احكام دائمی برنامه

 توسعه کشور
 ۳بند ب ماده  523 /  /4 

ناماه اجرایای ترکیاب شاورای      آیین
 عالی سالمت و امنیت غذایی

سازمان برنامه و بودجه کشور؛ 
درمان و آموزش   وزارت بهداشت،

 پزشكی؛ وزارت جهاد کشاورزی

ماه پس از   
 ابالغ قانون

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

 --- --- --- ---ماه پس از   سازمان )وزارت جهاد کشاورزی های  نامه اجرایی استقرار سامانه آیین ۳بند ث ماده  523 /  /4 هاای   احكام دائمی برنامهقانون    
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ف
دي

ر
 

 قانون
تاريخ 

 تصويب
 تبصره/ماده

مهلت  تكليف قانوني

تصويب 

 مقرره

تاريخ 

 تصويب

مدت 

تأخير 

 (ماه)

تاريخ انتشار 

در روزنامه 

 رسمي

شماره 

روزنامه 

 رسمي
 مسئول تهيه پيش نويس مقرره الزم التصويب

 ابالغ قانون (دامپزشكی کشور بهداشتی توسعه کشور

 ۳ 
هاای   قانون احكام دائمی برنامه

 توسعه کشور
 2ماده  523 /  /4 

تعیین تعرفه خادمات  ارزش نسبی و 
دهنادگان   سالمت برای کلیاه ارائاه  

خدمات بهداشت، درمان و تشخیص 
در کشور اعم از دولتی و غیردولتای  

 و خصوصی

 شورای عالی بیمه سالمت کشور

قبل از تصویب 
بودجه هرسال 
و قبل از پایان 
 سال

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

 ۱ 
هاای   قانون احكام دائمی برنامه

 توسعه کشور
 4/  / 523 

تبصره ماده 
 ۳ 

نامااه اجرایاای نحااوه فعالیاات   آیااین
 حساب بخیره ارزی

سازمان برنامه و بودجه کشور؛ 
بانک مرکزی؛ وزارت امور 
 اقتصادی و دارایی

ماه پس از   
 ابالغ قانون

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

 2 
هاای   قانون احكام دائمی برنامه

 توسعه کشور
 ۱ ماده  523 /  /4 

سقف سهم مشارکت طرف خاارجی  
 تأسیس بانک ایرانیاز 

 بانک مرکزی
 مهلت بدون

 تصویب
--- --- --- --- 

94 
هاای   قانون احكام دائمی برنامه

 توسعه کشور
 4/  / 523 

بند پ ماده 
9  

 00ماده  9تعدیل مبلغ مندرج در بند 
 قانون پولی و بانكی کشور

 بانک مرکزی
سال  5هر
 بار یک

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

9  
هاای   برنامهقانون احكام دائمی 

 توسعه کشور
 4/  / 523 

ماده  0تبصره 
90 

نامااه اجرایاای تشااكیل گااروه  آیااین
 اقتصادی

سازمان برنامه و بودجه کشور؛ 
 وزارت دادگستری

ماه پس از   
 ابالغ قانون

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

99 
هاای   قانون احكام دائمی برنامه

 توسعه کشور
 4/  / 523 

ماده   تبصره 
9  

مصاوبات نظاام   الزامات، مقاررات و  
 ای کشور ایمنی هسته

مرکز نظام ایمنی سازمان انرژی 
 اتمی ایران

 مهلت بدون
 تصویب

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

95 
هاای   قانون احكام دائمی برنامه

 توسعه کشور
 4/  / 523 

ماده  9تبصره 
9  

نامه اجرایای تملاک و تصارف     آیین
هاا و   امالك محدوده ایمنی نیروگااه 

 ای تأسیسات هسته

 انرژی اتمی ایرانسازمان 
سال پس از   

 ابالغ قانون
--- --- --- --- 

90 
هاای   قانون احكام دائمی برنامه

 توسعه کشور
 4/  / 523 

بند  9تبصره 
 9۳الف ماده 

ناماه اجرایای تجدیاد ساازمان      آیین
 ستاد آب کشور

وزارت نیرو؛ وزارت جهاد 
کشاورزی؛ وزات صنعت، معدن و 
تجارت؛ سازمان حفاظت محیط 
زیست؛ تأیید سازمان برنامه و 

 بودجه کشور

ماه پس از   
 ابالغ قانون

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

93 
هاای   قانون احكام دائمی برنامه

 توسعه کشور
 4/  / 523 

بند ب ماده 
9۳ 

نامااه توزیااع درآمااد ناشاای از   آیااین
 داران فروش حقآبه بین حقآبه

 وزارت نیرو
 مهلت بدون

 تصویب
--- --- --- --- 

9  
هاای   احكام دائمی برنامهقانون 

 توسعه کشور
 4/  / 523 

بند ب ماده 
92 

نامه اجرایای انعقااد قارارداد باا      آیین
های روساتایی و عشاایری و    تشكل
هااای مربااوا باارای اجاارای  تعاااونی

هااای  هااای طاارح عملیااات و پااروژه
 ها تملک دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور؛ 
وزارت جهاد کشاورزی؛ سازمان 

 ط زیستحفاظت محی

 مهلت بدون
 تصویب

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

9۳ 
هاای   قانون احكام دائمی برنامه

 توسعه کشور
 4/  / 523 

بند ث ماده 
54 

 نامه اجرایی واردات کامیون آیین

وزارت راه و شهرسازی؛ وزارت 
امور اقتصادی و دارایی؛ سازمان 
 برنامه و بودجه کشور

 مهلت بدون
 تصویب

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

9۱ 
هاای   احكام دائمی برنامهقانون 

 توسعه کشور
 4/  / 523 

بند ج  9جزء 
 54ماده 

 --- طرح جامع حمل و نقل  کشور
ماه پس از   

 ابالغ قانون
--- --- --- --- 

92 
هاای   قانون احكام دائمی برنامه

 توسعه کشور
  5ماده  523 /  /4 

ناماه اجرایای تشاكیل شاورای      آیین
 ریزی و توسعه استان برنامه

 برنامه و بودجه کشور سازمان
 مهلت بدون

 تصویب
--- --- --- --- 

54 
هاای   قانون احكام دائمی برنامه

 توسعه کشور
 4/  / 523 

بند پ   جزء 
 59ماده 

 فهرست مناطق غیربرخوردار
سازمان برنامه و بودجه کشور؛ 
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

های  در سال
و ششم هر  اول

 دهه

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

5  
هاای   قانون احكام دائمی برنامه

 توسعه کشور
 4/  / 523 

تبصره ماده 
59 

نامااه اجرایاای اسااتقرار نظااام   آیااین
راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر 

 اجرای آن

 سازمان برنامه و بودجه کشور
ماه پس از   

 ابالغ قانون
--- --- --- --- 

59 
هاای   قانون احكام دائمی برنامه

 توسعه کشور
 4/  / 523 

تبصره ماده 
50 

نامااه اجرایاای نحااوه افاازایش  آیااین
کارآماادی و ابربخشاای طرحهااای   

ای بااا  هااای ساارمایه تملااک دارایاای
رعایااات قاااانون نحاااوه اجااارای  

هااای کلاای اصاال چهاال و  سیاسات 
 قانون اساسی( 00)چهارم 

 سازمان برنامه و بودجه کشور
ماه پس از   

 ابالغ قانون
--- --- --- --- 

 --- --- --- ---ماه پس از   سازمان برنامه و بودجه کشور؛ نامه اجرایی نحاوه پشاتیبانی از    آیینبند ب ماده  523 /  /4 هاای   برنامهقانون احكام دائمی  55
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وزارت آموزش و پرورش؛ وزارت  مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزوی 5۳ توسعه کشور
علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ شورای 

های علمیه؛ سازمان  عالی حوزه
و سیما؛ مؤسسه تنظیم و نشر صدا 

؛ مؤسسه نشر (ره)آبار امام خمینی 
 و تنظیم آبار مقام معظم رهبری

 ابالغ قانون

50 
هاای   قانون احكام دائمی برنامه

 توسعه کشور
 4/  / 523 

بند ج ماده 
5۱ 

ناماااه اجرایااای همكااااری و  آیااین 
ربط برای  های بی هماهنگی دستگاه

 بازاجتماعی شدن محكومان

وزارت دادگستری؛ وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكی؛ وزارت 

وزارت   کارو رفاه اجتماعی؛ تعاون،
ها  آموزش و پرورش؛ سازمان زندان
 و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

ماه پس از   
 ابالغ قانون

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

53 
هاای   قانون احكام دائمی برنامه

 توسعه کشور
 4/  / 523 

بند ب  0جزء 
  0ماده 

سااازی  نامااه اجرایاای ملاازم   آیااین
رباط بارای ایفاای     هاای بی  دستگاه

نقش فعال در ارتقای نظم و امنیات  
 اجتماعی

 وزارت کشور
 مهلت بدون

 تصویب
--- --- --- --- 

5  
هاای   قانون احكام دائمی برنامه

 توسعه کشور
 0۱ماده   بند  523 /  /4 

توساعه حمال و   اساسنامه صاندوق  
 نقل

وزارت راه و شهرسازی؛ وزارت 
امور اقتصادی و دارایی؛ سازمان 
 برنامه و بودجه کشور

 5حداکثر ظرف 
ماه پس از 
 ابالغ قانون

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

5۳ 
هاای   قانون احكام دائمی برنامه

 توسعه کشور
 اساسنامه سازمان هواپیمایی 35ماده   بند  523 /  /4 

سازمان اداری  وزارت راه و ترابری؛
و استخدامی کشور؛ سازمان برنامه 

 و بودجه کشور

ماه  5حد اکثر 
از تاریخ ابالغ 
 قانون

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

5۱ 
هاای   قانون احكام دائمی برنامه

 توسعه کشور
 35ماده   بند  523 /  /4 

هااا و  اساساانامه شاارکت فرودگاااه 
مادر تخصصی )ناوبری هوایی ایران 

امااام و شاارکت شااهر فرودگاااهی  
 ((ره)خمینی 

وزارت راه و ترابری؛ سازمان اداری 
و استخدامی کشور؛ سازمان برنامه 

 و بودجه کشور

ماه از  5حداکثر 
تاریخ ابالغ 
 قانون

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

52 
هاای   قانون احكام دائمی برنامه

 توسعه کشور
   ماده  523 /  /4 

نامااه اجرایاای ایجاااد اندوختااه  آیااین
 احتیاطی

برنامه و بودجه کشور؛ سازمان 
سازمان انرژی اتمی؛ وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

 مهلت بدون
 تصویب

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

04 
هاای   قانون احكام دائمی برنامه

 توسعه کشور
 ۱ ماده  523 /  /4 

اساسانامه سااازمان توساعه سااواحل   
 مكران

--- 

ماه پس از  0
 هیئتتصویب 

وزیران به 
مجلس ارائه 
 شود

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

0  
هاای   قانون احكام دائمی برنامه

 توسعه کشور
 2 ماده  9بند  523 /  /4 

اساسااانامه صاااندوق حمایااات از   
 تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

سازمان اداری و استخدامی کشور؛ 
سازمان برنامه و بودجه کشور؛ 
 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 --- --- --- --- ماه  

09 
کال    52 قانون بودجه ساال  

 کشور
90/ 9/ 523 

بند ج تبصره 
 9 

نامااه پرداخاات پاااداش افااراد   آیااین
بازخریااااد و بازنشسااااته شااااده  

 های اجرایی دستگاه

سازمان برنامه و بودجه کشور؛ 
سازمان امور اداری و استخدامی 

 کشور

ماه پس از  5
 تصویب قانون

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

05 
کال    52 قانون بودجه ساال  

 کشور
90/ 9/ 523 

تبصره بند ها 
 9 

ناماااه اجرایااای افااازایش و   آیاااین
ساازی حقاوق بازنشساتگان     همسان

تحت پوشش صاندوق بازنشساتگی   
کشااور و سااازمان تااأمین اجتماااعی 

 نیروهای مسلح

سازمان برنامه و بودجه کشور؛ 
صندوق )ربط  های بی سازمان

بازنشستگی کشور و سازمان تأمین 
 (اجتماعی نیروهای مسلح

ماه پس از  5
 تصویب قانون

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

00 
کال    52 قانون بودجه ساال  

 کشور
90/ 9/ 523 

بند و تبصره 
 9 

اساسااانامه صاااندوق ناااوآوری و   
 شكوفایی

--- 
پایان سال 
 52  

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

03 
کال    52 قانون بودجه ساال  

 کشور
90/ 9/ 523 

بند و تبصره 
 9 

 --- اساسنامه صندوق کارآفرینی و امید
پایان سال 
 52  

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

0  
کال    52 قانون بودجه ساال  

 کشور
90/ 9/ 523 

بند ب تبصره 
 0 

نامااه اجرایاای نحااوه اهاادا و   آیااین
هااای ماهانااه در  کاارد یارانااه هزینااه

هااای عمااومی و  تقویاات زیرساااخت
 المنفعه های عام فعالیت

 --- --- --- --- ماه 5 سازمان برنامه و بودجه کشور
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0۳ 
کال    52 قانون بودجه ساال  

 کشور
90/ 9/ 523 

بند ب تبصره 
 ۱ 

نامه اجرایی بنادهای الاف و ب    آیین
کل  کشور   52 قانون بودجه سال 

هاا،   در خصوص نوع و شكل حمایت
میزان و مناطق مورد شمول، میازان  
 تسهیالت، افراد حقیقی و حقوقی

سازمان برنامه و بودجه کشور؛ 
 ربط های بی دستگاه

ماه پس از   
 تصویب قانون

--- 
9  
 روز

--- --- 

0۱ 
کال    52 قانون بودجه ساال  

 کشور
90/ 9/ 523 

بند ج   جزء 
 ۱ تبصره 

نامااه اجرایاای کمااک بااه     آیااین
ایجااد   های خطرپذیر،  گذاری سرمایه
هااای ارائااه کننااده  (اپراتااور)کااارور

 (پاروژه ) خدمات و حمایات از طارح  
آفرین یا صادرات کاز و  های اشتغال

 خدمات الكترونیكی

فناوری وزارت ارتباطات و 
اطالعات؛ سازمان برنامه و بودجه 

 کشور

ماه پس از  5
 تصویب قانون

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

02 
کال    52 قانون بودجه ساال  

 کشور
90/ 9/ 523 

بند الف 
 2 تبصره 

 2 نامه اجرایی بند الف تبصاره   آیین
کل کشاور    52 قانون بودجه سال

در خصوص جلاب و انعقااد قارارداد    
با بخاش  گذاری و مشارکت  سرمایه
 خصوصی

سازمان برنامه و بودجه کشور؛ 
وزرات امور اقتصادی و دارایی؛ 

 بانک مرکزی

ماه پس از   
 تصویب قانون

--- 
9  
 روز

--- --- 

34 
کال    52 قانون بودجه ساال  

 کشور
90/ 9/ 523 

بند ب تبصره 
 2 

درصد  4 نامه اجرایی واگذاری  آیین
هااای دولتاای در بخااش   از فعالیاات

 خصوصیدرمان به بخش 

سازمان برنامه و بودجه کشور؛ 
سازمان اداری و استخدامی کشور؛ 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشكی

ماه پس از  5
 تصویب قانون

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

3  
کال    52 قانون بودجه ساال  

 کشور
90/ 9/ 523 

بند ج تبصره 
94 

نامااه اجرایاای اخااذ مالیااات    آیااین
های اجرائی خارج از شامول   دستگاه

قااانون محاساابات عمااومی کشااور   
 دارای درآمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ 
وزارت دادگستری؛ وزارت کشور؛ 
 سازمان برنامه و بودجه کشور

ماه پس از  9
 ابالغ قانون

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

39 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0بند ب ماده  523 /9 /0 

اقدامات ززم برای حمایت از حقوق 
مالكیاات و تولیااد بااروت بخااش    

 خصوصی

--- 

تا پایان سال 
اول اجرای 
 قانون برنامه

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

35 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 سند ملی کار شایسته 0بند ز ماده  523 /9 /0 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ 
اتاق تعاون؛ سازمان برنامه و بودجه 

 کشور

تا پایان سال 
اول اجرای 
 قانون برنامه

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

30 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
ماده بند الف 
3 

هاای   هاای عملیااتی دساتگاه    برنامه
 وری اجرایی برای افزایش بهره

--- 

ماه   تا پایان 
نخست اجرای 
 قانون برنامه

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

33 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
بند الف ماده 
 4 

انتشاار اوراق بهاادار بارای    نامه  آیین
 های دولت بازپرداخت بدهی

--- 
 مهلت بدون

 تصویب
--- --- --- --- 

3  

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
بند ت ماده 
 4 

نامه اجرایای نحاوه اساتفاده از     آیین
عناوان   باه سهام دولت در شارکتها،  

پشتوانه انتشار اوراق بهادار اساالمی  
 (صكوك)

--- 
 مهلت بدون

 تصویب
--- --- --- --- 

3۳ 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
بند ت ماده 
 0 

 بانک مرکزی نامه ارائه خدمات پولی و بانكی آیین

پس از ماه  0
ازجرا  ززم

 شدن قانون

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

3۱ 
قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 0/ 9/ 523 
تبصره بند 
 93الف ماده 

نامااه اجرایاای خریااد خاادمات  آیااین
اجتمااااعی و فرهنگااای از بخاااش 

 خصوصی

سازمان برنامه و بودجه کشور؛ 
 سازمان اداری و استخدامی کشور

 مهلت بدون
 تصویب

--- --- --- --- 
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 ( 52 -044 )ایران 

32 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
بند ب   جزء 
 9۳ماده 

آوری و دفاع   نامه اجرایی جماع  آیین
 های بهداشتی روستاها زباله

 وزارت کشور
 مهلت بدون

 تصویب
--- --- --- --- 

 4 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
تبصره بند پ 
 55ماده 

مقررات تعیین کازهاای کشااورزی   
 های صادراتی مشمول مشوق

 وزارت جهاد کشاورزی
 مهلت بدون

 تصویب
--- --- --- --- 

   

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
تبصره ماده 
50 

نامه اجرایی نظاارت بار اجارای     آیین
ضوابط و مقررات بهداشتی در اماور  

 دام

سازمان )وزارت جهاد کشاورزی 
؛ وزارت بهداشت، (دامپزشكی کشور

 پزشكیدرمان و آموزش 

 مهلت بدون
 تصویب

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

 9 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
تبصره بند ز 
 5۱ماده 

 نامه اجرایی برنامه مدیریت سبز آیین
وزارت نیرو؛ سازمان حفاظت 
 محیط زیست کشور

 مهلت بدون
 تصویب

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

 5 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 

  تبصره جزء 
بند الف ماده 
00 

نامااه اجرایاای کاااهش تلفااات  آیااین
 انرژی در بخش ساختمان

وزات نیرو؛ وزارت راه و شهرسازی؛ 
 وزارت نفت

ماه پس از   
 ازجرا ززم

 شدن قانون

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

 0 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
تبصره بند ب 
 00ماده 

ناماه   نامه اجرایی صدور موافقت آیین
اصولی برای ایجاد نیروگاه و تعیاین  

 قیمت خرید برق

سازمان وزارت نیرو؛ وزات نفت؛ 
 برنامه و بودجه کشور

 مهلت بدون
 تصویب

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

 3 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 03ماده  523 /9 /0 
برنامه اجرایای طارح جاامع انارژی     

 کشور

وزارت نیرو؛ وزات نفت؛ سایر 
 ربط های بی دستگاه

سال  تا پایان
اول اجرای 
 قانون برنامه

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

   

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
بند الف ماده 
0  

 معدن و تجارت  وزارت صنعت، های صنعتی فهرست اولویت

ماه پس از   
ازجرا  ززم

 شدن قانون

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

 ۳ 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
تبصره بند ب 
  0ماده 

نامه اجرایای طارح جاایگزینی     آیین
 بازده صنعتی محصوزت کم

سازمان برنامه و بودجه کشور؛ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ 
 وزارت نیرو؛ وزارت نفت

ماه پس از   
ازجرا  ززم

 شدن قانون

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

 ۱ 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
بند ح ماده 
0  

 وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح نوسازی و بازسازی صنایع

تا پایان سال 
اول اجرای 
 قانون برنامه

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

 2 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
تبصره بند پ 
 0۱ماده 

افزایای و   نامه اجرایی مشاارکت  آیین
هماهنگی اجتماعی در دساتیابی باه   

 ای توسعه پایدار برق هسته

 سازمان انرژی اتمی کشور
 مهلت بدون

 تصویب
--- --- --- --- 

۳4 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
بند ث ماده 
0۱ 

برنامااه جااامع صاایانتی و ازدیاااد    
 برداشت از منابع هیدروکربوری

 وزارت نفت

طی سال اول 
اجرای قانون 
 برنامه

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

۳  
قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 0/ 9/ 523 
بند پ ماده 
39 

اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلای  
 ای مسافری حومه

سازمان برنامه و بودجه کشور؛ 
وزارت راه و شهرسازی؛ وزارت 

 کشور

ماه پس از   
ازجرا  ززم

 شدن قانون

--- --- --- --- 
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 ( 52 -044 )ایران 

۳9 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
بند پ ماده 
 5 

مقررات اختصااص نیاروی انساانی،    
تجهیاازات و امكانااات مااورد نیاااز   

هااای اسااالمی   اتحادیااه انجماان 
آماااوزان، ساااازمان بسااایج  داناااش
 آموزی دانشآموزی و سازمان  دانش

 وزارت آموزش و پرورش
 مهلت بدون

 تصویب
--- --- --- --- 

۳5 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
تبصره بند ت 
 5 ماده 

نامه اجرایی حمایات از خیارین    آیین
 ساز مدرسه

 وزارت آموزش و پرورش

از ماه پس  9
ازجرا  ززم

 شدن قانون

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

۳0 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
تبصره بند ج 
 5 ماده 

های  نامه اجرایی احتساب هزینه آیین
غیردولتی احداث، تكمیال و تجهیاز   
فضاااهای آموزشاای و پرورشاای بااه 
 عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ 
 وزارت آموزش و پرورش

ماه پس از  5
ازجرا  ززم

 شدن قانون

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

۳3 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
بند الف ماده 
 0 

اجرایای ایجااد واحادها و     ناماه  آیین
شعب آماوزش عاالی باا مشاارکت     

 المللی های معتبر بین دانشگاه

سازمان برنامه و بودجه کشور؛ 
سازمان اداری و استخدامی کشور؛ 

 ربط های اجرای بی دستگاه

 مهلت بدون
 تصویب

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

۳  

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 

اسااالمی  فرهنگاای جمهااوری 
 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
تبصره بند پ 
 0 ماده 

ناماااه اجرایااای حمایااات    آیاااین
هااای مساائله محااور و     پااهوهش 
 سازی پهوهش و نوآوری تجاری

سازمان برنامه و بودجه کشور؛ 
 ربط های اجرای بی دستگاه

 مهلت بدون
 تصویب

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

۳۳ 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
اجتماااعی و توسااعه اقتصااادی، 

فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  
 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
بند ت ماده 
 0 

سااازوکار اجرایاای بباات فهرساات   
هااای پهوهشاای، فناااوری،    طاارح
هاا در ساامانه    هاا و رسااله   نامه پایان
 سمات

سازمان برنامه و بودجه کشور؛ 
 وزات علوم، تحقیقات و فناوری

سال پس از   
ازجرا  ززم

 شدن قانون

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

۳۱ 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
تبصره بند ت 
 0 ماده 

نامااه اجرایاای نحااوه عماال در  آیااین
هاااای  خصاااوص اطالعاااات و داده

 بندی دفاعی و دارای طبقه امنیتی، 

سازمان برنامه و بودجه کشور؛ 
دفاع و پشتیبانی نیروهای وزات 

مسلح؛ وزارت اطالعات؛ وزارت 
علوم تحقیقات و فناوری؛ تأیید 
 ستاد کل نیروهای مسلح

 مهلت بدون
 تصویب

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

۳2 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
بند چ ماده 
 0 

ارتقااای مشااارکت فعااازن   طاارح 
 المللی اقتصادی در زنجیره تولید بین

 سازمان برنامه و بودجه کشور

تا پایان سال 
اول اجرای 
 قانون برنامه

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

۱4 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
بند   جزء 
 ۳ الف ماده 

( ترانزیات )اساسنامه شرکت انتقاال  
 الملل ارتباطات بین

--- 
 مهلت بدون

 تصویب
--- --- --- --- 

۱  

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
بند الف ماده 
۳4 

نامه برخورداری از یارانه دولات   آیین
 بیمهجهت حق سرانه 

--- 
 مهلت بدون

 تصویب
--- --- --- --- 

۱9 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
بند ب  3جزء 
 ۳4ماده 

نامه پوشش بیمه سالمت برای  آیین
 افراد خارجی مقیم در کشور

--- 

ماه از زمان  5
ازجرا  ززم
 قانونشدن 

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

۱5 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
تبصره ماده 
۳  

نامه اجرایی معافیت از پرداخات   آیین
سهم بیمه کارفرمایانی که به جاذب  

دانشاگاهی اقادام    التحصایالن  فارغ
 کنند می

بودجه کشور؛  سازمان برنامه و
سازمان اداری و استخدامی کشور؛ 
 وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی

 مهلت بدون
 تصویب

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

۱0 
قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 

 0/ 9/ 523 
بند الف ماده 
۳9 

 اساسنامه سازمان بیمه سالمت
بهداشت، درمان و آموزش  وزارت

 پزشكی

 مهلت بدون
 تصویب

--- --- --- --- 
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فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  
 ( 52 -044 )ایران 

۱3 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
بند ب ماده 
۳9 

هااای  اساساانامه سااازمان فوریاات  
پزشكی پیش بیمارساتانی اورژاناس   

 کشور

بودجه کشور؛ سازمان برنامه و 
سازمان اداری و استخدامی کشور؛ 

درمان و آموزش   وزارت بهداشت،
 پزشكی

 مهلت بدون
 تصویب

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

۱  

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
بند   تبصره 
 ۳9پ ماده 

فهرسات  ناماه اجرایای تادوین     آیین
دارویااای کشاااور و برخاااورد باااا   
 تجویزهای خارج از این فهرست

سازمان برنامه و بودجه کشور؛  
درمان و آموزش   وزارت بهداشت،
 (سازمان غذاو دارو)پزشكی 

ماه اول   
اجرای قانون 
 برنامه

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

۱۳ 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 

اسااالمی فرهنگاای جمهااوری  
 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
بند پ ماده 
۳0 

ناماااه اجرایااای حمایااات از  آیاااین
هاای خصوصای و تعااونی در     بخش

 های دانش سالمت ایجاد شهرك

--- 

طی سال اول 
اجرای قانون 
 برنامه

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

۱۱ 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 ) ایران

 0/ 9/ 523 
ماده  5تبصره 
۳3 

نامه چگاونگی صادور گاواهی     آیین
هااای  انجااام غربااالگری در شاابكه 

 بهداشت و درمان برای ازدواج دائم

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
؛ وزارت (سازمان بهزیستی کشور)

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

ماه بعد از  5
ازجرای  ززم

 شدن قانون

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

۱2 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
بند  9جزء 
 ۱4الف ماده 

نامه اجرایی پیشگیری و کنترل  آیین
 های اجتماعی ها و ناهنجاری آسیب

سازمان امور )وزارت کشور 
 (اجتماعی

 مهلت بدون
 تصویب

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

24 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
بند ت ماده 
۱4 

طاارح جااامع توانمندسااازی زنااان   
 سرپرست خانوار

معاونت امور زنان ریاست 
جمهوری؛ وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی؛ سایر نهادهای مرتبط

اجرای تهیه و )
تا پایان ( کامل

اجرای قانون 
 برنامه

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

2  

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
تبصره ماده 
۱  

هااای اجرایاای برقااراری،  نامااه آیااین
استقرار و روزآمدسازی نظاام جاامع   

 چند زیهرفاه و تأمین اجتماعی 

کار و رفاه اجتماعی؛   وزارت تعاون،
 سازمان برنامه و بودجه کشور

 مهلت بدون
 تصویب

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

29 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
بند  9تبصره 
  ۱ج ماده 

ملای  نامه اجرایی اعطای نشان  آیین
 ایثار به والدین شهدا

بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ بنیاد 
های دفاع  حفظ آبار و نشر ارزش
 مقدس

ماه اول   
اجرای قانون 
 برنامه

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

25 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
بند ت ماده 
۱۳ 

نامااه تعیااین از کااار افتااادگی  آیااین
 جانبازان

بنیاد شهید و امور ایثارگران؛  
ستادکل نیروهای مسلح؛ وزارت 
 دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

 مهلت بدون
 تصویب

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

20 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
تبصره بند ب 
 29ماده 

نامه تعیین فهرست و مجوزها و  آیین
های فرهنگی و هنری و  گری تصدی

هاای   نحوه واگذاری آنها باه بخاش  
 خصوصی و تعاونی

سازمان برنامه و بودجه کشور؛ 
سازمان اداری و استخدامی کشور، 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ 
 سازمان صدا و سیما

 مهلت بدون
 تصویب

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

23 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
تبصره بند ج 
 29ماده 

ناماااه اجرایااای حمایااات از  آیاااین
های فرهنگای در فضااهای    کاربری
 مسكونی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ 
وزارت راه و شهرسازی؛ وزارت 
 نیرو؛ وزارت کشور؛ وزارت نفت

 مهلت بدون
 تصویب

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

2  

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
تبصره بند ح 
 29ماده 

نامااه اجرایاای بیمااه بیكاااری   آیااین
اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و صدا 

 و سیما

فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ وزارت 
سازمان تبلیغات اسالمی؛ سازمان 
صدا و سیما؛ سازمان برنامه و 

 بودجه کشور

ماه پس از   
ازجرا  ززم

 شدن قانون

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

2۳ 
قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 0/ 9/ 523 
بند الف ماده 
 44 

 سند راهبردی توسعه گردشگری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
 دستی و گردشگری

تا پایان سال 
اول اجرای 
 قانون برنامه

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



37 

 WWW.ICANA.IR 

ف
دي

ر
 

 قانون
تاريخ 

 تصويب
 تبصره/ماده

مهلت  تكليف قانوني

تصويب 

 مقرره

تاريخ 

 تصويب

مدت 

تأخير 

 (ماه)

تاريخ انتشار 

در روزنامه 

 رسمي

شماره 

روزنامه 

 رسمي
 مسئول تهيه پيش نويس مقرره الزم التصويب

 ( 52 -044 )ایران 

2۱ 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
تبصره بند 
 44 الف ماده 

ناماااه اجرایااای حمایااات از  آیاااین
 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری؛ وزارت کشور؛ 
وزارت جهاد سازندگی؛ وزارت راه و 
شهرسازی؛ سازمان حفاظت محیط 
 زیست؛ سازمان برنامه و بودجه کشور

 مهلت بدون
 تصویب

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

22 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
اجتماااعی و توسااعه اقتصااادی، 

فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  
 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
بند ب ماده 
 44 

طااارح سااااماندهی گردشاااگری   
هاای شامال، شامال غارب،      جنگل

زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی باا  
 اولویت سواحل مكران

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری؛ سازمان برنامه 

 و بودجه کشور

تا پایان سال 
اجرای  اول

 قانون برنامه

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

 44 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
ماده  9تبصره 
 4  

نامااه اعمااال رویكاارد عاادالت  آیااین
 جنسیتی بر مبنای اصول اسالمی

معاونت امور زنان و خانواده ریاست 
سازمان برنامه و بودجه جمهوری؛ 

کشور؛ سازمان اداری و استخدامی 
 های اجرایی کشور؛ سایر دستگاه

ماه پس از   
ازجرا  ززم

 شدن قانون

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

 4  

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
تبصره بند پ 
 4۱ ماده 

ناماه ارتقاای امنیات و ایمنای      آیین
صانعتی    های اداری، تجاری، مجتمع

 و مسكونی

وزارت کشور؛ وزارت راه و 
شهرسازی؛ نیروی انتظامی؛ 
 ها شورای عالی استان

 مهلت بدون
 تصویب

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

 49 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
تبصره بند پ 
 5  ماده 

ناماه اجرایای بهباود بخشایدن      آیین
 ها ها و بازداشتگاه وضعیت زندان

ها و اقدامات تأمینی؛  سازمان زندان
 وزارت دادگستری

ماه پس از   
ازجرا  ززم

 شدن قانون

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

 45 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
تبصره بند ح 
 5  ماده 

تعرفاااه خااادمات کارشناساااان و   
 های اجرایی مشاوران در دستگاه

سازمان برنامه و بودجه کشور؛ 
 معاونت حقوقی رئیس جمهور

 مهلت بدون
 تصویب

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

 40 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
اجتماااعی و توسااعه اقتصااادی، 

فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  
 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
بند خ ماده 
  5 

تشاویق  ( سازوکارهای)دستورالعمل 
هااای  و ماناادگاری شاااغالن پساات
هاای   تخصصی حقاوقی در دساتگاه  

 اجرایی

معاون حقوقی رئیس جمهور؛ وزیر 
دادگستری؛ رئیس سازمان اداری و 
استخدامی؛ رئیس سازمان برنامه و 

 دجه کشوربو

 مهلت بدون
 تصویب

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

 43 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
تبصره بند پ 
    ماده 

نامه اجرایی ایجاد سامانه سجل  آیین
 های مالی محكومیت

  وزارت داگستری؛  قوه قضائیه؛
اقتصادی و دارایی؛ وزارت امور 

 بانک مرکزی

ماه پس از   
ازجرا  ززم

 شدن قانون

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

 4  

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
بند الف ماده 
  ۳ 

نامه ایجااد ساامانه الكترونیاک     آیین
اسااتعالمات باارای پاسااخگویی بااه 

 قضایی

  وزارت داگستری؛  قوه قضائیه؛
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات؛  وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

ماه پس از   
ازجرا  ززم

 شدن قانون

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

 4۳ 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
تبصره بند ت 
 ۳  ماده 

ناماه ایجااد درگااه الكترونیاک      آیین
های الكترونیک  برای ارتباا با درگاه

 های اجرایی دستگاه

 قوه قضائیه؛ وزارت دادگستری

ماه پس از   
ازجرا  ززم

 شدن قانون

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

 4۱ 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 

جمهااوری اسااالمی  فرهنگاای 
 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
بند   جزء 
 94 الف ماده 

 --- سند ملی کار شایسته

تا پایان سال 
دوم اجرای 
 قانون برنامه

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

 42 

قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 ( 52 -044 )ایران 

 0/ 9/ 523 
بند  9جزء 
 94 ماده  الف

 --- سند ملی راهبرد انرژی کشور

تا پایان سال 
دوم اجرای 
 قانون برنامه

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

  4 
قااانون برنامااه پنجساااله ششاام 
توسااعه اقتصااادی، اجتماااعی و 
فرهنگاای جمهااوری اسااالمی  

 0/ 9/ 523 
بند  5جزء 
 94 الف ماده 

سند ملی توانمندسازی و سااماندهی  
هاااای  توانمندساااازی ساااكونتگاهو 

 غیررسمی

--- 

تا پایان سال 
دوم اجرای 
 قانون برنامه

--- --- --- --- 
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 تبصره/ماده

مهلت  تكليف قانوني

تصويب 

 مقرره

تاريخ 
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تاريخ انتشار 

در روزنامه 

 رسمي

شماره 

روزنامه 

 رسمي
 مسئول تهيه پيش نويس مقرره الزم التصويب

 ( 52 -044 )ایران 

 

 :ها تهيه و تصويب نشده استكنون تمام يا برخي از مقررات آن عناوين قوانيني كه تا -3جدول شماره 

ف
دي

ر
 

 قانون

ف
دي

ر
 

 قانون

ف
دي

ر
 

 قانون

  
 اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون از موادی اصالح قانون
 سیاستهای اجراء و ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی

 یاساس قانون(  00) چهارم و چهل اصل کلی
 ارز و کاز قاچاق با مبارزه قانون 05 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 99

9 
 مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون (3) ماده اصالح قانون

 5۱4  مصوب دولت
95 

 انتظامی نیروی استخدام قانون از موادی اصالح قانون
 5۱9  مصوب - ایران اسالمی جمهوری

 کشور کل525  سال بودجه قانون 00

 03 کشور 524 قانون بودجه سال  90 گذاری صنعتیقانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه 5
 جمهوری اقتصاد تعاونی بخش قانون از موادی اصالح قانون

 ایران اسالمی

0 
 مصوب غیرانتفاعی مدارس تأسیس قانون اصالح قانون

3/5/ 5 ۳ 
 امنیتی اماکن و تاسیسات کشور -قانون تعیین حریم حفاظتی   0 شهرسازی و راه وزارت تشكیل قانون 93

  9 ایقانون جرائم رایانه 3
 و  اجتماعی رفاه و تعاون،کار وزارتخانه دو تشكیل قانون

 تجارت و معدن صنعت،
0۳ 

قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی 
 (525 مصوب ) انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 9۳ قانون نظام جامع دامپروری کشور  
 و سالح دارندگان و مهمات و اسلحه قاچاق مجازات قانون

 مجاز غیر مهمات
 کشور( کاداستر) حدنگار جامع قانون 0۱

 02 فساد با مقابله و اداری نظام سالمت ارتقاء قانون 9۱ دسترسی آزاد به اطالعاتقانون انتشار و  ۳
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 

 (9)دولت 

۱ 
و  0 5 قانون مطبوعات مصوب (   )قانون اصالح ماده  

 اصالحات بعدی آن
 کل کشور 520 قانون بودجه سال  34 زکات قانون 92

2 
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل 

 اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم
  3 معادن قانون اصالح قانون 54

قانون امكان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و 
 ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران

 4 
صنعتی  -تجاریقانون اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 

 5۳9 مصوب  –اسالمی ایران جمهوری
 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتفای نظام مالی کشور 39 عمومی وظیفه خدمت قانون از موادی اصالح قانون  5

 قانون اصالح قانون مالیاتهای مستقیم 35 گمرکی امور قانون 59 کل کشور 5۱2 قانون بودجه سال    

 اسالمی شورای مجلس انتخابات قانون از موادی اصالح قانون 30 کار و کسب محیط مستمر بهبود قانون 55 خانگی مشاغل از حمایت و ساماندهی قانون 9 

 50 قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی 5 
 لغو کنوانسیون به ایران اسالمی جمهوری دولت الحاق قانون

 مصوب بیگانه دولتی اسناد رسمی تصدیق ضرورت
 شمسی هجری504  با برابر میالدی  2 

 ایران اسالمی جمهوری پست ملی شرکت اساسنامه قانون 33

 0 
قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای 
ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویهه دولت 

 اشغالگر آمریكا
  3 نفت وزارت اختیارات و وظایف قانون 53

 های سیاست اجرای قانون( 90) و(  ) ،(5)مواد اصالح قانون
 اساسی قانون( 00) چهارم و چهل اصل کلی

 3۳ کل کشور  52 قانون بودجه سال   5 5۳9 قانون اصالح قانون احداث تونل مشترك شهری مصوب  3 
 المپیک ملی کمیته از پارالمپیک ملی کمیته انتزاع قانون

 ایران اسالمی جمهوری

 5۳ وری بخش کشاورزی و منابع طبیعیقانون افزایش بهره   
 تأمین در خدماتی و تولیدی توان از استفاده حداکثر قانون
 ماده اصالح و صادرات امر در آنها تقویت و کشور نیازهای

 مستقیم مالیاتهای قانون( 40 )
 سیاسی های گروه و احزاب فعالیت نحوه قانون 3۱

 ۳ 
های قابل کشتیرانی در مقابل قانون حفاظت از دریاها و رودخانه

 آلودگی به مواد نفتی
 32 ایران دریایی قانون اصالح قانون 5۱

 پرورشی و آموزشی مراکز و مدارس اداره و تأسیس قانون
 غیردولتی

 ۱ 
قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و 

 ناکارآمد شهری
 کشور توسعه های برنامه دائمی احكام قانون 4  ایثارگران به رسانی خدمات جامع قانون 52

 کشور کل  52  سال بودجه قانون    اسالمی مجازات قانون 04 قانون پیش فروش ساختمان 2 

94 
 ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون

( 520-  524) 
 9  تامین کازهای اساسی برای اقشار آسیب پذیرقانون   0

 و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون
 ( 52 -044 ) ایران اسالمی جمهوری فرهنگی

   کشور کل529  سال بودجه قانون 09 انرژی مصرف الگوی اصالح قانون  9

 

 مجلسيازدهم طي اجالسيه اول دوره دهم  دولتاجرايي  مسئونننمايندگان به هر يك از كتبي تعداد تذكرات  فراواني -9نمودار شماره 
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 دوره دهم مجلس به وزراي دولت يازدهم اول اجالسيه كتبي تذكرات موضوعي تفكيك -4جدول شماره 

 تعداد موضوع دارای بيشترين تذكر وزير مخاطب تذكر رديف
فراواني نسبت به كل 

 تذكرات وزير

 %09  9  های شهری و روستایی جاده شهرسازی راه و   

 % 3 40  تأمین و انتقال آب نیرو  9

 % 5 49  خرید تضمینی محصوزت کشاورزی جهاد کشاورزی  5

 %0۳ 9  مسایل مدیریتی و اداری وزارتخانه معدن و تجارت  صنعت،  0

 %50 30 ها و موسسات مالی ها، صندوق بانک اقتصاد و دارایی  3

 %9۱ 34 استخدام و اشتغال تعاون، کار و رفاه اجتماعی    

 %9۱ 0۳ حقوق و مسایل رفاهی آموزش وپرورش  ۳

 %   5۱ مسایل مدیریتی و اداری وزارتخانه کشور  ۱

 %55 55 تجهیز و تكمیل مراکز درمانی بهداشت، درمان و آموزش پزشكی  2

 % 0  5 تلفن همراه ارتباطات و فناوری  4 

 %35  9 های خارجی سیاست امور خارجه    

 %9۱ 90 مسایل مدیریتی و اداری وزارتخانه نفت  9 

 %3۳ 94 امور دادرسی دادگستری  5 

 %50 2  مسایل مدیریتی و اداری وزارتخانه تحقیقات و فناوری  علوم،  0 

 %55 2  مسایل مدیریتی و اداری وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسالمی  3 

 %03 2  ورزشیها و تجهیزات  ساختمان ورزش    

 %03 3  منابع انسانی و رفاهی  مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع  ۳ 

 %05   تأمین امنیت اطالعات  ۱ 

 

 دوره دهم مجلس به رئيس دولت يازدهم اول اجالسيه كتبي تذكرات موضوعي تفكيك -5دول شماره ج

 جمهور تعداد تذكرات به رئيس دستگاه مربوطه رديف

 61 جمهور رئيس شخص عملكرد  3

 ۳  برنامه و بودجه سازمان  9

 0  کشاورزی جهاد وزارت  5

 59 کشور وزارت  0

 93 زیست محیط از حفاظت سازمان  3

 2  تجارت و معدن صنعت، وزارت   

 2  نیرو وزارت  ۳

 ۳  جانبازان امور و شهید بنیاد  ۱

 5  پرورش و آموزش وزارت  2

053 

55  
9۱3 

900 
940  ۱4   2  32  5   4  ۱۳ ۳  3۳ 3  02 09 53 55  0 
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 جمهور تعداد تذكرات به رئيس دستگاه مربوطه رديف

    مرکزی بانک  4 

 4  خارجه امور وزارت    

 4  شهرسازی و راه وزارت  9 

 2 فرهنگی میراث و گردشگری سازمان  5 

 2 تجاری ویهه و آزاد مناطق سازمان  0 

 2 جمهور رئیس اول معاون  3 

 2 نفت وزارت    

 ۱ دارایی و اقتصادی امور وزارت  ۳ 

 ۳ اجتماعی رفاه و تعاون،کار زارتو  ۱ 

   پزشكی آموزش و درمان بهداشت، وزارت  2 

 5 اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت  94

 5 وزیران هیئت   9

 9 ها یارانه هدفمندسازی سازمان  99

 9 دادگستری وزارت  95

   ای هسته انرژی سازمان  90

   زنان امور معاونت  93

   فناوری و تحقیقات علوم، وزارت   9

   اطالعات و ارتباطات فناوری وزارت  9۳

   جوانان و ورزش وزارت  9۱

 

 به رئيس دولت يازدهم مجلس دهمدوره  نخست اجالسيه شفاهي تذكرات موضوعي تفكيك -6جدول شماره 

 تعداد تذكرات به رئيس جمهور دستگاه مربوطه رديف

 9۳ وزارت کشور   

 93 وزارت امور اقتصادی و دارایی  9

 2  برنامه و بودجهسازمان   5

 ۱  هیئت وزیران  0

    وزارت جهاد کشاورزی  3

 9  وزارت راه و شهرسازی   

 33 عملكرد شخص رئيس جمهوربه واسطه   ۳

 ۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ۱

 ۳ سازمان حفاظت از محیط زیست  2

 3 وزارت صنعت، معدن و تجارت  4 

 0 وزارت آموزش و پرورش    

 0 وزارت نفت  9 

 5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  5 

 5 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  0 

 5 بنیاد شهید و امور ایثارگران  3 

 9 وزارت امور خارجه    

 9 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  ۳ 

 9 وزیر نیرو  ۱ 

 9 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی  2 

 9 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  94

 9 سازمان مناطق آزاد و ویهه تجاری   9

   وزارت دادگستری  99

   سازمان میراث فرهنگی و گردشگری  95

 

 مجلس دهمدوره  نخستدولت يازدهم طي اجالسيه اجرايي  مسئونننمايندگان به هر يك از شفاهي تعداد تذكرات  فراواني -2مودار شماره ن
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 به وزراي دولت يازدهم مجلس دهمدوره  نخست اجالسيه شفاهي تذكرات موضوعي تفكيك -7جدول شماره 

 نسبت به كل سؤاالت وزيرفراواني  تعداد موضوع دارای بيشترين تذكر وزير مخاطب تذكر رديف

 %39 ۱4 خرید تضمینی و بیمه محصوزت کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی   

 %34    های شهری و روستایی جاده وزیر راه و شهرسازی  9

 %3۳ 3  تامین و انتقال آب وزیر نیرو  5

 %0۱ 54 حقوق و مسائل رفاهی وزیر آموزش و پرورش  0

 %02 92 استخدام و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  3

 %95 2  تقسیمات کشوری وزیر کشور   

 %04 2  های اعتبار ها و موسسات مالی و اعتباری، تعاونی ها، صندوق بانک وزیر امور اقتصادی و دارایی  ۳

 %0۱ 2  تجهیز و تكمیل مراکز درمانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی  ۱

 %۱  ۳  تجهیزات ورزشی ها و ساختمان وزیر ورزش و جوانان  2

 %5۱ 3  های گازرسانی طرح وزیر نفت  4 

 %۳  ۱ صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت    

 %05   عالی مدیریت مراکز آموزش  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  9 

5 
۳ ۳ ۱     9  0  3 

93 

04 04 
0۳ 0۱ 

32 
 5 

۱9 

  0 

 5  

 30 

  ۱ 

ت
عا
ال
اط
ر 
وزی

 

لح
مس
ی 
ها
رو
 نی
ی
بان
شتی
و پ
ع 
دفا
ر 
وزی

 

ی
ستر
دگ
 دا
زیر
و

جه 
خار
ور 
 ام
زیر
و

 

ان
یش
د ا
كر
مل
 ع
طه
اس
ه و
ر ب
هو
جم
س 
رئی

 

ی
الم
اس
اد 
رش
و ا
گ 
هن
فر
ر 
وزی

ی 
ور
فنا
 و 
ت
یقا
حق
، ت
وم
 عل
زیر
و

 

ت
عا
ال
اط
ی 
ور
فنا
 و 
ت
طا
تبا
 ار
زیر
و

 

ان
وان
 ج
ش و
ورز
ر 
وزی

 

ت
 نف
زیر
و

 

ی
شك
 پز
ش
وز
 آم
ن و
رما
، د
ت
اش
هد
ر ب
وزی

 

ت
جار
و ت
ن 
عد
، م
ت
صنع
ر 
وزی

ی 
رای
 دا
ی و
صاد
اقت
ور 
 ام
زیر
و

 

ی
اع
تم
 اج
فاه
و ر
ار 
 ک
ن،
عاو
ر ت
وزی

 

ش
ور
 پر
ش و
وز
 آم
زیر
و

 

ور
کش
ر 
وزی

 

رو
 نی
زیر
و

 

ی
ساز
هر
 ش
ه و
 را
زیر
و

ی 
ورز
شا
 ک
هاد
 ج
زیر
و

 

ان
یش
ه ا
وع
جم
رم
 زی
ی
ها
اه 
تگ
دس
رد 
لك
عم
ه 
سط
 وا
 به
ور
مه
 ج
س
رئی

 



42 

 WWW.ICANA.IR 

 نسبت به كل سؤاالت وزيرفراواني  تعداد موضوع دارای بيشترين تذكر وزير مخاطب تذكر رديف

 %55 3 تلفن همراه وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات  5 

 %09 3 فرهنگتبلیغ و ترویج  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  0 

 %3۳ 0 امور دادرسی وزیر دادگستری  3 

 %34 0 سیاست خارجی وزیر امور خارجه    

 %05 5 منابع انسانی و رفاهی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  ۳ 

 %۳  9 برخورد قانونی با متخلفین وزیر اطالعات  ۱ 

 

 (95/2/9316تا  7/3/9315از)دهم مجلس سؤانت بررسي شده در صحن علني طي اجالسيه اول دوره  -2جدول شماره 

ف
دي

ر
 

شماره 

 جلسه

تاريخ 

 جلسه
 سؤالوزير مورد  موضوع

كميسيون 

 مربوط
 توضيحات

   99 5 /43/ 523 
تعیین تكلیف مدرسین و اساتید دانشگاه فنی و حرفه ای پس از  علت عدم

 انتقال از آموزش و پرورش به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 علوم، تحقیقات و
 فناوری

آموزش، تحقیقات و 
 فناوری 

 علت به وزیر پاسخ از نماینده
 .شد قانع وی تعهد

9  9  42/4 / 523 
لیااقتی   زیانده بودن بعضی از شرکتهای شساتا و بازنشساتگی در ابار بای    

 مدیران انتسابی 

تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

 اجتماعی
 علت به وزیر پاسخ از نماینده
 .شد قانع وی تعهد

 خارجه امور اقتصادی دیپلماسی عرصه در خارجه امور وزارت فعالیت عدم علت 523 /4۳/    5  5
امنیت ملی و 
 سیاست خارجی

 علت به وزیر پاسخ از نماینده
 .شد قانع وی تعهد

0  5    /4۳/ 523 
چرا گزارش قانونی سه ماهه وزارت امور خارجه به کمیسیون امنیات ملای   

 دور از واقعیتها تنظیم شدهدر موضوع اجرای مفاد برجام به 
 خارجه امور

امنیت ملی و 
 سیاست خارجی

 وارد مجلس سوی از مزبور سؤال
 .نشد داده تشخیص

3  5    /4۳/ 523 
تغییر معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه در شرایط حسااس منطقاه   

 با چه استدزلی صورت پذیرفته
 خارجه امور

امنیت ملی و 
 سیاست خارجی

مزبور از سوی مجلس وارد سؤال 
 .تشخیص داده نشد

   5    /4۳/ 523 
های غربی در مخالفات باا    علت مخالفت آشكار وزیر امور خارجه در رسانه

 برگزاری نمایشگاه افسانه هولوکاست 
 خارجه امور

امنیت ملی و 
 سیاست خارجی

سؤال مزبور از سوی مجلس وارد 
 .تشخیص داده نشد

۳  59  5/4۳/ 523 
علت عدم توجه وزیر به گزارش سازمان بازرسی کال کشاور در خصاوص    

 های تابعه  تخلفات مالی در شرکت
 کشاورزی جهاد

کشاورزی، آب و 
 منابع طبیعی

سؤال مزبور از سوی مجلس وارد 
 .تشخیص داده شد

۱  59  5/4۳/ 523 
علت عدم کنترل قیمت شكر که منجر به تعطیلای کارخانجاات قنادریزی    

 شده
 کشاورزی جهاد

کشاورزی، آب و 
 منابع طبیعی

سؤال مزبور از سوی مجلس وارد 
 .تشخیص داده شد

2  59  5/4۳/ 523 
 محصاوزت  قاچااق  واردات،)علت عادم اشارف باه موضاوع کشااورزی      

 در کشور  (کشاورزی اراضی کاربری تغییر و کشاورزی
 کشاورزی جهاد

کشاورزی، آب و 
 منابع طبیعی

وارد سؤال مزبور از سوی مجلس 
 تشخیص داده نشد

 4  5۱ 40/4۱/ 523 
جلاوگیری و برخاورد باا مصاادیق نفاوب در       اقدامات وزارت اطالعاات در 

 های علمی و فرهنگی کشور چه بوده است جامعه
 اطالعات

امنیت ملی و 
 سیاست خارجی

علت اقناع نمایندگان به 
گیری به عمل  رخی ،کننده سؤال

 نیامد

 انرژی نیرو برق انشعاب قیمت افزایش دزیل 523 /42/4۱ 04    
 ،کننده سؤال نماینده اقناع علت به

 .نیامد عمل به گیری رخی

 کشور شاندیز پدیده سهامداران وضعیت جدی پیگیری عدم علت 523 /93/4۱ 03  9 
 امور و شوراها
 کشور داخلی

 وارد مجلس سوی از مزبور سؤال
 .شد داده تشخیص

 5  0  49/42/ 523 
 در بودجاه  و برناماه  قاانون ( 59) مااده  ماالی  سایر  و عملكرد درخصوص
 520  و 525  سنوات

 و اقتصادی امور
 دارایی

 .شد قانع کننده سؤال نماینده اقتصادی

 اجتماعی تأمین سازمان در سالمت تحول طرح اجرای بر وزیر اصرار علت 523 /0/42  0۱  0 
 رفاه و کار تعاون،

 اجتماعی
 بهداشت و درمان

 کننده سؤال نماینده اقناع علتبه 

 .نیامد عمل به گیری رخی

 3  02   /42/ 523 
اقدامات صورت گرفتاه بارای جلاوگیری از ورود هازاران میلیاارد توماان       

 کازی قاچاق به کشور
 قضائی و حقوقی دادگستری

 ،کننده به علت اقناع نماینده سؤال
 .گیری به عمل نیامد رخی

    02   /42/ 523 
دادساتانی خراساان رضاوی و دولات در     ورود غیرکارشناسی استانداری و 

 پرونده پدیده
 قضائی و حقوقی دادگستری

سؤال مزبور از سوی مجلس وارد 
 .تشخیص داده نشد

 ۳  34  ۳/42/ 523 
 باورهاای  با متضاد و موهن نشریات چاپ و شرع خالف های برنامه اجرای
 ها دانشگاه در انقالبی

 و تحقیقات علوم،
 فناوری

 و تحقیقات آموزش،
 فناوری

 ،کننده سؤال نماینده اقناع علت به
 .نیامد عمل به گیری رخی

 ۱  3  9 /42/ 523 
 مااه  شش گذشت رغم علی اختالف حل شورای قانون نامه آیین ابالغ عدم
 قانون این شدن اجرایی از

 قضائی و حقوقی دادگستری
 ،کننده سؤال نماینده اقناع علت به

 .نیامد عمل به گیری رخی

 2  39 95/42/ 523 
 اصال  کلای  هاای  سیاست اجرای قانون(  ) ماده( 3) بند اجرای عدم علت
 نفت وزارت در اساسی قانون( 00)

 انرژی نفت
 ،کننده سؤال نماینده اقناع علت به

 .نیامد عمل به گیری رخی
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ف
دي

ر
 

شماره 

 جلسه

تاريخ 

 جلسه
 سؤالوزير مورد  موضوع

كميسيون 

 مربوط
 توضيحات

 ،کننده سؤال نماینده اقناع علت به انرژی نفت کشور  520 قانون بودجه ( 9)تبصره « ی»علت عدم اجرای کامل بند  523 /95/42 39  94
 .نیامد عمل به گیری رخی

9   ۳   9/  / 523 
ها از مالیات بر  علت تخلف قانونی در عدم پرداخت عوارض شهرداری

 ارزش افزوده چیست
امور اقتصادی و 
 دارایی

 اقتصادی
کننده،  به علت اقناع نماینده سؤال

 گیری به عمل نیامد رخی

99  ۳   9/  / 523 

های تجاری از جمله بیمه  مدیریت کافی در رابطه با کنترل بیمهعدم 
رویه مالیاتی به اصناف و بازاریان دررابطه با وصول  ایران و آسیا، فشار بی

 مالیات، عدم نظارت گمرکی کافی و واردات خارج از چارچوب گمرکات 

امور اقتصادی و 
 دارایی

 اقتصادی
کننده،  به علت اقناع نماینده سؤال

 گیری به عمل نیامد رخی

95  2۱ 94/4 / 52  
های  فتلرغم مخا علت اقدام به اجرای قراردادهای جدید نفتی علی

 مجلس
 انرژی نفت

سؤال مزبور از سوی مجلس وارد 
 .تشخیص داده نشد

90  2۱ 94/4 / 52  
علت عدم ایفای تعهد در خصوص استخدام دانشجویان رتبه الف 

 التحصیل دانشكده صنعت نفت فارغ
 اجتماعی نفت

سؤال مزبور از سوی مجلس وارد 
 .تشخیص داده نشد

 علت عدم اقدام موبر برای جلوگیری از مصادره اموال ایران در آمریكا  52 / 4/ 9 22  93
امور اقتصادی و 
 دارایی

 اقتصادی
سؤال مزبور از سوی مجلس وارد 

 .تشخیص داده نشد

 گمرك و مناطق آزاد تجاری علت واردات قاچاق از مبادی رسمی  52 / 4/ 9 22   9
امور اقتصادی و 
 دارایی

 اقتصادی
سؤال مزبور از سوی مجلس وارد 

 .تشخیص داده نشد

 گذاران مؤسسه منحله میزان حل مشكالت سپرده  52 / 4/ 9 22  9۳
امور اقتصادی و 
 دارایی

 اقتصادی
 وزیر، توضیحات به توجه با

 .شد قانع کننده سؤال نماینده

 عمران راه و شهرسازی برنامگی در بخش حمل و نقل ریلی علت بی  52 / 92/4  4   9۱
سؤال مزبور از سوی مجلس وارد 

 .تشخیص داده نشد
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 مجلس دهمدوره  اول اجالسيه در وزراي دولت يازدهم از يك هراز  نمايندگان سؤانت تعداد -3نمودار شماره 

 

 دوره دهم مجلس و وضعيت آن اول اجالسيه در اجرايي مسئونن از يك هراز  نمايندگان سؤانت تعداد -1شماره  دول ج

 وزير رديف
تعداد كل 

 سؤاالت
 انصرافي قانع نشده قانع شده

 در حال رسيدگي

 در دستور بررسي تعويقي

 9۳ --- --- --- ---  5 وزیر آموزش و پرورش  

 5  --- 5 ---   ۳  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 9

 9 --- 9       اطالعاتوزیر  5

 ۳  ---   4    ۱0 وزیر امور اقتصادی و دارائی 0

 2 --- 0   3 90 وزیر امور خارجه 3

 9  --- ۳      9 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی  

 3۳ --- 3 5 --- 3  وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ۳

 39 ---  9 0 --- ۱9 وزیر جهاد کشاورزی ۱

 9  --- 9      9 دادگستریوزیر  2

 ۳ ---   --- --- ۱ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 4 

  ۳ --- 3  9 9 23 وزیر راه و شهرسازی   

 05 --- 2 --- --- 39 وزیر صنعت، معدن و تجارت 9 

 50 --- --- 9 ---  5 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 5 

 99 --- 9 --- --- 90 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 0 

  3 ---    0 5 2  وزیر کشور 3 

 54 --- 3 ۳ 9 00 وزیر نفت   

 33 ۳ 5  0   ۱4 وزیر نیرو ۳ 

 0 --- 9 ---      وزیر ورزش و جوانان ۱ 

 

  

                                                           
 2  نامه داخلی مجلس از دستور کار کمیسیون خارج شده است آیین 4 9ماده   وزیر حسب تبصره مورد سؤال نیز به خاطر تغییر. 
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 دوره دهم مجلس اول اجالسيه وزراي دولت يازدهم در  سؤانت نمايندگان از  موضوعي تفكيك -99جدول شماره 

 موضوع وزير مربوطه رديف
تعداد 

 سؤاالت

نسبت  فراواني

 ت وزيرسؤاالبه 

 %52  5 در مناطق مختلف کشور کشاورزیآب تامین آب شرب و مدیریت منابع آب و  وزیر نیرو   

 %35 2  مدیریت مراکز آموزش عالی و امور آموزشی این مراکز تحقیقات و فناوری  وزیر علوم،  9

 %03 05 های کشور و حمل و نقل ریلی جادهوضعیت  وزیر راه و شهرسازی  5

 %5۳  5 ها ها و مؤسسات مالی و اعتباری و نحوه افزایش و وصول مالیات ها، صندق عملكرد بانک وزیر امور اقتصادی و دارایی  0

 وزیر جهاد کشاورزی  3
امور مرتبط با کشت و تولید محصوزت کشاورزی، تنظیم بازار و صادرات و واردات، بیمه و 

 خسارت محصوزت کشاورزی
5۳ 03% 

 % 0 90 مشكالت صنایع معدنی و صنایع خودرو و نیرو محرکه معدن و تجارت  وزیر صنعت،   

 %9۱ 4  حقوق استخدامی و مالی و مسائل رفاهی فرهنگیان وزیر آموزش و پرورش  ۳

 %05 2 درمان و کمبود تجهیزات درمانیها، تامین کادر  تجهیز و تكمیل بیمارستان درمان و آموزش پزشكی  وزیر بهداشت،  ۱

 %9۳ ۱  ها به ویهه بیمه تأمین اجتماعیعملكرد بیمه کار و رفاه اجتماعی  وزیر تعاون،  2

 % 5 3 در سطح کشور کمبود تجهیزات و اماکن ورزشی وزیر ورزش و جوانان  4 

 %92 ۳ مدیریت امور زیارتیعملكرد سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی    

 %54  9 ها ها و فرمانداری تقسیمات کشوری و عملكرد استانداری وزیر کشور  9 

 % 5    برداری از منابع نفت و گاز گازرسانی به مناطق مختلف کشور و امور مرتبط با اکتشاف، استخراج و بهره وزیر نفت  5 

 %35 2 اینترنت در مناطق مختلف کشورمخابرات و خدمات  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات  0 

 %5  3 عملكرد صنایع وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  3 

 %۱5 3 تأمین امنیت کشور وزیر اطالعات    

 % 9 3 دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران وزیر امور خارجه  ۳ 

 %2  0 عملكرد سازمان تعزیرات حكومتی وزیر دادگستری  ۱ 

 

 مجلسهم تقاضا شده در اجالسيه اول دوره دهاي تحقيق و تفحص  فهرست اجمالي پرونده -99دول شماره ج

 عنوان رديف
 تاريخ

 وصول تقاضا

تاريخ ارجاع به 

كميسيون برای 

 بررسي ضرورت

 وضعيت  پرونده كميسيون

 درمان و بهداشت 523 /92/0 523 /93/5 سالمت تحول طرح در منابع توزیع و اختصاص نحوه   
 نزد هیئت رئیسه 

 (منتظر طرح در صحن علنی)

 نزد هیئت تحقیق و تفحص اقتصادی 523 /92/0 523 /93/5 کاز قاچاق با مبارزه روند بررسی  9

5  

 با رابطه در ایران ملت و دولت حقوق به مربوا حقوقی های پرونده پیگیری
 بر حقوق این های ستانده و ها داده مقایسه و آمریكا متحده ایازت کشور
 المللی بین محاکم در شده صادر احكام و ها برنامه ها، پیگیری اساس

 ۱/5/ 523 92/0/ 523 
 سیاست و ملی امنیت

 خارجی
 نزد هیئت تحقیق و تفحص

0  
 در آن ناکارآمدی دزیل و قاچاق با مقابله در دولت های سیاست بررسی
 مختلف های دولت

 اقتصادی 523 /92/0 523 /۱/5 
 نزد هیئت تحقیق و تفحص

 ((9)ادغام در ردیف شماره )

3  

 های فعالیت ها، پاداش و دستمزد و حقوق پرداخت ها، هزینه و ها درآمد بررسی
 و آب مخااابرات، هااای شاارکت بااورس و بنگاهااداری عملیااات و اقتصااادی
 ساازمان  باه  وابساته  هاای  شارکت  آنهاا،  تواباع  و نفات  بارق،  گاز، فاضالب،
 باه  وابساته  هاای  شارکت  اجتمااعی،  تاأمین  ساازمان  و کشوری بازنشستگی
 ایران بیمه و مرکزی بیمه ها، بانک

 کمیسیون نزد اجتماعی 523 /0/2  523 /95/0

 کمیسیون نزد صنایع و معادن 523 /92/0 523 /0/ 9 خصوصی بخش به باختر پتروشیمی هلدینگ واگذاری نحوه   

۳  

 ایران اسالمی جمهوری احمر هالل جمعیتگذاری  شرکت سرمایه عملكرد
 و گذاری سرمایه نحوه و ها هزینه و درآمدها مالی منابع بررسی خصوص در
 اخیر  سال ده در مربوطه مسئوزن پاداش و حقوق میزان

 کمیسیون نزد درمان و بهداشت 523 /92/0 523 /0/ 9

۱  
 اساسی قانون 09  و 02 اصول اجرای نحوه خصوص در قضائیه قوه عملكرد
 ایران اسالمی جمهوری

 کمیسیون نزد حقوقی و قضایی 523 /92/0 523 /0/ 9

 نزد هیئت تحقیق و تفحص سیاست و ملی امنیت 523 /92/0 523 /9۳/0 و مسئوزن حوزه در کارت گرین دارای و تابعیتی دو افراد وضعیت بررسی  2
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 عنوان رديف
 تاريخ

 وصول تقاضا

تاريخ ارجاع به 

كميسيون برای 

 بررسي ضرورت

 وضعيت  پرونده كميسيون

 خارجی موضوع این در قانونی های خالء شناسایی و ارشد مدیران

 نزد هیئت تحقیق و تفحص اجتماعی 523 /92/0 523 /9۳/0 تكاب دره آق روستای معدن کارگران برخورد با نحوه بررسی  4 

    
 و ها شرکت ها، بانک در متعارف غیر پاداش و مزایا حقوق، پرداخت بررسی
 دولتی غیر عمومی نهادهای و ها شهرداری و دولت به وابسته مؤسسات

 کمیسیون نزد اجتماعی 523 /92/0 523 /9۳/0

 523 /92/0 523 /9۳/0 فرهنگیان بخیره صندوق عملكرد  9 
 و تحقیقات آموزش،

 فناوری
 نزد هیئت تحقیق و تفحص

 درمان و بهداشت 523 /۳/3  523 /92/0 پزشكی آموزش و درمان بهداشت، وزارت دارو و غذا سازمان عملكرد  5 
 نزد هیئت رئیسه 

 (طرح در صحن علنیمنتظر )

 درمان و بهداشت 523 / /  523 /90/3 سالمت نظام طرح اجرای نحوه بررسی  0 
 نزد هیئت رئیسه 

 (منتظر طرح در صحن علنی)

 523 / /9 523 /9۳/3 همدان استانداری عملكرد  3 
 داخلی امور و شوراها

 کشور
 نزد کمیسیون

    

 حقوق، از اعم) دستمزد پرداخت میزان و نحوه بابت ها دستگاه کلیه عملكرد
 و قوانین با آن تطبیق و مدیران( مستمر غیر و مستمر دریافتی نوع هر و مزایا
   اخیر سال ده زمانی بازده در مقررات

9۳/3/ 523 --- --- 
 نزد متقاضیان 

تعیین محورهای تحقیق و )
 (تفحص

 نزد کمیسیون اقتصادی 523 / /۱ 523 / /9 کشور بانكی الوصول مشكوك و وصول قابل غیر مطالبات میزان  ۳ 

 نزد کمیسیون اجتماعی 523 /3/۳ 523 / /2 های تابعه و شرکت( شستا)گذاری تأمین اجتماعی  عملكرد شرکت سرمایه  ۱ 

 2  
های مشارکتی به  عملكرد شهرداری تهران در واگذاری امالك و پروژه

 اشخاص حقیقی و حقوقی 
 عمران 523 /3/۳ 523 / /2

 بایگانی
 (تقاضا در صحن علنیرد )

94  
 و کشور( اقتصادی ویهه و صنعتی -تجاری) آزاد مناطق عملكرد بررسی
 اخیر سال پنج در مناطق این برای شده بینی پیش اهداف با آن انطباق میزان

 اقتصادی 523 /3/۳ 523 / /4 
 بایگانی

 (رد تقاضا در صحن علنی)

 نزد هیئت تحقیق و تفحص معادن و صنایع 523 /3/۳ 523 / /4  ایران مس صنایع ملی شرکت عملكرد   9

 نزد کمیسیون اجتماعی 523 /3/۳ 523 / /5  های تابعه آن و صندوق اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارتعملكرد   99

95  

 وضاعیت  باه  رسیدگی خصوص در اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت عملكرد
  بیكاری  بیمه های صندوق هدف جامعه  ویهه به جامعه محروم اقشار معیشتی
 قالیبافان بیمه و عشایر و روستائیان بیمه

 نزد کمیسیون اجتماعی 523 /۳/۳ 523 /0/۳

90  

 واگذاری مجوز صدور خصوص در تجارت و معدن صنعت، وزارت  عملكرد
 حقوق کرد هزینه و وصول و معدنی منابع از برداشت بر نظارت و معادن
 سایر و غربی آبربایجان و یزد کرمان، مرکزی، همدان، های استان در دولتی
 معدنی منابع دارای ها استان

 نزد کمیسیون معادن و صنایع 523 /۳/۳ 523 /0/۳

93  
 میزان و خارجی کشورهای به ایران اسالمی جمهوری ای توسعه های کمک
 کشور راهبردی های سیاست قالب در آن ابربخشی

 5/۳/ 523 9۳/۳/ 523 
 سیاست و ملی امنیت

 خارجی
 نزد کمیسیون

9   
 صنعت و کشت توسعه طرح و کارون صنعت و کشت شرکت عملكرد بررسی
 آن جانبی صنایع و نیشكر

 5/۳/ 523 9۳/۳/ 523 
 منابع و آب کشاورزی،

 طبیعی

 کمیسیون نزد
تعیین اعضای هیئت تحقیق و )

 (تفحص

9۳  
 توسط 520  و 525  های سال در دکترا دانشجوی پذیرش کیفیت و کمیت
 کشور در تابعه واحدهای و اسالمی آزاد دانشگاه

 0/۳/ 523 9۳/۳/ 523 
 و تحقیقات آموزش،

 فناوری
 بایگانی

 (انمتقاضی انصراف)

 523 /4/۱  523 /0/۱ ایران عملكرد سازمان تعاون روستایی  9۱
 منابع و آب کشاورزی،

 طبیعی
 بایگانی

 (متقاضی انصراف)

 نزد کمیسیون عمران 523 /4/۱  523 /0/۱ هوایی ایرانها و ناوبری  عملكرد شرکت فرودگاه  92

54  
 آب سازمان سهامی شرکت و نیرو آب شرکت و ایران منابع مدیریت شرکت
 خوزستان برق و

 انرژی 523 /9/۱  523 /2/۱
 نزد هیئت رئیسه 

 (منتظر طرح در صحن علنی)

 کمیسیون نزد اقتصادی 523 /9/۱  523 /2/۱ کشور مالیاتی امور سازمان عملكرد   5

 نزد کمیسیون معادن و صنایع 523 /9/۱  523 /۱/   کردستان استان تجارت و معدن صنعت، کل اداره عملكرد  59

 523 /90/۱ 523 /9/۱  کارون و دز های سرشاخه از آب انتقال های هپروژ  55
 منابع و آب کشاورزی،

 طبیعی
 نزد هیئت رئیسه

 (منتظر طرح در صحن علنی)

 نزد کمیسیون اجتماعی 523 /۳/2  523 /0/2  کشوری بازنشستگی صندوق عملكرد  50

 نزد کمیسیون فرهنگی 523 /90/2 523 /2/   زیارت و حج سازمان عملكرد  53

 بایگانی اجتماعی 523 /2/ 9 523 /2/   امید کارآفرینی صندوق منابع تخصیص  و عملكرد   5
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 عنوان رديف
 تاريخ

 وصول تقاضا

تاريخ ارجاع به 

كميسيون برای 

 بررسي ضرورت

 وضعيت  پرونده كميسيون

 (انمتقاضی انصراف)

 نزد کمیسیون اجتماعی 523 /9۱/2 523 /95/2 های نامتعارف پرداخت و دریافت حقوق  5۳

5۱  
ها و علل عدم موفقیت در  بررسی عملكرد سازمان هدفمندکردن یارانه

 کرد صحیح منابع هزینه
 نزد کمیسیون اقتصادی 523 /4 /  523 /54/2

 نزد کمیسیون معادن و صنایع 523 /4 /  523 /4 /  طی پنج سال گذشته( ایرالكو) ایران سازی آلومینیومشرکت   52

 523 /4 /  523 /4 /  تا کنون 525 عملكرد استانداری آبربایجان غربی از ابتدای سال   04
 داخلی امور و شوراها

 کشور
 نزد کمیسیون

0   
های و جذب نیرو و دادن وام توسط بانک  نحوه تشكیل و خرید ساختمان

 شهر
 نزد کمیسیون اقتصادی 523 /4 /  523 /4 / 

 نزد کمیسیون اجتماعی 523 /4 /9  523 /4 /0 های وابسته بازنشستگی فوزد و شرکتعملكرد صندوق   09

 نزد کمیسیون اقتصادی 523 /4 /9  523 /4 /0 عملكرد صندوق توسعه ملی در نحوه پرداخت تسهیالت   05

 نزد کمیسیون عمران 523 /4 /9  523 /4 /۳ (ره)خمینی امام فرودگاهی شهر شرکت عملكرد  00

 نزد کمیسیون اقتصادی 523 /4 /۱  523 /4 /5  کشور( اقتصادی ویهه و صنعتی -تجاری) آزاد مناطق عملكرد بررسی  03

 اقتصادی 523 /  /3 523 /4 /3  مریوان گمرك کل اداره عملكرد   0
 بایگانی

 (متقاضی انصراف)

0۳  
های دولتی و خصوصی و نحوه برخورد با تخلفات و  بررسی عملكرد بانک
 های کالن وامنحوه تخصیص 

 نزد کمیسیون اقتصادی 523 /  /3 523 /4 /93

0۱  
 و تجارت و معدن صنعت، وزارت در کاز واردات سفارش ببت چگونگی
 سفارش ببت ممنوعیت و توقف نیز و گمرکی حقوق و عوارض تعیین

 نزد کمیسیون اقتصادی 523 /  /90 523 /  /9 

02  
های کشور،  نقل و پایانهوزارت راه و شهرسازی، سازمان حمل و  عملكرد

 های استان کردستان و راهدای استان سازمان حمل و نقل و پایانه
 عمران 523 /  /9۳ 523 /  /90

 بایگانی
 (متقاضی انصراف)

 انرژی 523 /9 /5 523 /9 /  نحوه واگذاری پازیشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی  34
 نزد هیئت رئیسه 

 (منتظر طرح در صحن علنی)

 523 /9 /0 523 /9 /9 وان -بران مرز سلماس شدن دو تن از کوله شدن علل کشتهروشن    3
 سیاست و ملی امنیت

 خارجی
 نزد کمیسیون

 523 /9 /۱ 523 /9 /0 علل انتقال آب سد زوزی شهرستان سلماس به قره باغ ارومیه  39
 منابع و آب کشاورزی،

 طبیعی
 نزد کمیسیون

35  
 و سبزوار شهرستان کَسْكَنْ روستای 523 /9۳/۳ مورخ حادبه علل بررسی
 حادبه این در نفر پنج شدن کشته

2/ 9/ 523  3/ 9/ 523 
 داخلی امور و شوراها

 کشور
 نزد کمیسیون

 523 /9 /93 523 /9 /99 523 تا پایان سال  529 عملكرد دانشگاه آزاد اسالمی از ابتدای سال   30
 و تحقیقات آموزش،

 فناوری
 نزد کمیسیون

33  

 ازدواج، تسهیالت پرداخت تولید، از حمایت خصوص در ملی بانک عملكرد
 گذاری سرمایه شرکت خصوصاً بنگاهداری و گذاری سرمایه معوقات، وصول
 پاداش و حقوق پرداخت و ملی بانک

 نزد کمیسیون اقتصادی  52 / /2  523 /9 /90

3   
 آن گزارش ارائه و ها رودخانه از آب قانونی غیر های برداشت دقیق شناسایی
 قانونی برخورد و ممانعت جهت صالح بی مقامات به

9 / / 52  92/ / 52  
 منابع و آب کشاورزی،

 طبیعی
 نزد کمیسیون

 نزد کمیسیون معادن و صنایع ---  52 / /54 عملكرد شرکت فوزد اکسین خوزستان  3۳

 ---  52 /0/9  52  سال لغایت 525  سال ابتدای از کردستان استانداری عملكرد  3۱
 داخلی امور و شوراها

 کشور
 نزد کمیسیون

 

  



42 

 WWW.ICANA.IR 

 به وزيران دهممجلس و عدم اعتماد رأي اعتماد : 92جدول شماره 

 

 مجلس دهمدوره  اولدر اجالسيه  نامه داخلي مجلس آيين 41  مادهدر اجراي  هاي تخصصي هاي كميسيون فهرست گزارش -93جدول شماره 

 رديف
شماره 

 جلسه
 ربط كميسيون ذی عنوان گزارش تاريخ جلسه

 9۱و  9۳  
 4/4 / 523 
 523 /40/4۳و

 قانون(  ) تبصره « ه» بند و 520  سال بودجه قانون( 9) تبصره «ی» بند اصالح قانون اجرای
 کشور کل 523  سال بودجه

 عمران

 خارجی سیاست و ملی امنیت برجام اجرای روند 523 /42/4۱ 04 9

 عمران سمنان استان در 523 /3/2 مورخ ریلی سانحه مقدماتی بررسی 523 /90/42 35 5

 انرژی ماهشهر بندر سینای  بوعلی پتروشیمی سوزی آتش حادبه 523 /9 /99 25 0

3 

 در دستور صحن علنی قرار دارد

 تحقیقات و آموزش کرمان و گلستان بلوچستان، و سیستان های استان در آموزان دانش با نامناسب برخورد

 عمران غربی و شرقی آبربایجان بلوچستان، و سیستان های استان سیل  

 انرژی خوزستان استان در مخابرات و برق آب، قطعی اخیر بحران ۳

 

 دهمره ود اولنامه داخلي مجلس در اجالسيه  آيين 236هاي تخصصي در اجراي ماده  هاي كميسيون فهرست گزارش -94جدول شماره 

 رديف
شماره 

 جلسه
 ربط كميسيون ذی عنوان گزارش تاريخ جلسه

 انرژی آن بیل تبصره و ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 93 ) ماده «ب» بند اجرای عدم 523 /9/4۱  09  

 عمران (9) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به موادی الحاق قانون ۳4 ماده اجرای نحوه  52 / 54/4 49  9

 

 مجلس دهمدوره  اولهاي ايشان در اجالسيه  اجرايي در صحن مجلس و ارائه گزارش مسئوننموارد حضور فهرست  -95جدول شماره 

 رديف
شماره 

 جلسه
 گزارش دهنده موضوع تاريخ جلسه

 برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصاد مقاومتی 523 /45/   0  
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و رئیس 

 کشاورزی ایران

9 3  ۳/45/ 523 
وضع موجود، های اجتماعی و اقتصاد مقاومتی،  برنامه پنجساله ششم توسعه، آسیب

 ها و پیشنهادها چالش
 وزیر کشور

 وزیر امور اقتصادی و دارایی ها و پیشنهادها  ها، وضع موجود، چالش گذاری اقتصاد مقاومتی و سرمایه 523 /۳/45  3 5

 وزیر صنعت، معدن و تجارت اقتصاد مقاومتی و وضعیت صنعت 523 /۱/45    0

 وزیر نیرو اقتصاد مقاومتی و مسائل آب کشور  523 /۱/45    3

 وزیر امور خارجه گذاری خارجی و اقتصاد مقاومتی، وضع موجود، چالشها و پیشنهادها سرمایه 523 /95/45 ۳  

 وزیر جهاد کشاورزی  وضعیت بخش کشاورزی و اقتصاد مقاومتی 523 /90/45 ۱ ۳

 وزیر راه و شهرسازی  مسكن مهر و اقتصاد مقاومتیرکود اقتصادی در بخش مسكن،  523 /90/45 ۱ ۱

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی او پیشنهادهتصاد مقاومتی، وضع موجود، چالشهاوضعیت اشتغال، تأمین اجتماعی و اق 523 /93/45 2 2

 وزیر نفت ها ها و پیشنهاد وضعیت بازار نفت، گاز، اقتصاد مقاومتی، وضع موجود، چالش 523 /93/45 2 4 

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی های تكمیلی و اقتصاد مقاومتی وضعیت بهداشت، درمان، بیمه 523 /54/45 4    

 9  4 54/45/ 523 
ها و  عملكرد ستاد مبارزه با قاچاق کاز و ارز و اقتصاد مقاومتی وضع موجود، چالش

 پیشنهادها
 رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاز و ارز

                                                           
  . شود نامه داخلی مجلس، عدم اعتماد به وزیر، به رخی گذاشته می آیین( 99۱)مستند به ماده  ۳

 وزير پيشنهادی تاريخ جلسه شماره جلسه رديف
 نتيجه آرای اخذ شده

 نتيجه اخذ آرا
 مخالف ممتنع موافق

 اعتماد       3۳  (پرورش و آموزش)آشتیانی  دانش فخرالدین احمدی 523 /4۱/    0  

 اعتماد ۱2   ۱4  (اسالمی ارشاد و فرهنگ) امیری سیدرضا صالحی 523 /4۱/    0 9

 اعتماد ۳9 2 25  ( جوانان و ورزش)فر  مسعود سلطانی 523 /4۱/    0 5

 اعتماد  ۳  3 ۳0۳ (شهرسازی و راه وزیر) آخوندی عباس 523 /9 / 4 ۱9و   ۱ 0
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 رديف
شماره 

 جلسه
 گزارش دهنده موضوع تاريخ جلسه

 ریزی کشور رئیس سازمان مدیریت و برنامه برنامه ششم توسعه کشور و اقتصاد مقاومتی، وضع موجود، چالشها و پیشنهادها 523 /40/ 4    5 

 0  9  5/40/ 523 
محیطی و اقتصاد مقاومتی، وضع  مشكالت ریزگردها، آلودگی هوا، مشكالت زیست 

 ها ها و پیشنهاد موجود، چالش
 حفاظت محیط زیسترئیس سازمان 

 3  9  5/40/ 523 
مشكالت برقراری خطوا اینترنتی، تلفن همراه و اقتصاد مقاومتی، وضع موجود، 

 ها و پیشنهادها اطالعات چالش
 وزیر ارتباطات و فناوری

    0 99/40/ 523 
، اقتصاد ( علیه اهلل  رحمه)شده کمیته امداد حضرت امام خمینی  های انجام فعالیت

 ها و پیشنهادها مقاومتی، وضع موجود، چالش

رئیس کمیته امداد حضرت امام خمینی 
 ( علیه اهلل  رحمه)

 ۳ 92 4 /4۳/ 523 
تنویر افكار نمایندگان مجلس شورای اسالمی در خصوص تعامل گروه اقدام مالی 

(FATF) 
 وزیر امور اقتصادی و دارایی

 وزیر کشور پالسكو ساختمان حادبه 523 /  /5  ۳۳ ۱ 

 شهرداری تهران پالسكو ساختمان حادبه 523 /  /5  ۳۳ 2 
 

 مجلس دهمدوره  اولهاي تخصصي مجلس در اجالسيه  سفرها و بازديدهاي نظارتي كميسيون -96جدول شماره 

 شرح تاريخ كميسيون رديف

  

آموزش، 
تحقیقات و 
فناوری

 سفر به استان خراسان رضوی 523 /43/-

 شناسی بازدید از باغ گیاه 523 /9/4۳  9

 بلوچستان و سیستان استان به سفر 523 /4۱/- 5

 سفر به استان قم جهت دیدار با مراجع عظام تقلید 523 /  /   0

 بازدید از دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی 523 /  /93 3

  

 اجتماعی

 اولین بازدید استانی از استان خراسان رضوی 523 /54/45

 (اجتماعی وابسته به تامین)میالد  سازمان تامین اجتماعی در بیمارستان رفاه اجتماعی و ،کار وست مشترك با مسئوزن وزارت تعاونبرگزاری نش 523 /9۱/40 ۳

 بازدید از مرکز نگهداری کودکان 523 /43/ 9 ۱

 انجام دومین سفر استانی به آبربایجان شرقی 523 / 4/   2

 4  3/42/ 523 
ات بازدید از اسایشگاه خیریه کهریزك و دیدار با مسئوزن و خدمات گیرندگان آن مرکز به منظور آشنایی با خدمات و بررسی راههای ارائه خدم

 بهتر و رفع مسایل و مشكالت بخش خصوصی در زمینه سالمندان، معلولین و مددجویان

    3/42/ 523 
کالنشهرهای کشور در محل شهرداری تهران با هدف جستجوی رفع موانع تقنینی و اجرایی و نشست مشترك با شهردار تهران و شهرداران 

 کمک به توسعه و عمران و محرومیت زدایی از شهرهای بزرگ

 9 9۱/  / 523 
اجرایی و اجتماعی و های  بازدید از شهرستان آبادان و منطقه آزاد اروند از سوی اعضا و ریاست کمیسیون به منظور بررسی مشكالت در حوزه

های قانونی مناطق آزاد بخصوص در زمینه تولید و صادرات و کاهش خالءهای  جستجوی راهكارهای ارتقاء توان و بهره مندی از ظرفیت
 های بیشتر برای جلب مشارکت شهروندان در این خصوص فرهنگی و اجتماعی و ایجاد جاببه

 5 

 اقتصادی

 0/43/ 523 
 لغایت
  /43/ 523 

 :اعضای کمیسیون اقتصادی به مشهد مقدس وسفر 
نشست عمومی با فعازن اقتصادی، تولیدی و دانشگاهی استان با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و اعضای کمیسیون اقتصادی با (  

 حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و خراسان رضوی
 ن و اصناف در محل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصینشست تخصصی با روسا و مدیران اتاق بازرگانی، تعاو( 9
 نشست مشترك اعضای کمیسیون اقتصادی با تولیت آستان قدس رضوی( 5
 نشست تخصصی مشترك با استاندار و ادارات کل استان در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان( 0
 بانكهای ملی، سپه، ملت، پاسارگاد و صنعت و معدننشست تخصصی با وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران عامل ( 3

 بازدید از سامانه گمرکی مستقر در فرودگاه مهرآباد تهران 523 /43/4۳ 0 

 3 
 و 523 /9۱/4۳
92/4۳/ 523 

 :سفر اعضای کمیسیون اقتصادی به استان آبربایجان غربی و
 های خوی و چایپاره جلسه با شورای اداری شهرستان(  
 با فعازن اقتصادی شهرستانهای خوی و چایپاره نشست تخصصی(  
 نشست تخصصی با مدیران منطقه آزاد ماکو و فعازن اقتصادی شهرستانهای ماکو، چالدران، پلدشت و شوا(  9

   54/4۳/ 523 
 بازدید از مرز بازرگان و پایانه گمرگی آن(  
بربایجاان غربای، رئایس اتااق بازرگاانی ارومیاه و جمعای از فعاازن         نشست با شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار آ( 9

 اقتصادی و مدیران منطقه

 (آبادان و خرمشهر)استان خوزستان  سفر اعضای کمیسیون اقتصادی به  و  52 / ۳/4  ۳ 
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 شرح تاريخ كميسيون رديف

 ۱/4 / 52  

 ۱ 
90/4 / 52  

 لغایت
9 /4 / 52  

 (محمودآبادنور و ) سفر اعضای کمیسیون اقتصادی به استان مازندران

 2 
5 /4 / 52  

 لغایت
40/49/ 52  

 آئین نامه داخلی مجلس  95سفر کمیته بازرگانی به شهرستان ماکو جهت بررسی میدانی موضوع تخلفات منطقه آزاد ماکو به استناد ماده 

94 

امنیت ملی 
و سیاست 
 خارجی

 بازدید از سایت هسته ای نطنز و فوردو 523 /93/43

 از نمایشگاه صنایع دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در هفته صنایع دفاعی بازدید 523 / 4/ 4  9

 بازدید از سایت هسته ای اراك 523 / 92/4 99

 بازدید از پلیس فتا  523 /9/4۳  95

 بازدید از مرکز کنترل فضای کشور 523 /9/4۳  90

93 
لغایت 94
9 /4۱/ 523 

سوسنگرد، آبادان، پایانه های مرزی شلمچه و چذابه، اروند رود، منطقه آزاد اروند، زندان آبادان و   بستان آباد،اهواز، )بازدید از استان خوزستان 
 (شرکت در جلسه شورای تأمین استان

 (افتا)بازدید از مرکز امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات و ارتباطات  523 /3/42   9

 بازدید از نمایشگاه سازمان بسیج مستضعفین  523 /۳/42  9۳

 بازدید از سایت هسته ای فردو 523 /99/42 9۱

 بازدید از نمایشگاه عرفان حلقه 523 /99/42 92

 بازدید از نمایشگاه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  52 / 3/4  54

 بازدید از ستاد انتخابات کشور  52 / 94/4  5

 ( سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح)بازدید از دستاوردهای جدید پنها   52 / 4/ 9 59

 دیدار با مراجع عظام قم حضرات آیات نوری همدانی، سبحانی، اعرافی، صافی گلپایگانی و شهرستانی  52 / 9۱/4 55

50 
 انرژی

 ایران، بازدید از دستاوردها و حضور در نمایشگاه تخصصی این شرکت در اهوازشرکت در مراسم سالگرد تأسیس شرکت ملی حفاری  523 /4 / 4

 بازدید از شرکت مپنا  52 / 45/4 53

 شرکت در مراسم افتتاح فازهای جدیدپارس جنوبی به همراه رئیس جمهور محترم  52 / 9۳/4  5

5۳ 
برنامه و 
بودجه و 
 محاسبات

 سفر به استان خوزستان 523 /4/43 

 سفر به استان اردبیل 523 /9/43  5۱

 سفر به استان اصفهان 523 /92/43 52

 بازدید از طرحهای نفت و گاز پارس جنوبی  52 / 9۳/4 04

0  

 و بهداشت

 درمان

 9/4۱/ 523 
صحرایی در های  های علوم پزشكی جنوب کشور جهت راه اندازی بیمارستان بازدید از رزمایش مشترك بهداری نیروی زمینی سپاه و دانشگاه

 استان سیستان و بلوچستان

 بازدید از مراکز بهداشتی درمانی درشیراز و بررسی وضعیت نحوه اجرای طرح پزشک خانواده 523 /4 /45 09

 بازدید و بررسی وضعیت پزشک خانواده در استان مازندران --- 05

 بازدید و بررسی وضعیت پزشک خانواده در استان گیالن --- 00

 بازدید از وضعیت درمانی آسیب دیدگان حادبه پالسكو تهران --- 03

0  

شوراها و 
امور داخلی 
 کشور

 سفر اعضای کمیسیون شوراها به شهر تبریز 523 /9۳/43

 منظور بررسی مسئله حاشیه نشینی شهر مشهد  هسفر اعضای کمیسیون به شهر مشهد ب 523 /4۳/4۳ 0۳

 بازدید از سازمان ببت احوال کشور  523 /40/4۱ 0۱

 بازدید از مرکز پلیس مبارزه با مواد مخدر 523 /90/4۱ 02

 سفر اعضای کمیسیون شوراها به شهر مشهد بمنظور بررسی ممانعت از برگزاری سخنرانی نائب رئیس مجلس شورای اسالمی  523 /43/42 34

 بازدید از محل حادبه پاساژ پالسكو 523 /  /49  3

 بازدید از نمایشگاه دستاوردهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  52 / 92/4 39

 نمایشگاه بین المللی صنایع دستی 523 /2/40 صنایع و  35
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 شرح تاريخ كميسيون رديف

  آزت و صنایع وابسته سنگهای تزئینی، معدن، ماشین المللی نمایشگاه بینهشتمین  523 /9۱/40 معادن 30

  کاشی، سرامیک  المللی نمایشگاه بینبیست و چهارمین  523 /9۱/40 33

 المللی فرش دستبافت بیست و پنجمین نمایشگاه بین 523 / 4/ 4  3

 آفرینی زنان و توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی المللی نقش سومین نمایشگاه بین 523 / 95/4 3۳

 رسانی هفدهمین نمایشگاه صنایع مخابرات و اطالع 523 /40/4۳ 3۱

32 
 و 4۳/23/  
 9/4۳/23 

 بازدید از صنایع مس شهر بابک و رسیدگی به مشكالت و آلودگیهای زیست محیطی این صنایع

 (ایرانسل)بازدید از اپراتور دوم تلفن همراه  523 /49/4۱ 4 

 در شهرهای مختلف این استان بازدید و بررسی مسائل و مشكالت واحدهای تولیدی استان قزوین و نشست با صاحبان صنعت 523 /4/4۱    

 و بررسی مسایل و مشكالت این صنعت صنعت خودروسازی گلپایگانبازدید از  523 /9/4۱  9 

 آزت ماشین و معدنی صنایع ، معدن المللی بین نمایشگاه بازدید از دوازدهمین 523 /3/4۱  5 

 بررسی مسائل و مشكالت این واحدهابازدید از واحدهای صنعتی و معدنی شهرستان تكاب و  523 /93/4۱ 0 

 بازدید از نمایشگاه صنعت قطعه سازی کشور 523 /4۱/ 9 3 

     /42/ 523 
بازدید از گمرك ایران و  بررسی اقدامات عملكرد و برنامه های گمرك کشور  جهت کاهش قاچااق کااز، کوتااه شادن فرایناد اماور گمرکای،        

 استفاده از مزیت ترانزیتی کشور

 ۳ 
 و 42/23/ 9
99/42/23 

 های مختلف این استان در شهرستان و نشست با صاحبان صنعت مرکزی بازدید و بررسی مسائل و مشكالت واحدهای تولیدی استان

 بازدید از سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران 523 /9 / 4 ۱ 

 2 

 عمران

 (ره)بازدید از شهر فرودگاهی امام خمینی  523 /۱/43 

 بازدید از آخرین وضعیت عمرانی استان خراسان رضوی 523 /94/43 ۳4

 بازدید از آخرین وضعیت عمرانی استان اردبیل 523 / 4/    ۳

 هن جمهوری اسالمی ایرانآ ز مكانیزه کنترل ترافیک شرکت راهبازدید از مرک 523 /4۳/ 4 ۳9

 بازدید از پروژه آزادراه تهران شمال 523 /0/4۳  ۳5

 بازدید میدانی از مشكالت عمرانی مورد سوال آقای حسینعلی شهریاری نماینده محترم زاهدان 523 /54/4۱ ۳0

 بازدید از محل سانحه قطارهای مسافری در سمنان 523 /42/ 4 ۳3

 بازدید از مرکز کنترل ترافیک قطارهای راه آهن جمهوری اسالمی 523 /4/42   ۳

 محور ریلی تهران مشهد  ATCبازدید از محل کارخانه و خط تولید مهررن مجری طرح  523 /42/   ۳۳

 (ص)بازدید از دستاوردهای قرارگاه سازندگی خاتم ازنبیاء  523 /4 / 4 ۳۱

 بازدید از وضعیت زیرساخت حمل و نقل استان فارس 523 /4 / 9 ۳2

 پالسكو و محدوده مدیریت بحران آنبازدید از محل حادبه فروریزش ساختمان  523 /  /49 ۱4

 های آب و فاضالب تهران خانه متری آب و تصفیه بازدید از تله 523 /  /93  ۱

 ایالم عمرانی استان آخرین وضعیت از بازدید  52 / 95/4 ۱9

 بازدید از مناطق سیل زده آبربایجان شرقی و غربی  52 / 9۱/4 ۱5

 کرج های شهری از پروزهبازدید   52 / 92/4 ۱0

۱3 49/49/ 52  
های چندملیتی  ن حمل و نقل پارلمان، مقامات وزارتخانه های حمل و نقل و اقتصاد جمهوری فدرال آلمان و شرکتیونشست مشترك با کمیس

 کشور های عمرانی دو فعال در حوزه حمل و نقل جهت بررسی آخرین وضعیت همكاری

۱  

 فرهنگی

 (ع)رضا  المللی امام اردهمین جشنواره بیناستان و شرکت در اختتامیه چهآن بررسی مسائل فرهنگی  -سفر به استان خراسان رضوی 523 /90/43

 (در محل کانون)نشست مشترك با مسئولین کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان  523 /95/4۱ ۱۳

 (سازماندر محل )نشست مشترك با مسئولین سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی  523 /95/4۱ ۱۱

 بازدید از نمایشگاه دستاوردهای بسیج مستضعفین 523 /93/4۱ ۱2

 سفر به شهر قم و دیدار با آیات اعظام و مراجع تقلید و نشست با مسئولین حوزه علمیه و بازدید از مراکز فرهنگی شهر مقدس قم 523 /99/42 24

 بازدید از اداره کل سازمان تبلیغات اسالمی استان تهران   52 / 99/4  2

 حضور در سی و چهارمین مسابقات بین المللی قرآن کریم  52 /49/49 29
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قضائی و  25
 حقوقی

 دیدار رئیس و تعدادی از اعضای کمیسیون با معاون شورای حكومت کشور ایتالیا 523 /92/42

 اعضای کمیسیون با هیئت پارلمانی کشور ارمنستاندیدار رئیس و تعدادی از  523 /4 / 4 20

23 
کشاورزی، 
آب و منابع 
 طبیعی

 غربی زیست استان آبربایجان طبیعی و محیط ای بخش کشاورزی،آب، منابعهبازدید از استعداد 523 /4۳/4۳

 چهار محال و بختیاریهای اصفهان و  بازدید کارگروه منتخب از وضعیت حوضه آبریز زاینده رود در استان 523 /40/42  2

2۳ 
الی 523 /9 /۱ 
94/ 9/ 523 

 بازدید از استعدادهای بخش کشاورزی، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست  مناطق چابهار ، نیكشهر، کنارك و قصر قند

 

 مجلس دهمدوره  اولهاي تخصصي مجلس در اجالسيه  تعداد سفرها و بازديدهاي نظارتي كميسيون -4نمودار شماره 
 

9 
5 5 

0 
3 3 

۳ ۳ ۳ ۳ 

 0 

   
 ۳ 



53 

  WWW.ICANA.IR   

 مجلس دهمدوره  اولاجالسيه هاي تخصصي مجلس در  اي تعداد جلسات برگزار شده در كميسيون بررسي مقايسه -5نمودار شماره 

 
 

 مجلس دهمدوره  اولدر اجالسيه  مجلس هاي تخصصي كميسيون جلسات نظارتي  -97جدول شماره 

 موضوع جلسه تاريخ كميسيون رديف

   

آموزش، 
تحقیقات و 
 فناوری

 حوزه مرتبط ها در موریتأگان جهت معارفه و تبیین مبیس بنیاد ملی نخئجمهور و ر یسئفناوری ر دعوت از معاونت علمی و 523 /9۳/40

 دعوت از معاونین قوانین و نظارت مجلس جهت ارائه گزارش  523 /9۳/40  9

5   ۳/43/ 523 
ای جهات   های پیام نور، جامع علمی و کاربردی و فنی و حرفه فناوری به همراه معاونین و رؤسای دانشگاهدعوت از وزیر علوم، تحقیقات و 
 معرفی و آشنایی با شرح وظایف

 ارائه گزارش سفر اعضای کمیسیون به استان خراسان رضوی توسط آقای دکتر میرزاده 523 /۳/43   0

 آموزش و پرورش و معاونین در خصوص موضوع هدایت تحصیلی توسط آقای دکتر محمدی رائه گزارش جلسه کمیسیون با وزیرا 523 /۳/43   3

 نفر از نمایندگان  ت فناوری جهت پاسخگویی به سؤاز ت ودعوت از وزیر علوم، تحقیقا 523 /۱/43    

 ها در دو هفته گذشته ها و مسائل مرتبط توسط رؤسای کارگروه ارائه گزارش فعالیت 523 /2/43   ۳

 دعوت از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به همراه معاونین جهت معرفی و آشنایی با شرح وظایف 523 /2/43   ۱

 دعوت از رئیس دانشگاه آزاد اسالمی به همراه معاونین جهت معرفی و آشنایی با شرح وظایف 523 /2/43   2

 نمایندگان استیضاح کننده بررسی طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با حضور 523 /43/ 5  4 

 مربوطه و نمایندگان متقاضی مسئوزنصندوق بخیره فرهنگیان با حضور وزیر آموزش و پرورش و از بررسی تقاضای تحقیق و تفحص  523 /43/ 5    

 از نمایندگان نفر 9 ی جهت پاسخگویی به سؤازتدعوت از وزیر علوم، تحقیقات و فناور 523 / 49/4  9 

 صندوق بخیره فرهنگیان با حضور نمایندگان متقاضیاز ادامه بررسی تقاضای تحقیق و تفحص  523 / 4۳/4  5 

 دعوت از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به سؤازت آقای سید کاظم دلخوش 523 / 42/4  0 

 تحقیق و تفحص از صندوق بخیره فرهنگیانبندی کمیسیون در خصوص دو موضوع استیضاح وزیر آموزش و پرورش و  جمع 523 /40/4۳  3 

    43/4۳/ 523 
وزارت  مسائوزن های وزارت آموزش و پرورش در ساال تحصایلی جدیاد باا حضاور       کمیسیون در خصوص بررسی برنامه هالعاد جلسه فوق

 ریزی، وزارت اطالعات و صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران سازمان مدیریت و برنامه آموزش و پرورش،

 23بررسی مشكالت و مطالبات آموزش و پرورش و موضوع تخصیص بودجه سال  523 /4۳/    ۳ 

 یس سازمان برنامه و بودجه و مدیر کل خزانه داری کل کشوررئبررسی مشكالت بودجه ای سازمان تحقیقات کشاورزی با حضور  523 /4۳/    ۱ 

 نفر از نمایندگان  ازت ؤجهت پاسخگویی به ستحقیقات و فناوری  دعوت از وزیر محترم علوم، 523 /5/4۳   2 

 (ره)یس محترم کمیته امداد امام خمینی ئارائه گزارش توسط ر 523 /5/4۳   94

 دعوت از وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور جهت ارائه گزارش 523 /93/4۳   9

 ساداتی نهاد در خصوص خودکشی دانشجوی دکتری دانشگاه کاشانگزارش آقای سید جواد   523 / 9۳/4۳  99

 نفر از نمایندگان 4 ازت ؤتحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به س دعوت از وزیر محترم علوم،  523 / 9۳/4۳  95

90  49/4۱/ 523 
گلساتان و   های سیستان و بلوچساتان،  آموزان در استان خصوص برخورد نامناسب با دانشش بازرسی وزارت آموزش و پرورش در ارائه گزار
 کرمان

 ۱ 
9  92 

50 5  5  5۱ 5۱ 52 
05 

0۱ 

 0  0 
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 تحقیقات و فناوری با حضور نمایندگان استیضاح کننده بررسی طرح استیضاح وزیر علوم، 523 /40/4۱  93

9   

آموزش، 

تحقیقات و 

 فناوری

 انتخاب هیات تحقیق و تفحص جهت بررسی صندوق بخیره فرهنگیان 523 /42/4۱  

 ازت تعدادی از نمایندگانؤیس دانشگاه آزاد اسالمی جهت پاسخگویی به سرئدعوت از آقای دکتر میرزاده  523 /42/4۱    9۳

 نفر از نمایندگان ۱ازت ؤتحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به س دعوت از وزیر محترم علوم، 523 /4۱/    9۱

 دانشجوی بورسیه جمع بندی گزارش آقای دکتر سادات نهاد در خصوص خودکشی 523 /95/4۱  92

   3/۱/2بررسی موضوع اجرای ناقص قانون تعییین تكلیف مربیان حق التدریس سازمان فنی و حرفه ای کشور مصوب  523 /95/4۱  54

 یس صندوق پهوهشگران و فناورانئیس صندوق شكوفایی و نوآوری و رئدعوت از ر 523 /90/4۱   5

 تحقیقات و فناوری با حضور نمایندگان متقاضی استیضاح بررسی استیضاح وزیر علوم، 523 /90/4۱  59

 بررسی تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسالمی با حضور نمایندگان درخواست کنننده 523 /0/42   55

50   0/42/ 523 
آماوزش و  تعیین اعضای کمیته بررسی اجرای ناقص قانون توسط سازمان ملای پارورش اساتعدادهای درخشاان و داناش پهوهاان وزارت       

 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی  95پرورش در اجرای ماده 

53    

5    0/42/ 523 
پارورش بار اسااس     تعیین اعضای کمیته بررسی اجرای ناقص قانون توسط مرکز امور بین اللمل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و

 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی  95ماده 

 فناوری با حضور نمایندگان متقاضی استیضاح بررسی درخواست استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و 523 /42/    5۳

 یس دانشگاهز دانشگاه آزاد اسالمی با حضور رئبررسی طرح تحقیق و تفحص ا 523 /42/ 9  5۱

52  9 /42/ 523 
در کمیتاه    95حرفه ای کشور بر اساس مااده  بررسی گزارش قانون تعیین تكلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و 

 تحقیقات و فناوری

 خانههای کاری وزارت دعوت از وزیر آموزش و پرورش جهت ارائه برنامه 523 /95/42  04

 نفر از نمایندگان 0ازت ؤتحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به س دعوت از وزیر علوم، 523 /95/42   0

09  9۱/42/ 523 
پاهوهش و   های آموزش و پرورش، آموزش عاالی و پزشاكی و   در بخش  52 سازمان مدیریت در خصوص بودجه سال مسئولین گزارش 
 فناوری

 جمع بندی کمیسیون در خصوص تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسالمی 523 /  /4   05

 (فریدوندرخصوص مدرك تحصیلی آقای حسین )  95تشكیل کمیته موضوع درخواست ماده  523 /  /4   00

 گزارش حجت ازسالم والمسلمین عبادی از بازدید مراکز دانشگاهی استان کرمانشاه 523 /  /4   03

 تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش و مدیرکل یونسكو در ایران یونسكو با حضور وزرای علوم، 9454بررسی سند  523 /  /9    0

 به منظور عضویت در کارگروه شهروندی و حقوق آموزشی و فرهنگیانتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون  523 /  /90  0۳

0۱  90/  / 523 
سایس و اداره  أریازی و نظاارت مرکازی قاانون ت     انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون به منظور عضویت در شورای سیاستگذاری، برناماه 

 مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی

 تحقیقات و فناووری با حضور نمایندگان محترم متقاضی استیضاح وزیر علوم،بررسی طرح استیضاح  523 /  /90  02

 نفر از نمایندگان  ازت ؤتحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به س دعوت از وزیر محترم علوم، 523 /  /90  34

 بررسی طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با حضور نمایندگان محترم متقاضی استیضاح 523 /  / 9   3

 نفر از نمایندگان 2ازت ؤجهت پاسخگویی به سآموزش و پرورش دعوت از وزیر  523 /  / 9  39

  سهیرئ اتیه یسو از یارسال پرورش و آموزش ریوز ضاحیاست طرح یبررس 523 /9 /90  35

30  94/4 / 52  
کاربردی و سرپرست دانشاگاه فرهنگیاان جهات    یس دانشگاه علمی و ئر، یس دانشگاه فنی و حرفه ایئر عوت از وزیر آموزش و پرورش،د

 ارائه گزارش احكام تحقق نیافته برنامه پنجم و راهكار تحقق احكام برنامه ششم توسعه

 کنندگان ضاحیاست سوازت به ییپاسخگو جهت پرورش و آموزش ریوز از دعوت  52 / 94/4  33

3   9 /4 / 52  
یس دانشگاه پیام نور جهت ارائاه گازارش احكاام تحقاق نیافتاه      ئر و دانشگاه آزاد اسالمییس ئر ،دعوت از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

 برنامه پنجم و راهكار تحقق احكام برنامه ششم توسعه در حوزه های آموزش، تحقیقات و فناوری

 برنامه ششم توسعه در راستای اقتصاد مقاومتیها و گزارش نحوه تحقق احكام  یس دانشگاه آزاد اسالمی جهت ارائه برنامهئدعوت از ر  52 / 9۳/4  3۳

3۱  9۳/4 / 52  
دعوت از معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت ارائه برنامه ها و گزارش نحوه تحقق احكام برنامه ششم توسعه در راستای اقتصااد  

 مقاومتی

 عالی و پزشكیبررسی مشكالت آزمون دانشجویان دستیاری پزشكی در کمیته آموزش   52 / 9۳/4  32

 4  9۳/4 / 52  
یس دانشگاه فنی و حرفه ای جهت ارائه گزارش تعیین تكلیف مربیان حاق التادریس و   ئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور و رئدعوت از ر

 راهكار تحقق احكام برنامه ششم توسعه در راستای اقتصاد مقاومتی

    92/4 / 52  
اقتصااد   ها و گزارش نحوه تحقق احكام برنامه ششم توسعه در راساتای  پزشكی جهت ارائه برنامهدرمان و آموزش  از وزیر بهداشت، دعوت
 مقاومتی

ها و گزارش نحوه تحقق احكاام برناماه ششام توساعه در راساتای       ارائه برنامه:  منظوره یس سازمان آموزش فنی و حرفه ای بئدعوت از ر  52 / 92/4  9 
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 ای  التدریس تبدیل وضعیت شده سازمان آموزش فنی و حرفه مین پست سازمانی مورد نیاز مربیان حقأبررسی موضوع ت و اقتصاد مقاومتی

 نفر از نمایندگان 0ازت ؤتحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به س دعوت از وزیر علوم،  52 / 92/4  5 

 0  45/49/ 52  
   52 سازمان برنامه و بودجه جهت ارائه گزارش کلیاات بودجاه ساال    و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری دعوت از معاونین مرتبط با

 تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مراکز تحقیقاتی کشور وزارتین آموزش و پرورش و علوم،

 نمایندگاننفر از  4 ازت ؤتحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به س دعوت از وزیر علوم،  52 /45/49  3 

    

 اجتماعی

 دعوت از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی جهت معارفه با اعضای کمیسیون  523 /99/40

 های مجلس شورای اسالمی  تبیین استراتهی کمیسیون اجتماعی در خالل دوره حاضر با حضور کارشناسان و رئیس مرکز پهوهش 523 /9۳/40  ۳ 

 تن از نمایندگان ۳کار و رفاه اجتماعی جهت پاسخ به سؤال دعوت از وزیر تعاون،  523 /2/43   ۱ 

 مشترکین صندوق آینده سازادامه بررسی مشكالت  523 /2/43   2 

 بررسی مشكالت مراکز کودکان عقب افتاده  523 /43/ 9  ۳4

 های اجتماعی و راهكارهای مقابله و پیشگیری  دعوت از سردار فرماندهی نیروی انتظامی و گفتگو با اعضاء پیرامون آسیب 523 /43/ 9   ۳

 ها و مؤسسات عمومی و وابسته به دولت  های نامتعارف دستگاه بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان در خصوص پرداخت 523 /43/ 9  ۳9

 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران به منظور بررسی مسائل حوزه امداد و نجات و نیز گزارش عملكرددعوت از رئیس  523 / 49/4  ۳5

 های داخلی نامه داخلی کمیسیون و تشكیل کارگروه بررسی مسائل و مشكالت فراروی کمیسیون اجتماعی، آیین 523 / 93/4  ۳0

 هیئت مدیره تامین اجتماعی با حضور وزرای اسبق و فعلی تعاون کار و رفاه اجتماعی بررسی مسائل ومشكالت ناشی از عملكرد رئیس 523 /4۳/    ۳3

۳     /4۳/ 523 
مشی های راجع به موضاوع ساالمندی و تغییارات     ها و خط ارائه گزارش عملكرد رئیس سازمان بهزیستی کشور از چگونگی اجرای سیاست

 جمعیتی کشور با توجه به اسناد بازدستی وقوانین 

 های مقابله و پیشگیری از اعتیاد نشست مشترك با مسئوزن پلیس مبارزه با مواد مخدر و بحث و بررسی راه 523 /9/4۳   ۳۳

 های اجتماعی گزارش عملكردهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در خصوص موضوعات مرتبط با حوزه آسیب 523 /5/4۳   ۳۱

 محترم از وزیر کشور پیرامون مسایل حوزه اجتماعی بررسی سؤازت جمعی از نمایندگان 523 /9۳/4۳  ۳2

 های اجتماعی ارائه گزارش و بیان نقطه نظرات انجمن مشاوران ایران در مورد آسیب 523 /49/4۱  ۱4

 پاسخ وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی به سؤازت نمایندگان محترم  523 /49/4۱   ۱

 «های تابعه صندوق رفاه اجتماعی و تفحص از عملكرد وزارت تعاون کار و تحقیق و»بررسی تقاضای نمایندگان در خصوص  523 /40/4۱  ۱9

 «عملكرد شرکت سرمایه گذاری شستا»بررسی تقاضای نمایندگان در خصوص  523 /40/4۱  ۱5

 برگزاری نشست هیئت رئیسه محترم کمیسیون پیرامون موارد نظارتی و عملكردی کمیسیون  523 /42/4۱  ۱0

 «مین اجتماعیأشرکت سرمایه گذاری ت» و «وزارت تعاون»ادامه بررسی دو مورد تقاضای تحقیق و تفحص از  523 /4۱/    ۱3

 (سؤال از وزیر کشور) 942برگزاری جلسه موضوع ماده  523 /4۱/     ۱

 (اتاق محل در) کشور تعاون اتاق اعضاء با مشترك نشست 523 /49/42  ۱۳

 رییس سازمان استاندارد کشورارایه گزارش از سوی  523 /0/42   ۱۱

   کشور های شهر کالن شهرداران از تعدادی و تهران محترم شهردار با مشترك نشست 523 /3/42   ۱2

24    /42/ 523 
برگزاری نشست پرسش و پاسخ با حضور وزیر محترم نفت در خصوص فارغ التحصیالن دانشگاه نفت و چگونگی جذب نیروی انساانی در  

 آقایان حاجی دلیگانی و قاضی پور نمایندگان شاهین شهر و ارومیهقالب سؤازت 

 ال نمایندگانؤس فقره 0 دعوت ازوزیر محترم کشور بمنظور پاسخگویی به 523 /42/     2

 نمایندگان الؤسفقره  5  به پاسخگویی منظور هب اجتماعی رفاه و کار تعاون وزیر از دعوت 523 /95/42  29

 تابعه های شرکت و شستا عمكرد از نمایندگان از جمعی تفحص و تحقیق تقاضای بررسی 523 /95/42  25

 تابعه های صندوق و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت عملكرد از نمایندگان از جمعی تفحص و تحقیق تقاضای بررسی 523 /95/42  20

 های حل آن درخصوص مشكالت و مسائل حوزه بازنشستگی بازنشستگان و راههای هیئت  جلسه مشترك با مسئوزن و کارشناسان دستگاه 523 /  /99  23

2   95/ 9/ 523 
جلسه مشترك با وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی ونیز مدیر عامل صندوق کارآفرینی امیاد و بررسای چگاونگی تقویات نقاش ایان مؤسساه ماالی در حال          

 معضالت و ایفای وظایف مصرح

 برگزاری نشست با رئیس و اعضای سازمان مرکزی اتحایه مصرف امكان  و آشنایی اعضا با خدمات این نهاد  523 /9 /90  2۳

2۱  9۳/4 / 52  
صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر وبررسی منابع قانونی، وظایف، نیازها و  مسئوزنبرگزاری جلسه مشترك با حضور مدیر عامل و 

 های محوله های پرداختن به مشكالت فرارو  به منظور افزایش ابر بخشی در تحقق مأموریت راه

22  92/4 / 52  
هاای تقویات همكااری در  زمیناه بهباود  شارایط        به منظور گزارش عملكرد و راه( ره)جلسه مشترك با حضور رئیس و مسئوزن کمیته امداد حضرت امام 

 فرهنگی جامعه هدف این نهاد   -معیشتی و اجتماعی

 های اجتماعی    های دخیل در امر کاهش مسائل و آسیب های چندجانبه و دوره ای با کلیه نهادها و دستگاه ادامه نشست  52 /45/49  44 

 تشكیل جلسه با حضور نمایندگان متقاضی عضویت در فراکسیون معلوزن مجلس شورای اسالمی و برگزاری انتخابات هیئت رییسه  52 /45/49   4 

 523 /99/40 اقتصادی  49 
های مجلس شورای اسالمی در خصوص ارائه گزارش تخصصای در ارتبااا باا    از ریاست و معاونت اقتصادی و بودجه مرکز پهوهش دعوت

 با حضور کارشناسان بیربط... آخرین وضعیت قوانین و مقررات بانكی، بیمه، مالیات، گمرك و 
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 45  95/40/ 523 
ها و دیوان محاسبات در خصوص ارائه گازارش در ارتبااا باا بررسای ابعااد      دعوت از رئیس کل بانک مرکزی و کارشناسان مرکز پهوهش

FATF (گروه ویهه اقدام مالی) 

 40  

 اقتصادی

9۳/40/ 523 
حقاوق هاای نامتعاارف،    ) ها جهت بررسی مسائل جااری کشاور   سای دستگاهؤنشست با وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه معاونین و ر

و نیاز آخارین مباحاث قاانونی مارتبط در حاوزه هاای باانكی، بیماه، باازار سارمایه، گمارك، مالیاات،              ...(  تعهدات کارگروه اقدام مالی و
 ...گذاری خارجی، خصوصی سازی و  سرمایه

 43  
92/40/ 523 
54/40/ 523 

یحاه ایجااد هفات منطقاه آزاد     نشست با استانداران گلستان، سیستان و بلوچستان، لرستان، ایالم و اردبیل در خصوص بررسای اجماالی ز  
 صنعتی و دوازده منطقه ویهه اقتصادی  -تجاری

ها و دیوان محاسبات در خصوص ارائه گازارش در ارتبااا باا بررسای ابعااد      نشست با رئیس کل بانک مرکزی و کارشناسان مرکز پهوهش
FATF (گروه ویهه اقدام مالی) 

 و کارشناسان سپاه پاسداران انقالب اسالمی جهت بررسی و استماع گزارش آنان در خصوص مسائل بانكی کشور مسئوزننشست با  523 /43/ 5   4 

 بررسی مسائل و مشكالت اصناف با حضور نمایندگان برخی از اصناف   523 / 4/ 4  4۳ 

 های وزارتخانه در سال جاری برنامه نشست با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونین ایشان و استماع گزارش عملكرد و 523 / 4/ 4  4۱ 

 (گروه ویهه اقدام مالی) FATFارائه گزارش کارگروه بررسی ابعاد  523 /4۳/ 4  42 

 (FATF)جلسه کارگروه اقدام مالی 523 /9/4۳   4  

 بررسی گزارش آخرین وضعیت اجرای طرح نظام جامع مالیاتی 523 /93/4۳     

 (FATF)جلسه کارگروه اقدام مالی 523 /4۳/ 9  9  

  5  45/4۱/ 523 
نشست با رئیس و مسئولین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص جایگاه بخش خصوصی در برنامه ششم توساعه در  

 محل اتاق بازرگانی ایران

 کشور در محل سازمان امور مالیاتی نشست با رئیس و مسئولین سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بررسی طرح نظام جامع مالیاتی 523 /45/4۱  0  

  3  40/4۱/ 523 
نشست با مدیران عامل بانكها در خصوص بررسی طرح بانكداری جمهوری اسالمی ایران و مسائل و مشكالت بانكی در کشاور در محال   

 بانک ملی ایران

  ارائه گزارش نسبت به نحوه عملكرد منطقه آزاد ماکوپور نماینده ماکو و چالدران در خصوص اله شریفبررسی تقاضای آقای عین 523 /95/4۱     

  ۳  90/4۱/ 523 

 :نشست با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و معاونین ایشان در محل آن بانک در خصوص
 با مؤسسه مالی و اعتباری بامن الحجج بررسی آخرین گزارش بانک مرکزی در ارتباا( 
 اسالمی ایرانبررسی طرح بانكداری جمهوری ( 9
 بررسی وضعیت نظارت بانک مرکزی بر نظام بانكی کشور( 5

 سؤالفقره  2دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت پاسخگویی به  523 /49/42  ۱  

 در محل ستاد( ره)نشست با مسئولین ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 523 /3/42   2  

 نمایندگان مجلس در خصوص طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و داراییبررسی تقاضای تعدادی از  523 /42/    94 

 سؤالفقره  4 دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت پاسخگویی به  523 /42/     9 

 99    /42/ 523 
به منظور بررسی مسائل و  یای دولتی و خصوص های بیمه نشست با رئیس کل و معاونین بیمه مرکزی ایران و مدیران عامل شرکت

 مشكالت صنعت بیمه کشور

  پور نماینده ماکو و چالدران در ارتباا با نحوه عملكرد منطقه آزاد ماکواله شریفبررسی گزارش آقای عین 523 /99/42  95 

 به دعوت وزارت راه و شهرسازی( ره) نشست با مسئولین شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی 523 /99/42  90 

 93  95/42/ 523 
های دولت در مقابله با قاچاق و  بررسی روند مبارزه با قاچاق کاز و بررسی سیاست»انتخاب اعضای هیأت تحقیق و تفحص در خصوص 

  «های مختلف دزیل ناکارآمدی آن در دولت

 اقتصادی کشور در محل وزارتخانهنشست با وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونین ایشان در خصوص بررسی موضوعات کالن  523 /95/42   9 

 9۳    / 4/ 523 
 و اقتصادی امور وزیر حضور با مذکور موضوع برای عاجل تصمیم اتخاب لزوم و کشور ارز بازار در شده ایجاد اخیر التهابات بررسی جلسه
 مرکزی بانكی کل رئیس و دارایی

  ررسی عملكرد منطقه آزاد ماکوجلسه کارگروه ب 523 /  /    9۱ 

 بررسی گزارش اتاق اصناف از آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در خصوص واحدهای صنفی مجتمع تجاری پالسكو تهران 523 /  /    92 

 نشست با رئیس و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار در محل آن سازمان 523 /  /    54 

 سؤالفقره  3دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت پاسخگویی به  523 /  /9    5 

 59   9/  / 523 
 ههیو و یصنعت -یتجار) آزاد مناطق عملكرد یبررس از تفحص و قیتحق» خصوص در مجلس ندگانینما از یا عده یتقاضا یبررس
 «ریاخ سال پنج در مناطق نیا یبرا شده ینبی شیپ اهداف با آن انطباق زانیم و کشور( یاقتصاد

 های صنعت نفت کشورنشست با وزیر نفت و معاونین ایشان در خصوص بررسی وضعیت سرمایه گذاری  523 /  /93  55 

 50   0/ 9/ 523 
در خصوص بخشودگی سود تسهیالت تا یكصد )کل کشور  523 قانون اصالح قانون بودجه سال ( 53)جلسه بررسی نحوه اجرای تبصره 

 حضور رئیس کل بانک مرکزی، معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر مسئولین بیربطبا ( میلیون تومان
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 مالی کاسپین با حضور رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مسئولین بیربط -بررسی مسائل و مشكالت مؤسسه اعتباری 523 /9 /99  53 

 در محل آن وزارتخانهنشست با وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونین ایشان  523 /9 /95   5 

 نشست با وزیر امور خارجه و معاونین ایشان با موضوع دیپلماسی اقتصادی در محل آن وزارتخانه 523 /9 /95  5۳ 

 5۱  

 اقتصادی

 3/4 / 52  
 بررسی آخرین وضعیت سهام عدالت -
 بررسی تصمیم دولت در ارتباا با توزیع سود سهام عدالت و پیامدهای آن -

 پور نماینده ماکو در ارتباا با مشكالت و نحوه عملكرد منطقه آزاد ماکو بررسی تقاضای جناب آقای شریف  52 / 9۳/4  52 

 04  9۳/4 / 52  
 دزیل و قاچاق با مقابله در دولت های سیاست بررسی و کاز قاچاق با مبارزه روند بررسی» از تفحص و قیتحق أتیه سهیرئ أتیه انتخاب
 (یداخل نامهنیآئ 0 9 ماده استناد به) «مختلف های دولت در آن ناکارآمدی

 0   9۱/4 / 52  
مور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و معاونین ایشان در خصوص فرامین اخیر مقام معظم رهبری اشست مشترك با وزرای ن

 پیرامون موضوعات مهم اقتصادی کشور

 اصناف ایران و معاونین ایشان در خصوص بررسی برخی از مسائل اقتصادی روز در محل اتاقنشست با رئیس و هیأت رئیسه اتاق   52 / 9۱/4  09 

 نشست با رئیس و هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران و معاونین ایشان در خصوص بررسی برخی از مسائل اقتصادی روز در محل اتاق  52 /45/49  05 

 00  

امنیت ملی و 
سیاست 
 خارجی

 5/40/ 523 
ناماه داخلای مجلاس     آئاین  0۱از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با استناد به ماده انتخاب یک نفر 
 شورای اسالمی

 03   5/40/ 523 

 : انتخاب نمایندگان جهت عضویت در مجامع و هیئتها به شرح بیل
سانجی   قاانون امكاان   9مااده   9 تهران مبتنی بار بناد   شورای ساماندهی مراکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از  - 

 520 /0/ 9انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران مصوب 

قانون نظارت بر مساافرت هاای خاارجی کارکناان دوت       ماده  3هیئت نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت مبتنی بر بند  -9
 5۳5 / /94مصوب 

قانون حمایت از انقالب اسالمی  3اجراء و پیگیری و هماهنگی های ززم جهت حمایت از انقالب اسالمی مردم فلسطین ماده کمیته  -5
 50۱ /92/5مردم فلسطین مصوب 

قاانون حمایات از انقاالب اساالمی ماردم فلساطین مصاوب          المللی فلسطین قانون اصالح ماده  های بین دبیرخانه دائمی کنفرانس -0
92/5/ 50۱ 

اساسنامه موسسه آموزشی و تحقیقاتی صانایع دفااعی    ۳هیئت امناء مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی مبتنی بر تبصره ماده  -3
 5۳4 /4 /۱مصوب 

 با حضور مسئوزن بیربط  «بیوتروریسم»بررسی آبار و پیامدهای پدیده  523 /99/40   0 

 نیروهای مسلح و معاونین ایشاناستماع گزارش وزیر دفاع و پشتیبانی  523 /99/40  0۳ 

 بررسی علل حادبه تصادف اتوبوس که منجر به جان باختن و مصدومیت تعدادی از سربازان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی گردید 523 /99/40  0۱ 

 استماع گزارش وزیر کشور و معاونین ایشان 523 /9۳/40  02 

 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و معاونین ایشاننشست مشترك اعضاء کمیسیون با  523 /9۱/40  34 

 استماع گزارش وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونین ایشان 523 /92/40   3 

 استماع گزارش وزیر امور خارجه و معاونین ایشان 523 /92/40  39 

 منطقه ریجاب اسالم آباد غرباستماع گزارش رئیس کارگروه امنیت درباره بررسی حادبه تروریستی  523 /۳/43   35 

 دعوت از وزیر اطالعات به منظور استماع گزارش آخرین اخبار و تحوزت منطقه و نیز پاسخگویی به سؤال نماینده اسالم آباد غرب 523 /۳/43   30 

 استماع گزارش فرماندهی محترم نیروی انتظامی و معاونین ایشان 523 /2/43   33 

 (رئیس ستاد اجرای برجام)اجرای برجام با حضور معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه بررسی روند  523 /90/43   3 

 فقره سؤال  دعوت از وزیر امور خارجه جهت بررسی  523 /43/ 9  3۳ 

 نفر از نمایندگان 0دعوت از وزیر کشور جهت بررسی سؤازت  523 /43/ 9  3۱ 

 (ره)امداد امام خمینیاستماع گزارش رئیس کمیته  523 /43/ 5  32 

 استماع گزارش جناب آقای دکتر محمدجواد زریجانی معاون امور بین المل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه 523 / 49/4  4  

     40/4۳/ 523 

کشاور ایاازت متحاده    های حقوقی مربوا به حقوق دولت و ملت ایران در رابطاه باا    بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از  پیگیری پرونده
المللای باا حضاور معااون      ها و احكام صادر شده در محاکم باین  ها، برنامه ای این حقوق بر اساس پیگیری ها و ستانده آمریكا و مقایسه داده

 حقوقی رئیس جمهور و معاون حقوقی و امور مجس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

 هسته ای در خصوص روند اجرای برجامبررسی گزارش کارگروه  523 /93/4۳  9  

 بررسی ابعاد مختلف پروژه نفوب با حضور مسئوزن محترم وزارت اطالعات 523 /93/4۳  5  

 نشست مشترك با قائم مقام وزیر  و معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور  523 /4۳/ 9  0  
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 بررسی موضوع امنیت آب با حضور مسئوزن بیربط 523 /4۳/ 9  3  

 ادامه بررسی و تدوین نهایی گزارش شش ماهه برجام 523 /9۱/4۳     

 (بین المجالس)استماع گزارش هیئت های اعزامی از کمیسیون به کشورهای فرانسه و سوئیس  523 /42/4۱  ۳  

 بررسی آخرین اخبار و تحوزت در نشست مشترك با وزیر امورخارجه و معاونین ایشان 523 /4/4۱   ۱  

  2  

امنیت ملی و 

سیاست 

 خارجی

 بررسی روند پیگیری حقوقی فاجعه منا 523 /99/4۱

 ۳4  95/4۱/ 523 
کشاور و ساازمان تعزیارات حكاومتی،      اطالعات،  بررسی پدیده قاچاق کاز و ارز با حضور مسئوزن وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت،

 انتظامی و اتاق اصنافستاد مبارزه با قاچاق کاز و ارز، گمرك جمهوری اسالمی ایران نیروی 

 بررسی آخرین تحوزت در رابطه جمهوری اسالمی ایران با کشور تاجیكستان  523 /42/     ۳ 

 استماع گزارش معاون نظارت مجلس شورای اسالمی 523 /42/ 9  ۳9 

 استماع گزارش معاون حقوقی و امورمجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 523 /42/ 9  ۳5 

 نیروی انتظامی با حضور سردار اشتری فرماندهی نیرو و معاونین ایشان 523 بررسی عملكرد بودجه سال  523 /9۱/42  ۳0 

 نشست کمیسیون با سفرای کشورهای اسالمی 523 /92/42  ۳3 

 وزارت امورخارجه با حضور وزیر امورخارجه و معاونین ایشان 523 بررسی عملكرد بودجه سال  523 /92/42   ۳ 

 بررسی روند اجرای برجام با حضور وزیر امورخارجه و معاونین ایشان 523 /92/42  ۳۳ 

 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور معاونین این وزارتخانه 523 بررسی عملكرد بودجه سال  523 /54/42  ۳۱ 

 وزارتخانهوزارت اطالعات با حضور معاونین این  523 بررسی عملكرد بودجه سال  523 /4 /40  ۳2 

 وزارت کشور با حضور معاونین این وزارتخانه 523 بررسی عملكرد بودجه سال  523 /4 /40  ۱4 

 ۱    4/  / 523 
های  استیای جمهوری اسالمی ایران به کشورهای خارجی و میزان ابر بخشی آن در قالب س های توسعه بررسی تحقیق و تفحص از کمک

 راهبردی کشور

 کل کشور  2گزارش روند بررسی بودجه دفاعی در کمیسیون تلفیق توسط اعضاء منختب کمیسیون در تلفیق بودجه استماع  523 /  /4   ۱9 

 عراق و پاکستان  لبنان،  کمیسیون به کشورهای سوریه، هیئتاستماع گزارش سفر  523 /  /9   ۱5 

 ۱0   5/  / 523 
ریاست جمهوری ترامپ با حضاور معااون وزیار خارجاه، معااون وزیار        بررسی آخرین اخبار و تحوزت ایازت متحده آمریكا با شروع دوره

 اطالعات و فرماندهی نیروی هوایی سپاه

 ۱3  90/  / 523 
ای جمهوری اسالمی ایران باه کشاورهای خاارجی و میازان ابار بخشای آن در قالاب         های توسعه ادامه بررسی تحقیق و تفحص از کمک

 های راهبردی کشور استیس

 بررسی آخرین تحوزت دفاعی کشور با وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونین محترم ایشان   52 / 3/4    ۱ 

 بررسی آخرین تحوزت داخلی کشور  با وزیر محترم کشور و معاونین محترم ایشان  52 / 94/4  ۱۳ 

 خارجه وزیر معاونین قشقاوی و روانچی تخت حضور با حمله این قبال در کشورها العمل عكس و سوریه به آمریكا موشكی حمله بررسی  52 / 4/ 9  ۱۱ 

 بررسی آخرین اخبار و تحوزت داخلی  52 / 9۳/4  ۱2 

 24  92/4 / 52  
 بررسی آخرین اخبار و تحوزت

 ادامه پیگیری حقوقی خانوده های شهدای منا

 بررسی آخرین اخبار و تحوزت  52 /45/49   2 

 29  

 انرژی

 در شورای عالی انرژی ناظر به صحن علنی مجلس شورای اسالمی جهت عضویتدو نفر انتخاب و معرفی  523 /5/40 

 جهت عضویت در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی یک نفر از اعضای کمیسیونانتخاب  523 /5/40   25 

 ها مجلس و کمیسیون گزارش معاون نظارت مجلس شورای اسالمی جهت تبیین نقش نظارتی 523 /0/40   20 

 مجلس شورای اسالمی های مرکز پهوهش رئیسگزارش  523 /99/40  23 

 بررسی اولیه حادبه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا ماهشهر 523 /99/40   2 

 های آتی آن سازمان سازمان انرژی اتمی ایران و معاونان ایشان در خصوص عملكرد و برنامه رئیسگزارش  523 /9۳/40  2۳ 

 های آتی آن وزارتخانه گزارش وزیر نیرو و معاونان ایشان در خصوص عملكرد و برنامه 523 /۳/43   2۱ 

 های آتی آن وزارتخانه گزارش وزیر نفت درخصوص عملكرد و برنامه 523 /2/43   22 

 انرژیهای کلی  کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تبیین الزامات سیاست رئیسگزارش  523 /93/43  944

 گزارش مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 523 /43/ 9   94

 های آتی آن نهاد درخصوص عملكرد و برنامه( ره)کمیته امداد امام خمینی رئیس گزارش  523 /43/ 5  949

 بررسی ضوابط استفاده از خودروهای برقی در کشور 523 /43/ 5  945

 ازت نمایندگانؤپاسخ به سدعوت از وزیر نفت جهت  523 / 4۳/4  940

 ازت نمایندگانؤدعوت از وزیر نیرو جهت پاسخ به س 523 / 42/4  943

 ال های نمایندگان از وزیر نیروؤبررسی س 523 /93/4۳   94
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 شرکتارایه گزارش عملكرد، برنامه و نیز قراردادهای شرکت ملی نفت ایران توسط  مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره این  523 /49/4۱  94۳

 ال های نمایندگان از وزیر نفتؤبررسی س 523 /40/4۱  94۱

 فر وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان های آقای مسعود سلطانی استماع برنامه 523 /40/4۱  942

 بررسی و جمع بندی گزارش حادبه آتش سوزی مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا ماهشهر 523 /42/4۱  4 9

 آقای سیدرضا صالحی امیری وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسالمیهای  استماع برنامه 523 /42/4۱    9

9 9  

 انرژی

 های آتی شرکت ملی گاز ایران توسط مدیر عامل و اعضای  هیأت مدیره این شرکت ارایه گزارش عملكرد و برنامه 523 /95/4۱

 گزارش ریاست و معاونین محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاز و ارز 523 /0/42   5 9

 های نمایندگان از وزیر نیرو الؤبررسی س 523 /42/    0 9

 ها و عملكرد شرکت ملی حفاری ایران توسط مدیر عامل آن شرکت گزارش برنامه 523 /95/42  3 9

 های شرکت نفت فالت قاره توسط مدیر عامل این شرکت گزارش عملكرد و ارایه برنامه 523 /  /90    9

 جلسه ویهه کمیسیون جهت بررسی بحران اخیر استان خوزستان  523 /9 /45  ۳ 9

 نشست مشترك اعضای محترم کمیسیون با وزیر و معاونین محترم وزارت نفت  52 / 9۱/4  ۱ 9

 ای کشور یس سازمان انرژی اتمی درخصوص آخرین دستاوردهای هستهئیس جمهور و رئاستماع گزارش معاون ر  52 / 92/4  2 9

 این صنف مسئوزنهای خصوصی صنعت پازیش با حضور  بررسی مشكالت صنف کارفرمایی شرکت  52 / 92/4  994

99   

برنامه و 
بودجه و 
 محاسبات

 انتخاب اعضای ناظر کمیسیون در مجامع و شوراها و انتخاب یک عضو برای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی 523 /5/40 

 کاندیداهای تصدی رئیس و دادستان دیوان محاسباتبررسی سوابق، صالحیت، برنامه های  523 /9۳/40  999

 ها بررسی عملكرد منابع و مصارف هدفمندی یارانه 523 /90/43  995

 رسیدگی به صالحیت و انتخاب مستشاران دیوان محاسبات 523 /43/ 5  990

 چهار کمیته تخصصیهای تخصصی کمیسیون و تشكیل  بررسی پیشنهادات مطروحه مربوا به نحوه تشكیل کمیته 523 / 4۳/4  993

 ، برنامه ها و تشكالت اعتبارات این کمیته(ره)دعوت از رئیس کمیته امداد امام خمینی  523 /40/4۳   99

 (ره)ای کمیته امداد خمینی  های سرمایه ای و تملک دارایی بررسی گزارش و اقدامات و عملكرد اعتبارات هزینه 523 /4۳/    99۳

 کل کشور 523 ماهه عملكرد منابع و مصارف قانون بودجه سال   رسیدگی به گزارش  523 /9۳/4۳  99۱

 کل کشور 523 رسیدگی به اقدامات به عمل آمده در اجرای قانون اصالح قانون بودجه سال  523 /42/4۱  992

 بررسی گزارش اقدامات و عملكرد اعتبارات جهاد دانشگاهی 523 /93/4۱  954

 طرح تول سالمت با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بررسی آخرین وضعیت اعتبارات 523 /0/42    95

 بررسی گزارش عملكرد و آخرین وضعیت منابع و مصارف صندوق توسعه ملی با حضور رئیس هیأت عامل و رئیس هیأت نظارت صندوق 523 /95/42  959

 کل کشور 520 رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه سال  523 /  /90  955

 دیوان محاسبات در رسیدگی به پرونده های مطروحه 523 استماع گزارش و بررسی عملكرد سال   52 / 3/4   950

 523 قانون اصالح قانون بودجه سال   5و  53بررسی عملكرد تبصره های   52 / 94/4  953

95   94/4 / 52  
ناقص هدفمندسازی یاراناه هاا براسااس    رسیدگی به درخواست عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسالمی مبنی بر رسیدگی به عملكرد 

 آئین نامه داخلی  95ماده 

 بررسی عملكرد منابع و مصارف طرح ملی سالمت با حضور وزیر و معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی  52 / 9۱/4  95۳

 بحث و تبادل نظر پیرامون برنامه های کاری کمیسیون در سالجاری  52 /45/49  95۱

952  

بهداشت و 
 درمان

 ها و شوراهاهیئتاستماع گزارش آقای دکتر مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسالمی درخصوص نحوه تعیین ناظرین در مجامع،  523 /5/40 

 جهت انتخاب در صحن علنی مجلس شورای اسالمی ها و شوراهاهیئتمعرفی نمایندگان ناظر برای عضویت و شرکت در جلسات مجامع،  523 /99/40  904

 های آتی آن سازمان استماع گزارش ریاست سازمان بهزیستی کشور در خصوص برنامه 523 /9۳/40   90

 های آتی آن نهاد در خصوص برنامه( ره)استماع گزارش ریاست کمیته امداد امام خمینی 523 /9۳/40  909

 ای  های ماهواره به سالمت درفضاهای مجازی و شبكهرسان  عرفی محصوزت و خدمات آسیبتبلیغات و مبررسی وضعیت  523 /9۱/40  905

900  92/40/ 523 
دعوت از وزیر و معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی و مدیر عامل سازمان بیمه سالمت 

 ایران جهت بررسی طرح تحول سالمت و تطبیق آن با قوانین بازدستی

 های آن مرکز های مجلس شورای اسالمی درخصوص برنامه استماع گزارش ریاست محترم مرکز پهوهش 523 /9۳/40  903

90    2/43/ 523 
های بیماه گار در خصاوص ساالمت      صندوق مسئوزناستماع گزارش معاون محترم بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی و 

 روان جامعه و چگونگی تامین هزینه های درمانی بیماران

 نمایندگان جهت پاسخگویی به سؤازتدعوت از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی  523 /2/43   90۳

 های آتی آن وزارتخانه دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ارائه گزارش عملكرد و برنامه 523 / 4/ 4  90۱

902  4۱/4 / 523 
مجلس شورای اسالمی از وزارت بهداشت، درمان و آماوزش پزشاكی باا حضاور     بررسی درخواست تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان 

 (نامه داخلی مجلس شورای اسالمی آیین 0 9بر اساس ماده )کننده و وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشكی  نمایندگان درخواست

 آقای عبدالرضا مصریدعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت پاسخگویی به سوال جناب  523 /4۳/ 4  934
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 بندی ضرورت تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان از نحوه اختصاص و توزیع منابع در طرح تحول سالمت  بررسی و جمع 523 /4۳/     93

 های آتی آن سازمان گزارش رئیس سازمان انتقال خون ایران در خصوص عملكرد و ارائه برنامه بررسی 523 /4۳/    939

935   0/4۳/ 523 
در خصاوص عوامال باروز     هیئات هاای   گزارش رئیس مرکز تحقیقات روانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران و مسؤوزن دستگاه بررسی

 و بررسی راهكارهای کاهش آن ای خصوصاً عامل انسانی حوادث جاده

 بررسی و جمع بندی ضرورت تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان از نحوه اختصاص و توزیع منابع در طرح تحول سالمت  523 /93/4۳  930

933  

بهداشت و 

 درمان

93/4۳/ 523 
هاای   اعزامی از مجلس شورای اسالمی به شهر بابک جهت بررسی آلودگی ناشای از فعالیات   هیئتگزارش آقای دکتر ترکی عضو  بررسی

 میدوك و خاتون آبادمجتمع مس 

 (سنتی)بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در خصوص مشكالت فعازن طب اسالمی ایرانی  523 /9۳/4۳   93

 های آتی آن ستاد اقدامات و برنامه گزارش مسؤوزن ستاد مبارزه با موادمخدر درخصوص بررسی 523 /40/4۱  93۳

93۱  40/4۱/ 523 
هاای اجتمااعی، اخاتالزت روانای و      گزارش مدیر گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی درخصاوص آسایب   بررسی

 ها راهكارهای کاهش این آسیب

 های آتی آن سازمان گزارش ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران در خصوص عملكرد و برنامه بررسی 523 /40/4۱  932

 های جناب آقای دکتر صالحی امیری وزیر پیشنهادی جهت تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برنامه بررسی 523 /4/4۱   4 9

 آشتیانی وزیر پیشنهادی جهت تصدی وزارت آموزش و پرورش های جناب آقای دکتر دانش برنامه بررسی 523 /4/4۱     9

9 9   4/4۱/ 523 
گذاری خدمات پرستاری با حضور مسؤولین سازمان برناماه و بودجاه، وزارت بهداشات، درماان و      بررسی مشكالت عدم اجرای قانون تعرفه
 آموزش پزشكی و سازمان نظام پرستاری

9 5    /4۱/ 523 
و بحاث   بررسی ضرورت تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشاكی و نماینادگان متقاضای   

 های نظام سالمت درخصوص دیگر تحقیق و تفحص

9 0  90/4۱/ 523 
و بحاث   پزشكی و نماینادگان متقاضای  بررسی ضرورت تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو با حضور وزیر بهداشت و درمان و آموزش 

 های نظام سالمت درخصوص دیگر تحقیق و تفحص

9 3    /42/ 523 
بهرام پارسائی نماینده شیراز باه نماینادگی از دوازده   : دعوت از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی جهت پاسخگویی به سؤازت آقایان

 نیاز آبری نماینده بابل،کیانپور نماینده درود و ازنا، نفر از نمایندگان

 استماع گزارش مسؤوزن پدافند غیرعامل کشور در خصوص تهدیدات زیستی 523 /42/ 9    9

9 ۳  99/42/ 523 
کل کشور با حضور مسؤوزن وزارت بهداشت، درمان و آماوزش پزشاكی، ساازمان      52 بررسی اعتبارات بخش سالمت در زیحه بودجه 

 های مجلس شورای اسالمی مرکز پهوهش برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و

9 ۱  95/42/ 523 
کل کشور با حضور مسؤوزن وزارت بهداشت، درمان و آماوزش پزشاكی، ساازمان      52 بررسی اعتبارات بخش سالمت در زیحه بودجه 
 های مجلس شورای اسالمی برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و مرکز پهوهش

9 2   4/  / 523 
نامه داخلی درخصوص تولید، واردات و بازار دارو، تجهیزات پزشاكی و   آیین(  95)تعدادی از نمایندگان جهت اعمال ماده درخواست  بررسی
 غذا

 پزشكی ایران استماع گزارش مسؤولین انجمن چشم 523 /  /9   9۳4

 نفر از نمایندگان 5 پزشكی جهت پاسخگوئی به سؤازت دعوت از وزیر بهداشت، درمان و آموزش 523 /  / 9   9۳

9۳9  9/ 9/ 523 

و اجتمااعی  هاای برناماه و بودجاه     دعوت از وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و تعاون، کار و رفااه اجتمااعی، رؤساای کمیسایون    
هاای علاوم پزشاكی     های بیمه سالمت ایران، تأمین اجتماعی، رؤسای دانشاگاه  ، مسؤولین سازمان برنامه و بودجه، رؤسای سازمانمجلس

هاا، شارکتهای پخاش و     آخرین وضعیت پرداخت مطالبات مراکز درمانی ، دانشگاهی، داروخاناه  شهید بهشتی جهت بررسیتهران، ایران و 
 پرداخت مطالبات معوقه پزشكان، پرستاران و مراکز درمانیو نحوه وصول مطالبات معوقه بیمارستانها و مراکز درمانی وابسته  ،تولیدی

9۳5  9/ 9/ 523 
در )نامه داخلی مجلس شاورای اساالمی    آیین(  95)بررسی و اتخاب تصمیم در خصوص درخواست تعدادی از نمایندگان جهت اعمال ماده 

 و تحقیق و تفحص از عملكرد سازمان غذا و دارو( مورد تولید، واردات، بازار دارو، تجهیزات پزشكی و غذا

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مسئوزنهای علوم پزشكی کشور با حضور  تخصصی دانشگاه بررسی مشكالت دستیاران  52 / 3/4   9۳0

 استماع گزارش معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و تجلیل از پرستار آزاده  52 / 92/4  9۳3

9۳   45/49/ 52  
مشاكالت   هاای تخصصای جهات بررسای     سازمان نظام پزشاكی و انجمان  دعوت از مسؤوزن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، 

راهكارهاای ایجااد   و  مشكل کمبود متخصص زناان در ساطح کشاور   ، دزیل ایجاد رشته جدید رادیو اونكولوژی، های کشور هیست رادیولو
 بانک سلولی

9۳۳  

شوراها و 
امور داخلی 
 کشور

 عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور متقاضی عضویت در شورایبرگزاری انتخابات و معرفی نمایندگان  523 /5/40 

9۳۱  -/40/ 523 
پاروژه هاای    نشست مشترك با معاونین وزیر مسكن و شهرسازی در خصوص ارائه گزارش و بررسی مسائل و مشكالت از نحوه عملكارد 

 آهن غرب کشور با محوریت همدان راه

 نامه داخلی مجلس شورای اسالمی آئین ۱3های کمیسیون مستند به ماده  موریتأهای بازدید و م تنظیم برنامه 523 /40/-  9۳2

9۱4  -/40/ 523 
منادی از ابزارهاای نظاارتی و     هاای بهاره   ی مجلس در دوره نهم و تبیاین شایوه  ای معاونت نظارت درخصوص اقدامات نظارت گزارش دوره
 رسانی از نوع ارائه خدمات حمایتی اطالع
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 ها انتخابات و معرفی نمایندگان متقاضی عضویت در کمیسیون صدور پروانه و نظارت بر فعالیت گروهبرگزاری  523 /5/40    9۱

 انتخاب و معرفی نمایندگان متقاضی عضو یت در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکز زدائی از تهران  523 /40/-  9۱9

 مرکزی حل اختالف و رسیدگی به شكایات شوراهای اسالمی کشور هیئتانتخاب و معرفی نمایندگان متقاضی عضویت در  523 /5/40   9۱5

 استماع گزارش رئیس سازمان مدیریت بحران کشور 523 /43/40  9۱0

 رسیدگی به پرونده شورای شهر تبریز هیئتگزارش  523 /43/ -  9۱3

 مسائل و مشكالت شورای شهر تبریزگزارش جناب آقای بیگی از  523 /43/ -   9۱

9۱۳  

شوراها و 
امور داخلی 
 کشور

 کشور نشست مشترك با فرمانده نیروی انتظامی 523 /43/ -

 استماع گزارش رئیس پلیس راهور ناجا  درخصوص وضعیت تلفات ناشی از تصادفات جاده ای 523 /43/ -  9۱۱

 مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی کشور  هیئتانتخاب و معرفی نمایندگان متقاضی عضویت در  523 /4۳/-  9۱2

 گزارش ستاد احیای دریاچه ارومیه 523 /4۳/-  924

 نشست مشترك  شهردار تهران و رئیس شورای شهر تهران با اعضای کمیسیون 523 /4۳/-   92

 سازمان مدیریت حوادث غیر مترقبه کشوربحران با حضور رئیس  مدیریت و داخلی سیاست و امنیت نشست مشترك کمیته 523 /9/4۳   929

 دعوت از  وزیر کشور به منظور پاسخگویی به سئوازت نمایندگان 523 /93/4۳  925

 مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسالمی کشور هیئتانتخاب و معرفی متقاضیان عضویت در  523 /9۳/4۳  920

 و معاونان ایشان   (ره)نشست مشترك اعضای کمیسیون با رئیس کمیته امداد امام خمینی  523 /45/4۱  923

 استماع گزارش عملكرد وزارت کشور درخصوص ویهگی های زیحه جامع انتخابات کشور و برگزاری انتخابات الكترونیكی در کشور 523 /4۱/4۱   92

 نشست مشترك با آقای مسعود سلطانی فر، نامزد  پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان  523 /4۱/4۱  92۳

 بررسی اقدامات و عملكرد دستگاههای اجرایی در حوزه ترافیک  523 /4/4۱   92۱

 نشست مشترك با پلیس  مبارزه با مواد مخدر 523 /4۱/    922

 دعوت از وزیر کشور جهت پاسخگویی به سئوازت  523 /99/4۱  544

54   -/4۱/ 523 
هاا و   نشست مشترك کمیسیون با حضور آقای خندان دل معاون محترم عمران و توسعه شهری وزیر کشاور و رئایس ساازمان شاهرداری    

 های کشور ها و شهرداری های کشور در خصوص مسائل و مشكالت سازمان شهرداری دهیاری

 بررسی امكان سنجی همپوشانی عملكردی کارت الكترونیكی سالمت با کارت ملی هوشمند  523 /99/42  549

 دعوت از  وزیر کشور به منظور پاسخگویی به سئوازت نمایندگان 523 /95/42  545

 پالسكوجلسه اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با رئیس ستاد بحران شهرداری تهران در خصوص حادبه  523 /  / 4  540

 تباا با حادبه پالسكو مقامات مسئول در ار استماع گزارش 523 /  /4   543

 ارائه گزارش سفر برخی از اعضای کمیسیون به کشور  یونان توسط رئیس گروه اعزامی 523 /  /3    54

54۳   2/4 / 52  
انفورماتیک مجلس و  دفاتر بیشخوان دولت بنظور بررسی امكان ارائه خدمات الكترونیكی و دسترسسای ماردم    مسئوزنجلسه مشترك با 

 به دفاتر نمایندگان مجلس در سراسر کشور جهت  

  52 های سال  منظور تعیین اولویت هرئیسه کمیسیون ب هیئتجلسه   52 / 94/4  54۱

 مرکزی نظارت بر انتحابات شوراها در خصوص عملكرد آن شورا هیئتاراائه گزارش رئیس   52 / 94/4  542

 های کرج ساله در یكی از بیمارستان 2گزارش آقای سلیمی از بررسی شرایط بهداشت و درمان در استان البرز و حادبه مرگ دختر بچه   52 / 94/4  4 5

 ارائه گزارش حادبه سیل در آبربایجان شرقی   52 / 9۳/4    5

 بنیاد مستضعفان درخصوص عملكرد و برنامه بازسازی ساختمان پالسكو  مسئوزننشست مشترك با   52 / 9۳/4  9 5

 دعوت از وزیر کشور جهت پاسخگوئی به سئوازت نمایندگان و ارجاع سئوازت به صحن علنی   52 / 92/4  5 5

 های سیاسی با حضور نمایندگان وزارت کشور و خانه احزاب   شناسی قانون فعالیت احزاب و گروه آسیب  52 /45/49  0 5

5 3  

صنایع و 
 معادن

 .ی آن وزارتخانهها گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت از عملكرد و برنامه 523 /5/40 

 در صحن علنی مجلس «شورای رقابت»عنوان نماینده ناظر در  همنظور انتخاب یک نفر ب انتخاب دو نفر از  نمایندگان عضو کمیسیون  به 523 /5/40     5

5 ۳   5/40/ 523 
در صحن علنی  «شورای عالی معادن»انتخاب دو نفر از میان نمایندگان عضو و غیرعضو کمیسیون جهت انتخاب یک نفر نماینده ناظر در 

 مجلس

5 ۱   5/40/ 523 
 «شورای عالی صنایع دریاایی کشاور  »انتخاب دو نفر از میان نمایندگان عضو و غیرعضو کمیسیون جهت انتخاب یک نفر نماینده ناظر در 

 در صحن علنی مجلس

 در صحن علنی مجلس «شورای عالی استاندارد»انتخاب چهار نفر از میان نمایندگان جهت انتخاب دو نفر نماینده ناظر در  523 /5/40   2 5

594   5/40/ 523 
در « شورای اجرایی فناوری اطالعات»انتخاب دو نفر از میان نمایندگان عضو و غیرعضو کمیسیون جهت انتخاب یک نفر نماینده ناظر در 

 صحن علنی مجلس

59    5/40/ 523 
در صاحن   «شاورای عاالی فضاایی   »انتخاب دو نفر از میان نمایندگان عضو و غیرعضو کمیسیون  جهت انتخاب یک نفر نماینده ناظر در 

 علنی مجلس

تعیین مصادیق محتاوای  ( کمیته)کارگروه »منظور انتخاب یک نفر عضو در  انتخاب دو نفر از میان نمایندگان عضو و غیرعضو کمیسیون به 523 /5/40   599
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 در صحن علنی مجلس «ای جرایم رایانه

 کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون اصل نودم قانون اساسیانتخاب یک نفر از میان نمایندگان عضو  523 /5/40   595

 ی آن وزارتخانهها گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از عملكرد و برنامه 523 /99/40  590

 انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در هیئت مقررات زدائی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار 523 /9۳/40  593

 امر وزیر صنعت، معدن و تجارت  و مسئوزنبررسی وضعیت صنعت خودروسازی کشور و دورنمای آن با حضور  523 /9۳/40   59

 سازمان ی آنها هگزارش معاون وزیر و ریاست سازمان نوسازی و توسعه معادن و صنایع معدنی ایران از عملكرد و برنام 523 /92/40  59۳

 رفاه اجتماعی از عملكرد و برنامه های وزارتخانهگزارش وزیر تعاون، کار و  523 /2/43   59۱

592  

صنایع و 
 معادن

 وزارتخانهآن های  گزارش وزیر نفت از عملكرد و برنامه 523 /43/ 9

 سازمان ی آنها گزارش رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران از عملكرد و برنامه 523 / 49/4  554

 گسترش و نوسازی صنایع ایران بررسی عملكرد سازمان 523 /4۳/ 4   55

 ی این نهاداز عملكرد و برنامه ها( ره)استماع گزارش اجمالی ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی 523 /4۳/    559

 بیربط های اجرایی دستگاهبررسی وضعیت شرکت دخانیات زنجان با حضور  523 /93/4۳  555

550  40/4۱/ 523 
معدن و تجارت در خصوص ارتقاء صنعت خودرو و بررسی قراردادهاای منعقاده در حاوزه     وزارت صنعت،های  ارائه گزارش عملكرد و برنامه

 های اخیر خودرو با کشورهای خارجی طی ماه

553  40/4۱/ 523 

مقاام  های ابالغای   اجرای سیاستهای آتی پیرامون  ملكرد و برنامهاستماع گزارش وزیر و معاونین وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از ع
کساب جایگااه مناساب در حاوزه ارتباطاات و      و همچنین اقدامات انجام شاده جهات    در خصوص اقتصاد مقاومتی( مدظله)معظم رهبری 
 در منطقه و جهان ، فناوری اطالعات

 بخش معدن کشور موجود دربررسی مسائل و مشكالت  523 /42/4۱   55

 23تا  25و تجارت در خصوص میزان دریافت حق انتفاع معادن در سالهای  معدن استماع گزارش معاونین وزارت صنعت، 523 /90/4۱  55۳

 و مشكالت تولیدکنندگان لوازم بهداشتی و سرگرمی کودکان مسائلبررسی  523 /90/4۱  55۱

 بررسی مسائل و مشكالت کالن نظام تولیدی کشور 523 /93/4۱  552

 های مورد مصرف در خطوا نفت و گاز خرید لولهبررسی عملكرد وزارت نفت در خصوص مناقصه و  523 /42/ 4  504

  های بانک صنعت و معدن عملكرد و برنامه بررسی 523 /49/42   50

 و مشكالت بخش اصناف کشور ها برنامهئیسه اتاق اصناف ایران از عملكرد، ر هیئتگزارش  523 /95/42  509

 بررسی مسائل و مشكالت شرکت دیار خودرو 523 /90/42  505

 استماع گزارش فعالیت و  بررسی مسائل و مشكالت یكی از واحدهای تولید خودروهای برقی و هیبریدی در کشور 523 /92/42  500

503  92/42/ 523 
رسیدگی به موضوع ممنوعیت واردات خودروهای تولیدی در کشور آمریكا و استماع گزارش دبیران دو  انجمن صنفی واردکنندگان خاودرو  

 در کشور

 های مختلف هیئت و همچنین صنایع بخش خصوصی با حضور مسئوزن مرتبط از دستگاه بررسی قیمت خوراك پتروشیمی 523 /4 / 4   50

 استماع گزارش معاون وزیر و ریاست سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از عملكرد و برنامه ها 523 /  /4   50۳

 های آن وزارتخانه جهت اجرای اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در خصوص عملكرد و برنامه معدن و تجارت ،گزارش وزیر صنعت  52 / 3/4   50۱

 های خودروسازی سازان خودرو و مدیران عامل گروه سازی با حضور انجمن قطعه بررسی مشكالت صنعت قطعه  52 / 4/ 9  502

 های تابعه و پیمانكاران با قوانین و مقررات جاری کشور شرکت، عملیات خرید لوله توسط وزارت نفتبررسی میزان انطباق   52 / 92/4  534

53   92/4 / 52  
بررسی اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و شرکت مخابرات ایران در خصوص همسان سازی و رفع تبعای  پرداخات حقاوق و    

 مزایا در زیرمجموعه ها

 بیربط مسئوزنهای در حال اجرای هوا و فضا در کشور با حضور  بررسی روند پیشرفت طرح  52 / 92/4  539

 مرتبط هیئتهای  دستگاه مسئوزنبررسی اقدامات انجام یافته جهت مقابله با پدیده قاچاق کاز و ارز با حضور   52 /45/49  535

530  

 عمران

 5/45/ 523 
نظاارت  محتارم  های پیشنهادی در این حوزه با دعاوت از معااون    بررسی عملكرد نظارتی مجلس و کمیسیون عمران در دوره نهم و برنامه

 رئیس مجلس شورای اسالمی

 بحران های حوزه مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه با دعوت از وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بررسی عملكرد و برنامه 523 /5/45   533

53    0/40/ 523 
هاای وزارت راه و   بررسی آخرین وضعیت و عملكرد حوزه حمل و نقل کشور با تمرکاز بار احكاام برناماه پانجم توساعه، اهاداف و برناماه        

 شهرسازی در این بخش

53۳  99/40/ 523 
 مسائوزن وزارت راه و شهرساازی، ناجاا و    مسائوزن اتوبوس در نیریز استان فارس با حضاور   523 /9/0سانحه مورخ  بررسی کارشناسی

 استانی

53۱  99/40/ 523 
ای باا اهاداف و    المللی و بررسای گازارش عملكارد مقایساه     ای و بین بررسی آخرین وضعیت حمل و نقل ریلی کشور در سطح ملی، منطقه

 های کلی اقتصاد مقاومتی های کلی نظام بازخص سیاست احكام برنامه پنجم توسعه، سیاست

ای باا اهاداف و    المللی و بررسی گزارش عملكارد مقایساه   ای و بین بررسی آخرین وضعیت حمل و نقل دریایی کشور در سطح ملی، منطقه 523 /99/40  532
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 های کلی اقتصاد مقاومتی های کلی نظام بازخص سیاست احكام برنامه پنجم توسعه، سیاست

 المللی  ای و بین بررسی آخرین وضعیت حمل و نقل هوایی کشور در سطح ملی، منطقه 523 /92/40  4 5

 المللی ای و بین اهی و ناوبری کشور در سطح ملی، منطقهگبررسی آخرین وضعیت فرود 523 /92/40    5

5 9  9۳/40/ 523 
کشاور   523 قاانون بودجاه ساال      تبصره  کل کشور و بند ها 520 قانون بودجه سال ( 9)تبصره ( ی)بررسی عملكرد اجرای اصالح بند

هاای   ریزی کشور و وزارتخاناه  سازمان مدیریت و برنامه مسئوزندرخصوص تامین و توزیع قیر رایگان توسعه شهری و روستایی با حضور 
 شورنفت، راه و شهرسازی، کشور، آموزش و پرورش و بنیاد مسكن انقالب اسالمی و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل ک

5 5  9۳/40/ 523 
بازخص در حوزه تأمین مسكن اقشار تحت پوشاش باا دعاوت از رئایس     ( ره)های کمیته امداد امام خمینی استماع گزارش اهداف و برنامه

 (ره)کمیته امداد امام خمینی

5 0  

 عمران

9۱/40/ 523 
 523 قاانون بودجاه ساال      تبصاره    او بند ها  کل کشور 520 قانون بودجه سال ( 9) تبصره( ی)ادامه بررسی عملكرد اجرای اصالح بند

 کشور

5 3   ۳/43/ 523 
قاانون  ( 9)تبصره ( ی)کل کشور و قانون اصالح بند  523 قانون بودجه سال   بررسی گزارش کارگروه قیر در نحوه اجرای بند ها تبصره 

 کل کشور  520 بودجه سال 

5     2/43/ 523 
 ، پلایس راه کشاور،  در محور چالوس تهران با حضور مسائوزن وزارت راه و شهرساازی   523 /9/3مورخ ( اتوبوس)ای  بررسی سانحه جاده

 سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی و سازمان بازرسی کل کشور

 نشست مشترك اعضای کمیسیون عمران با جناب آقای دکتر آخوندی و معاونین وزارت راه و شهرسازی در محل وزارتخانه 523 /93/43  ۳ 5

 ازت نمایندگان از وزیر محترم راه و شهرسازیؤبررسی س 523 / 9/4  ۱ 5

 های وزارت راه و شهرسازی در حصول اهداف بخش زمین و مسكن استماع گزارش هدفگذاری و برنامه 523 / 9/4  2 5

5۳4  4 /4 / 523 
تلفیق جهت استماع گازارش هدفگاذاری و   نشست مشترك اعضای کمیسیون عمران  و وزیر نیرو و معاونین وزرتخانه در محل کمیسیون 

 های وزارتخانه در حصول اهداف برنامه

 های تحقق اهداف وزارتخانه در حوزه زمین و مسكن استماع گزارش وزیر راه و شهرسازی در حوزه اهداف کمی و برنامه 523 /4 42/4   5۳

 شهرسازی ازت نمایندگان از وزیر راه وؤرسیدگی به س 523 / 42/4  5۳9

 ال جناب آقای جواد کریمی قدوسی از وزیر راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل هواییؤبررسی کارشناسی س 523 /43/4۳  5۳5

 پور از وزیر راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل ریلی ال جناب آقای نادر قاضیؤبررسی کارشناسی س 523 /43/4۳  5۳0

5۳3  4 /4۳/ 523 
هاای   منظور بررسای اهاداف و برناماه    ههن جمهوری اسالمی ایران بآنشست مشترك اعضای کمیسیون عمران با مدیران ارشد شرکت راه 

 آتی حمل و نقل ریلی 

 نشست مشترك اعضای کمیسیون عمران با جناب آقای دکتر زریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسالمی 523 /4۳/ 4   5۳

  دستگاهیس ئدعوت از ر با جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایرانی ها عملكرد و اهداف و برنامه بررسی 523 /5/4۳   5۳۳

  بنیاددعوت از رئیس با بنیاد مسكن انقالب اسالمی  یها عملكرد  و اهداف و برنامهبررسی  523 /5/4۳   5۳۱

 های عمرانی ، محرومیت زدایی و توسعه  اجرای وزارت نفت در حوزه های در دست بررسی هدفگذاری و برنامه 523 /9۳/4۳  5۳2

5۱4  40/4۱/ 523 
یس ساازمان برناماه و   استاندار و رئا بررسی نتایج بازدید کمیسیون عمران از استان اردبیل با حضور معاونین سازمان برنامه و بودجه کشور، 

 بودجه استان

 رسیدگی به سؤازت نمایندگان از وزیر راه و شهرسازی 523 /40/4۱   5۱

5۱9  42/4۱/ 523 
یس سازمان دیوان محاسبات و ساازمان  معاون محترم وزیر و رئها با حضور  ها و دهیاری های آتی سازمان شهرداری عملكرد و تببین برنامه
 بازرسی کل کشور 

 های عمرانی در دست اجرا ازنبیاء جهت استماع گزارش عملكرد طرح خاتمدعوت از فرماندهی محترم قرارگاه  523 /42/4۱  5۱5

 بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران 523 /95/4۱  5۱0

 بررسی عملكرد و برنامه های شرکت تخصصی آزمایشگاه فنی و مكانیک خاك با دعوت از مدیر عامل شرکت 523 /49/42  5۱3

 ها های جمعیت طرفداران ایمنی راه عملكرد و برنامهاستماع گزارش  523 /49/42   5۱

 سمنان با دادستان استان سمنان جهت بررسی سانحه 3/2/23نشست مشترك کارگروه بررسی سانحه ریلی  523 /42/ 4  5۱۳

 سمنان با استاندار سمنان جهت بررسی سانحه 3/2/23نشست مشترك کارگروه بررسی سانحه ریلی  523 /42/ 4  5۱۱

 سمنان با وزیر راه  وشهرسازی 3/2/23نشست مشترك کارگروه بررسی سانحه ریلی  523 /4۳/42  5۱2

 سمنان با هیئت مدیره راه اهن جمهوری اسالمی جهت بررسی سانحه 3/2/23نشست مشترك کارگروه بررسی سانحه ریلی  523 /4۳/42  524

 کارشناسان ریلی جهت بررسی سانحه سمنان با 3/2/23نشست مشترك کارگروه بررسی سانحه ریلی  523 /4۱/42   52

 سمنان با لوکوموتیورانان و متصدیان ترافیک ریلی جهت بررسی سانحه 3/2/23نشست مشترك کارگروه بررسی سانحه ریلی  523 /42/42  529

 سانحه سمنان با اعضای کمیسیون عالی سوانح ریلی جهت بررسی 3/2/23نشست مشترك کارگروه بررسی سانحه ریلی  523 /4/42   525

520   5/42/ 523 
قطارهای مسافربری تبریز مشهد و سمنان مشهد که متاسافانه منجار باه از دسات دادن تعادادی از       3/2/23بررسی سانحه برخورد مورخ 

 (العاده جلسه فوق.)هموطنان شده است
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 ادامه بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران 523 /0/42   523

52     /42/ 523 
هاای   با حضور وزیر راه و شهرسازی و دستگاهقطارهای مسافربری تبریز مشهد و سمنان مشهد  3/2/23بررسی سانحه برخورد مورخ ادامه 
 نظارتی

 ادامه بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران  523 /42/ 9  52۳

 راه  وشهرسازی رهای حوزه حمل و نقل با حضور وزی استماع گزارش اهداف و برنامه 523 /95/42  52۱

 بررسی سؤازت نمایندگان از وزیر راه و شهرسازی 523 /95/42  522

 (کارگروه به ریاست رئیس کمیسیون)رسیدگی به موارد ارجاعی درخصوص مشكالت اجرایی امور عمرانی کشور  523 /4 /40  044

 (کارگروه به ریاست رئیس کمیسیون)رسیدگی به موارد ارجاعی درخصوص مشكالت اجرایی امور عمرانی کشور  523 /4 /43   04

 بررسی حادبه ساختمان پالسكو تهران 523 /  /40  049

045  

 عمران

 های شهرستان بندر انزلی بررسی وضعیت اجرایی پروژه 523 /  /42

 بررسی استیضاح وزیر محترم راه و شهرسازی 523 /  /4   040

 استیضاح واصله دعوت از وزیر راه و شهرسازی جهت بررسی تقاضای 523 /  /4   043

04     /  / 523 
ادامه بررسی حادبه ساختمان پالسكو و نحوه اجرای قوانین و مقررات مربوا به رفع خطر، جلوگیری از اساتفاده غیرمجااز و غیار ایمان  از     

 ابنیه و فضاهای شهری و مسائل حوزه مدیریت بحران

 تهرانادامه بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری  523 /  /9   04۳

 بررسی بندهای ارجاعی به کمیته معماری و شهرسازی از موارد مورد تقاضای متقاضیان تحقیق و تفحص از شهرداری تهران 523 /  /90  04۱

 دعوت از وزیر راه و شهرسازی جهت بررسی تقاضای استیضاح واصله 523 /  /90  042

 روستایی از موارد مورد تقاضای متقاضیان تحقیق و تفحص از شهرداری تهرانبررسی بندهای ارجاعی به کمیته عمران شهری و  523 /  /93  4 0

 جمهوری جهت بررسی آخرین وضعیت توسعه روستایی کشور دعوت از معاون توسعه روستایی نهاد ریاست 523 /  / 9    0

 استماع گزارش، برنامه ها و تمهیدات دستگاه های مرتبط با سفرهای نوروزی  523 /9 /99  9 0

 ادامه بررسی و جمع بندی علل سانحه ساختمان پالسكو با حضور دستگاه های بی ربط 523 /9 /99  5 0

 ادامه بررسی سانحه ریلی سمنان و جمع بندی گزارش تكمیلی با حضور دستگاه های بی ربط  523 /9 /90  0 0

 ارزیابی عملكرد دستگاه های اجرایی مرتبط با سفرهای نوروزی   52 / 3/4   3 0

0    9۳/4 /2  
های  بررسی قانون پیش فروش ساختمان و درخواست های اصالحی آن با حضور معاونین مربوطه از وزارت راه و شهرسازی، مرکز پهوهش

 های صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسكن و ساختمان ایران مجلس و کانون سراسری انجمن

0 ۳  92/4 /2  
در حوزه هوایی با دعوت از معااون محتارم وزیار و رئایس ساازمان هواپیماایی کشاوری،         بررسی وضعیت قراردادها و تفاهمات بین المللی

 مدیرعامل محترم شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایرانو  ها و ناوبری ایران مدیرعامل محترم شرکت فرودگاه

0 ۱  

 فرهنگی

 استماع گزارش عملكرد وزارت ورزش و جوانان با حضور وزیر محترم  523 /5/40 

 ملی  های هیئتانتخاب نمایندگان ناظر کمیسیون در شوراها، مجامع و  523 /0/40   2 0

 قانون اساسی  24انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون اصل  523 /0/40   094

 استماع گزارش عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با حضور وزیر محترم 523 /40/ 9   09

 استماع گزارش عملكرد سازمان تبلیغات اسالمی با حضور رئیس سازمان 523 /9۳/40  099

 استماع گزارش عملكرد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران با حضور رئیس سازمان 523 /92/40  095

 استماع گزارش عملكرد سازمان سینمایی کشور با حضور رئیس سازمان 523 /۱/43   090

 عملكرد فدراسیون فوتبال کشور با حضور رئیس فدراسیوناستماع گزارش  523 /۱/43   093

 استماع گزارش عملكرد وزارت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با حضور رئیس سازمان 523 /2/43    09

 استماع گزارش عملكرد مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران با حضور رئیس مرکز  523 / 4/ 4  09۳

 استماع گزارش دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور  523 /4۳/    09۱

 استماع گزارش نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه 523 /4۳/    092

 جلسه سوال از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 523 /9/4۳   054

 جلسه سوال از وزیر ورزش و جوانان 523 /5/4۳    05

 استماع گزارش رئیس سازمان حج و زیارت  523 /9۳/4۳  059

 (ره)استماع گزارش رئیس کمیته امداد امام خمینی  523 /49/4۱  055

 نشست با وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان 523 /40/4۱  050

 نشست با وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسالمی  523 /40/4۱  053

 استماع گزارش عوامل اجرایی ستاد اربعین 523 /42/4۱   05
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 معارفه رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  523 /49/42  05۳

 نفر بعنوان ناظر در کمیته ملی المپیک و معرفی به صحن علنی مجلس  9انتخاب  523 /0/42   05۱

052    /42/ 523 
بحث و بررسی مسائل سینمایی کشور با حضور رئیس سازمان سینمایی کشور و اعضای شورای بازبینی فیلم های سینمایی وزارت فرهنگ 

 و ارشاد اسالمی 

 استماع گزارش معاونت نظارت مجلس اسالمی   523 /42/ 9  004

 بررسی تقاضای تحقیق و تفح  از عملكرد سازمان حج و زیارت  523 /  /9    00

 ال نمایندگان از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمیؤس  بررسی  523 /  /9   009

 بررسی مسائل فرهنگی کشور با حضور دستگاه های مربوطه 523 /  / 9  005

 ارائه گزارش رئیس سازمان سینمایی در خصوص سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر  523 /9 /5  000

   52 ارائه گزارش نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در خصوص بودجه سال  523 /9 /99  003

00   

 فرهنگی

 و تدوین برنامه های آتی  523 بررسی عملكرد کمیسیون در سال   52 / 3/4 

 523 ارائه گزارش دیوان محاسبات در مورد عملكرد دستگاه های فرهنگی در حوزه بودجه سال   52 / 9۳/4  00۳

 بررسی معضالت فرهنگی کشور با حضور دستگاه های بیربط   52 / 9۳/4  00۱

 استماع گزارش وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی   52 / 92/4  002

 استماع گزارش عملكرد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی   52 /45/49  034

 ال نمایندگان از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ؤس  بررسی   52 /40/49   03

039  

قضایی و 
 حقوقی

 قانون اساسی  24انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون اصل  523 /5/40 

035   5/40/ 523 
منظور تعیین یک نفر برای عضاویت در کاارگروه تعیاین مصاادیق محتاوای       انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن به

 جرایم رایانه ای 

030   5/40/ 523 
عناوان عضاو نااظر در شاورای راهباردی دادرسای        منظور تعیین یک نفر باه  نفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن بهانتخاب دو 
 الكترونیكی

033   5/40/ 523 
عنوان عضویت در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کااز   منظور تعیین یک نفر به انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن به

 و ارز 

 انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن برای عضویت در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان  523 /9۳/40   03

 های نجومی با حضور رئیس و مسئوزن سازمان بازرسی کل کشور  بررسی  موضوع فیش 523 /92/40  03۳

03۱  92/40/ 523 
حضور جناب آقای دکتر عادل آبر منتخب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات جهت ریاست دیوان محاسبات کشور در کمیسیون و ارائاه  

 های آتی به کمیسیون قضایی و حقوقی  برنامه

032  54/40/ 523 
قاانون اساسای    09 و  02نفر از نمایندگان از عملكرد قوه قضااییه درخصاوص نحاوه اجارای اصاول       54بررسی تحقیق و تفحص حدود 

 جمهوری اسالمی ایران و تصمیم گیری در خصوص این موضوع براساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی 

 (سؤال  )وزیر دادگستری رسیدگی به سؤازت تعدادی از نمایندگان از  523 /2/43   4 0

 حضور رئیس و مسئوزن سازمان تعزیرات حكومتی در کمیسیون و ارائه گزارش عملكرد در خصوص وضعیت مبارزه با قاچاق کاز و ارز  523 /90/43    0

0 9  5 /43/ 523 
حضور رئیس و مسئوزن سازمان ببت اسناد و امالك کشور و ارائه گزارش عملكرد درخصوص وضاعیت ساازمان ببات اساناد و اماالك و       

 مسائل و مشكالت موجود 

 (سؤال 3)رسیدگی به سؤازت تعدادی از نمایندگان از وزیر دادگستری  523 / 49/4  5 0

 جلسه اعضای کمیسیون با ریاست قوه قضاییه  523 / 49/4  0 0

 در جلسه کمیسیون و ارائه گزارش عملكرد( ره)حضور ریاست و مسؤزن کمیته امداد امام خمینی  523 / 4۳/4  3 0

 در جلسه کمیسیون و ارائه گزارش عملكرد( ره)حضور مجدد ریاست و مسؤزن کمیته امداد امام خمینی  523 / 42/4    0

0 ۳  4 /4۳/ 523 
جلسه بررسی وضعیت حقوقی قربانیان فاجعه منا با حضور معاون کنسولی وزارت امور خارجه، کارشناسان وزارت اطالعات، معاون حقوقی و 

 امور مجلس وزارت دادگستری، رئیس سازمان حج و زیارت و مسؤزن بیربط 

 جلسه مشترك با حضور ریاست سازمان بهزیستی و مسؤزن شورای عالی سالمندی و ارائه گزارش عملكرد   523 /4۳/    ۱ 0

 بررسی درخواست تحقیق و تفحص عده ای از نمایندگان محترم مجلس از قوه قضاییه  523 /93/4۳  2 0

0۳4  9۳/4۳/ 523 
معاون حقاوقی ریاسات جمهاوری، معااون قاوه قضااییه، نیاروی        جلسه بررسی موضوع مبارزه با فساد اقتصادی با حضور وزیر دادگستری، 
 انتظامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان تعزیرات حكومتی

 فقره سؤال نمایندگان  5جهت پاسخگویی به دادگستری دعوت از وزیر  523 /9۳/4۳   0۳

 حضور ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کاز و ارز و مسؤزن آن ستاد و ارائه گزارش عملكرد  523 /49/4۱  0۳9

 فقره سؤال نمایندگان  0جهت پاسخگویی به دادگستری دعوت از وزیر  523 /40/4۱  0۳5

 حضور آقای دکتر آشتیانی وزیر محترم پیشنهادی آموزش و پرورش در کمیسیون و ارائه برنامه پیشنهادی  523 /42/4۱  0۳0

 فقره سؤال نمایندگان 3جهت پاسخگویی به دادگستری دعوت از وزیر  523 /49/42  0۳3
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 فقره سؤال نمایندگان  3جهت پاسخگویی به دادگستری دعوت از وزیر   52 / 9۳/4   0۳

 حضور رئیس و معاونین سازمان ببت اسناد و امالك کشور و  ارائه گزارش و بررسی راهكارهای تعامل آن سازمان با کمیسیون و مجلس   52 /45/49  0۳۳

0۳۱  

کشاورزی، 
آب و منابع 
 طبیعی

 5/40/ 523 
ابالغای از ساوی   زیسات   های کلی محیط سیاست درخصوص ،زیست خانم دکتر ابتكار رئیس سازمان حفاظت محیط استماع گزارش سرکار
پیگیاری مصاوبات   ، ساال جااری   هاا و اقادامات انجاام شاده ساازمان در      هاا، برناماه   تشریح اهداف، فعالیت، (العالی مدظله) مقام معظم رهبری

 بان محیط موضوع شهادت سهو  پنجساله ششم توسعه های آتی سازمان در برنامه سیاست، زیست عالی حفاظت محیط شورای

0۳2   5/40/ 523 
ناماه داخلای    قانون آئین( 0۱)قانون اساسی در اجرای ماده( 24) نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون اصل نودم انتخاب یک

 مجلس شورای اسالمی

 عالی آب عنوان ناظر در شورای نفر از اعضای کمیسیون به انتخاب و معرفی حداقل دو 523 /5/40   0۱4

  زیستی عالی ایمنی عنوان ناظر در شورای نفر از اعضای کمیسیون به حداقل دونتخاب و معرفی ا 523 /5/40    0۱

 زیست عالی حفاظت محیط عنوان ناظر در شورای نفر از نمایندگان به انتخاب ومعرفی حداقل دو 523 /5/40   0۱9

 های آتی ارائه گزارش عملكرد و برنامهاسالمی و مدیران مربوطه و  رئیس محترم بنیاد مسكن انقالب  نشست کمیسیون با 523 /99/40  0۱5

0۱0  

کشاورزی، 
آب و منابع 
 طبیعی

 های آتی مدیره بانک کشاورزی و استماع گزارش عملكرد و برنامه هیئتمدیرعامل و  نشست کمیسیون با 523 /99/40

 شرقی صنفی کشاورزی استان آبربایجانبحث و بررسی پیرامون برخی مسائل مبتال به بخش کشاورزی با حضور هیئت مدیره نظام  523 /3/43   0۱3

0۱    3/43/ 523 
مصاوبات  انجاام شاده وزارتخاناه درساال جااری،       هاا و اقادامات   هاا، برناماه   تشریح اهداف، فعالیتیر نیارو در خصوص استماع گزارش وز

های آتای وزارتخاناه در زمیناه     سیاستو های کشور  جای سوخت مازوت در نیروگاه برنامه جایگزینی سوخت گاز طبیعی به، عالی آب شورای
 پنجساله ششم توسعه    های تجدیدپذیر در برنامه آب و انرژی

 نمایندگان سؤال 0دعوت از وزیر جهادکشاورزی جهت پاسخگویی به  523 / 49/4  0۱۳

 ، طیور و آبزیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایراننشست مشترك با کارگروه دام 523 / 49/4  0۱۱

0۱2  4۳/4 / 523 
های آتی  مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و استماع گزارش عملكرد و برنامه هیئتنشست مشترك با مدیرعامل و اعضای 

 آن صندوق 

024  4۳/4 / 523 
هاای آتای آن    مدیره صندوق بیمه محصوزت کشاورزی و استماع گزارش عملكرد و برناماه  هیئتاعضای  با مدیرعامل و نشست مشترك
 صندوق     

 های آتی مدیره بانک کشاورزی و استماع گزارش عملكرد و برنامه هیئتمدیرعامل و  نشست مشترك کمیسیون با 523 / 4۱/4   02

029  43/4۳/ 523 
های آتی و ارائه پاساخ باه ساؤازت مطروحاه      ایشان و استماع گزارش عملكرد و برنامهوزیر جهادکشاورزی و معاونین  نشست کمیسیون با

 اعضای محترم کمیسیون در جلسه گذشته

025   9/4۳/ 523 
های آتای و ارائاه پاساخ باه ساؤازت       هادکشاورزی و معاونین ایشان و استماع گزارش عملكرد و برنامهجوزیر  نشست اعضای کمیسیون با

 کمیسیون در جلسات گذشتهمطروحه اعضای 

 فقره سؤال نمایندگان   دعوت از وزیر نیرو جهت پاسخگویی به  523 /9۳/4۳  020

023  40/4۱/ 523 
کشااورزی، ساازمان برناماه و     بیربط، باناک  وزارت جهادکشاورزی و مدیران) حضور نهادهای تنظیم بازار های تنظیم بازار با بررسی سیاست

 (شرکت بازرگانی دولتی ایران و ایرانبودجه، گمرك جمهوری اسالمی 

02   42/4۱/ 523 
نامه داخلی مجلس شورای اسالمی درخصوص عملكرد سازمان برنامه  قانون آئین(  95)بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان دراجرای ماده

 و بودجه و وزارت جهادکشاورزی

02۳   4/4۱/ 523 
هاا و   هاا، برناماه   مدیره بانک کشاورزی و استماع گزارش عملكرد و تشریح اهداف، فعالیت هیئتمدیرعامل و  نشست مشترك کمیسیون با

 های آتی اقدامات انجام شده آن بانک درسال جاری و برنامه

 های چهارگانه کمیسیون ه  های نظارتی کارگرو ها و برنامه بحث و بررسی درخصوص سیاست 523 /95/4۱  02۱

 ربط درخصوص محصوزت کشاورزی تراریخته باحضور مدیران و سازمانهای بیبحث و بررسی  523 /90/4۱  022

344  90/4۱/ 523 
رسیدگی به درخواست تقاضای تعدادی از نمایندگان درخصوص تحقیق و تفحص از عملكرد شرکت کشت و صنعت کارون و طرح توساعه  

 شورای اسالمی نامه داخلی مجلس قانون آئین( 0 9)نیشكر و صنایع جانبی آن در اجرای ماده

34   49/42/ 523 
اماور   -وزارت جهادکشااورزی  )ربط  های مستقیم باحضور مسؤولین بی قانون مالیات(  ۱)و(55 )بحث و بررسی پیرامون نحوه اجرای مواد

هاا و   اتحادیاه ( ایراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی   –سازمان برنامه و بودجه  -سازمان  امور مالیاتی کشور -اقتصادی و دارایی
 های مرتبط انجمن

349   3/42/ 523 
بنادی سافر مهرمااه     رباط باموضاوع جماع    بی  هیئتغربی و مسؤولین دستگاههای  نشست مشترك استاندار و نمایندگان استان آبربایجان

 زیست آن استان طبیعی و محیط اعضای کمیسیون جهت بازدید از استعدادهای بخش کشاورزی،آب، منابع

 نمایندگان سؤال 5دعوت از وزیر جهادکشاورزی جهت پاسخگویی به  523 /42/    345

 نامه داخلی مجلس قانون آئین( 999)بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان مجلس درخصوص طرح استیضاح وزیر نیرو در اجرای ماده 523 /95/42  340

343   9/  / 523 
 "هاای دز و کاارون   های انتقال آب از سرشاخه پروژه"درخصوص تحقیق و تفحص از رسیدگی به درخواست تقاضای تعدادی از نمایندگان 

 نامه داخلی مجلس شورای اسالمی قانون آئین( 0 9)در اجرای ماده

واگیاردار  هاای   منظور مقابله با بیماری سای سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان دامپزشكی کشور درخصوص تأمین اعتبار بهؤگزارش ر 523 /  /9    34



67 

  WWW.ICANA.IR   

 موضوع جلسه تاريخ كميسيون رديف

 دام و طیور با اولویت آنفلونزای پرندگان

 آب ایران درخصوص آخرین وضعیت آب کشور  گزارش مدیریت منابع 523 /  /9   34۳

 دستگاهای بیربط بررسی علت وقوع حادبه اهواز در خصوص قطع آب و برق منطقه با حضور 523 /  /90  34۱

 تولیدکنندگان مرغ کشوربررسی معضالت و مشكالت صنعت  523 /9 /    342

 تحقیق و تفحص از عملكرد شرکت کشت و صنعت کارون و طرح توسعه نیشكر و صنایع جانبی آن هیئتانتخاب اعضای  523 /9 /99  4 3

 نمایندگان سؤال 5دعوت از وزیر جهادکشاورزی جهت پاسخگویی به  523 /9 /95    3

 523 الحاقی اصالح قانون اصالح بودجه   53اجرا تبصره بررسی عملكرد بانک کشاورزی در خصوص   52 / /3   9 3

3 5  92/ / 52  
بررسی و پیگیری معضالت شهرستان های چابهار، کنارك، نیكشهر و قصر قند با حضور کلیه دستگاه هاای اجرایای بیاربط پیارو بازدیاد      

 523 اعضاء محترم کمیسیون از مناطق مذکور در اسفند ماه 

 

 

 مجلس دهمدوره  اولدر اجالسيه  مجلس هاي تخصصي مهمترين موضوعات نظارتي  كميسيون -92جدول شماره 

 :فناوری و تحقیقات آموزش، کمیسیون
 بررسی تحقیق و تفحص از صندوق بخیره فرهنگیان - 
 پرورش و آموزش وزیر استیضاح طرح بررسی -9
 تخصایص  و پارورش  و آموزش فرهنگیان مطالبات و مشكالت بررسی -5

  مشكالت رفع جهت بودجه
 از یاک نفار   خودکشای  علل و ها دانشگاه های بورسیه مشكالت بررسی -0
  آنان
 اعزام فرهنگیان انتخاب چگونگی درخصوص  95 ماده تقاضای بررسی -3
  خارج به

 درخشاان  اساتعدادهای  مدارس خصوص در  95 ماده تقاضای بررسی - 
  پرورش و آموزش
 تعیین تكلیف مربیان حق التدریسی -۳
 نحوه استخدام معلمان حق التدریس در وزارت آموزش و پرورش -۱
بررسی و تطبیق آزمون دساتیاری پزشاكی باا اساتانداردهای ساازمان       -2

 سنجش
، مراکاز آماوزش عاالی و    ها دانشگاه های فرهنگی در ارزیابی شاخص -4 

 مدارس کشور
 :اجتماعی کمیسیون

 : آینده انداز چشم و موجود وضعیت بازنشستگی؛ و بیمه های صندوق - 
 کشور اداری نظام -9
 و طرق پیشگیری، کنترل و مقابله اجتماعی های آسیب بررسی -5
 و مقابلاه  نشینی حاشیه قبیل از شهرها کالن ومشكالت مسایل بررسی -0

 اجتماعی های آسیب مقوله با و جدی منظم، مستمر
 جوانان، قبیل از مستعد اقشار پذیری خطر کاهش راهكارهای جستجوی -3
  آموزان دانش و خانوار سرپرست زنان

 باورهاای  به خاص نگاه با  2 و بودجه ششم برنامه تدوین در مشارکت - 
و  کاار  اشاتغال، خاانواده، رواباط    هاای  زمینه در کمیسیون اعضای مشترك
 تعاون
 در (اجارا  زماان  در) آزمایشی قوانین نظارتی بازخوردهای نمودن منظور -۳
   نمودن دائمی یا تمدید موقع
 اشتغال و کارآفرینی -۱
 ها های اجتماعی طرح ت نظارت بر پیوستتعاون و رفاه توسعه وتقوی -2

 :اقتصادی کمیسیون
 و بررسی ابعاد آن( گروه ویهه اقدام مالی)FATF موضوع بررسی  - 

مقاررات بااانكی، بیماه، مالیاات، اماور گمرکاای،      و نظاارت بار قاوانین    -9
 ... های نامتعارف و  حقوق
 یاتیمال امور سازمان محل در کشور یاتیمال جامع نظام طرح یبررس -5
 مشكالت و مسائل و رانیا یاسالم یجمهور یبانكدار طرح یبررس -0
 رانیا یمل بانک محل در کشور در یبانك
 و یمال مؤسسه با ارتباا در یمرکز بانک گزارش نیآخر یبررس -3

 الحجج بامن یاعتبار
 کشور یبانك نظام بر یمرکز بانک نظارت تیوضع یبررس - 
 کشور مهیب صنعت مشكالت و مسائل یبررس -۳
 طرح خصوص در مجلس محترم ندگانینما از یتعداد یتقاضا یبررس -۱
 ییدارا و یاقتصاد امور محترم ریوز ضاحیاست
 بازار التهابات و ارز نرخ نوسانات یبررس -2

نشست با رئیس اتاق اصناف ایران، هیاأت امنااء سااختمان پالساكو،      -4 
اتحادیه پوشاك، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایای، ساازمان اماور    

مالیاتی و بیمه مرکزی در خصوص چگونگی حمایتهای مالیاتی، بیمه ای و 
بانكی از حادبه دیدگان ساختمان پالسكو، اسكان موقت در مجتمع تجاری 

 ...بخشودگی عوارض توسط شهرداری تهران و  نور،
، معاونین ایشاان و معااونین وزارت   کل بانک مرکزی نشست با رئیس -  

قانون ( 53)امور اقتصادی و دارایی در خصوص بررسی نحوه اجرای تبصره 
در خصاوص بخشاودگی ساود    )کل کشور  523 اصالح قانون بودجه سال 

 :وضوعاتی از قبیلکه م( تسهیالت تا یكصد میلیون تومان
        بررسی تعداد پرونده های موجاود و میازان اصال تساهیالت و ساود و جارائم

 دیرکرد

  نوع بانک و میزان مبالغ اختصاص داده به بانكهای منتخب 

 اولویت بندی و طبقه بندی ارقام و قراردادها 
     4 اصالح بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اولویت دادن باه وام هاای زیار 

 تومانمیلیون 

نشست با معاون نظارتی بانک مرکزی و معااون اماور باانكی و بیماه      -9 
وزارت امور اقتصادی و دارایای در خصاوص بررسای مساائل و مشاكالت      

 های زیرمجموعه آن موسسه مالی کاسپین و تعاونی –مؤسسه اعتباری 
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 :خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون
 با علمی و اقتصادی فنی، سیاسی، ابعاد در برجام اجرای روند بررسی - 

 مرتبط های دستگاه از دعوت و متعدد جلسات برگزاری
 های وزارتخانه مسئوزن حضور با ارز و کاز قاچاق پدیده پیگیری -9

 ستاد حكومتی، تعزیرات سازمان و کشور  اطالعات،  تجارت، و معدن صنعت،

 انتظامی نیروی ایران، اسالمی جمهوری گمرك ارز، و کاز قاچاق با مبارزه
  اصناف اتاق و
 زیحه خصوص در پیشنهادها و 523  سال بودجه عملكرد بررسی -5

 کمیسیون با مرتبط های دستگاه  52  سال بودجه
 :انرژی کمیسیون

 نفتی قراردادهای جدید الگوی بررسی - 
 باا  مارتبط  صانایع  و هاا  مجتماع  برخی دروجود آمده  به حوادثبررسی  -9

  پتروشیمی
 کشور انرژی راهبرد ملی سندبررسی موضوع  -5
 قراردادها جدید الگوی بر مبتنی منعقده نفتی قراردادهای بر نظارت -0
 احداث جهت خارجی های شرکت با نیرو وزارت های نامه تفاهم بررسی -3

 ایران در نیروگاه

 و چهال  اصل اساس بر دولتی های شرکت برخی واگذاری نحوه بررسی - 
 اساسی قانون( 00) چهارم
 بحران قطعی آب و برق در استان خوزستان-۳
تحقیق و تفحص از شرکت مدیریت مناابع آب  »بررسی ضرورت انجام  -۱

 « ایران و شرکت آب نیرو و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان
تحقیق و تفحص از نحوه واگاذاری پازیشاگاه   »بررسی ضرورت انجام  -2

 «کرمانشاه به بخش خصوصی
 :و محاسباتبرنامه و بودجه  کمیسیون

 محاسبات دیوان مستشاران و دادستان رئیس، معرفی و انتخاب - 
 ابع و مصارف قوانین بودجه سنواتیگزارش عملكرد ادواری من -9

 :درمان و بهداشت کمیسیون
بررسی نقاا ضعف و قوت طرح تحول سالمت و تمرکز بر اصالح نحوه  - 

توزیع و احصاء تأمین منابع پایدار برای طرح تحاول ساالمت باا تكیاه بار      
بندی و تهیه  اندازی پزشكی خانواده و رعایت سیستم ارجاع و نظام سطح راه

در ها و راهنماهای بالینی و اولویت قراردادن بهداشت بار درماان    گایدزین
 ها گذاری سیاست

بررسی ضرورت تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص و توزیاع مناابع در    -9
 بیربط مسئوزنطرح تحول سالمت با حضور نمایندگان متقاضی و 

بررسی ضرورت تحقیاق و تفحاص از عملكارد ساازمان غاذا و داروی       -5
 بیربط مسئوزنکشور با حضور نمایندگان متقاضی و 

هاای گیااهی پیارو     از کشور باه ایجااد داروخاناه   بررسی مشكالت و نی -0
ابالغیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با حضور نمایندگان جامعه 

 بیربط مسئوزنداروسازان کشور و 

و ( MMT)بررسی مشكالت موجاود در عملكارد مراکاز تارك اعتیااد      -3
راهكارهای مداخله گرایانه به منظور سر و سامان دادن باه ایان مراکاز باا     

 بیربط مسئوزنحضور نمایندگان پزشكان درمانگر و 
رسیدگی و بررسای مشاكالت درماانی برخای بیمااران صاعب العاالج         - 

 همچون گوشه و اوتیسم با حضور اولیای بینفعان
ر و تمرکاز بار یكساان    ای کشاو  بررسی راهكارهای اصالح نظام بیماه  -۳

سازی کسر حق بیمه پایه و پوشش همگانی بیمه پایه در سطح  کشاور در  
 های بیربط و سازمان مسئوزنجلسات متمادی با 

 کشور داروی و غذا سازمان عملكرد بررسی -۱
 اجارای  در پزشاكی  آماوزش  و درمان بهداشت، وزارت عملكرد بررسی -2
 سالمت تحول طرح
 سكوپال حادبه بررسی -4 
 سالمت گردشگری -  

 :کشور داخلی امور و شوراها کمیسیون 
 دریاچه نجات طرح درخصوص ارومیه دریاچه احیای ستاد گزارش - 
 خودکفائی جهت در( ره)خمینی امام امداد کمیته عملكرد تحلیل -9

 رفع منظور به قانونی راهكارهای بررسی و اشتغال محوریت با نیازمندان
 زیحه و توسعه ششم برنامه در ززم اعتبارات تامین و تخصیص در موانع
  52  سال بودجه برنامه
 مشكالت و مسائل و ها شهرداری سازمان عملكرد بررسی -5

 منظور به عملیاتی راهكارهای ارائه امكان تحلیل و کوچک های شهرداری
 ها شهرداری پایدار درآمدهای ایجاد

 توسعه امكان بررسی و مخدر مواد با مبارزه مرکز عملكرد تحلیل -0
 قاچاق کنترل و مبارزه در منابع صحیح مدیریت منظور به قانونی راهكارهای
 مخدر مواد
 منظور به ترافیک حوزه در هیئت های دستگاه اقدامات و ها داده بررسی -3

 امكان و ترافیكی وضعیت بهبود و ای جاده تصادفات از ناشی تلفات کاهش
 رانندگی فرهنگ ارتقاء درخصوص قوانین تدوین حوزه در سنجی
 با الكترونیكی های کارت عملكردی همپوشانی سنجی امكان و بررسی - 

 انتظامی، نیروی احوال، ببت کارشناسان حضور با هوشمند ملی کارت
 دولت الكترونیک خدمات دفتر کارشناسان و بهداشت وزارت

 :معادن و صنایع کمیسیون 
 نتایج و همراه تلفن های گوشی قاچاق با مقابله نحوه  موضوع بررسی - 

 مرتبط دستگاههای اقدامات
 حضور با آبربایجان و کرمان مس صنایع مشكالت و مسائل بررسی -9

 مربوا مسئوزن

 و تولید های بخش بر آن تابیر ارز و و کاز قاچاق موضوع بررسی -5
  مشكالت این با مقابله های راه
 (همراه و بابت تلفن) مخابراتی شبكه توسعه وضعیت بررسی  -0
 بردن باز و کیفیت ارتقای های راه و خودرو صنعت وضعیت بررسی -3

 صنعت این در فنی دانش
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 و داخل ساخت توان از استفاده خصوص در نفت وزارت عملكرد بررسی - 
  کشور تولیدکنندگان از حمایت
 ارائه وضعیت چگونگی و کشور صنایع از مالی حمایت وضعیت بررسی -۳

 معدن و صنعت بانک توسط تسهیالت

 کشور پتروشیمی حوزه در فعال صنایع مشكالت و مسایل بررسی -۱
 سازان قطعه انجمن حضور با سازی قطعه صنعت مشكالت بررسی -2 

خودرو ایران و سایپا سازی خودرو های گروه عامل مدیران و خودرو

 :عمران کمیسیون
 سوانح و حوادث در نجات و امداد به مربوا مسائل بررسی - 
 مساكن  حاوزه  در باازخص  روساتایی  عماران  و توساعه  موانع بررسی -9

 روستایی هادی های طرح اجرای و روستایی
 تنظیم قانون به موادی الحاق قانون ۳4 ماده حكم اجرای نحوه بررسی -5

 نفت فروش از نقل و حمل سهم اختصاص در دولت مالی مقررات از بخشی
 گاز  و
 ریلی نقل و حمل توسعه موانع بررسی -0
 و زدایای  محرومیت در نفت وزارت های ظرفیت بكارگیری نحوه بررسی -3

 محروم مناطق عمرانی توسعه
 وزرا حضور با کمیسیون استانی سفرهای از حاصل میدانی نتایج بررسی - 
 کشور فاضالب و آب کیفی و کمی توسعه فراروی موانع بررسی -۳
 ریلی تجهیزات و واگن داخلی تولید مشكالت و مسائل بررسی -۱
 تنظایم  قاانون  به مواد برخی الحاق قانون 3۱ ماده اجرای نحوه بررسی -2

  525 /9 /0 مصوب -دولت مالی مقررات از بخشی
 عمرانای  اماور  توساعه  در ازنبیاء خاتم سازندگی قرارگاه نقش بررسی -4 
 کشور
 کشور عمرانی های پروژه فنی و فییک کنترل به مربوا مسائل بررسی -  
 خصوص این در خاك مكانیک و فنی آزمایشگاه نقش و
 ای جاده ایمنی ارتقای در نهاد مردم های سازمان نقش بررسی -9 
 سانحه این شناسی آسیب و سمنان ریلی سانحه بررسی -5 

 شمال -تهران آزادراه پروژه اجرایی وضعیت بررسی -0 
 ناو  هاای  فناوری بكارگیری در شهرسازی و راه وزارت عملكرد بررسی -3 
 ریلی های ظرفیت ءاقارت در
 جمهااوری آهاان راه شارکت  عملكااردی و سااختاری  مسااائل بررسای  -  

  اسالمی
 تهران شهرداری امالك واگذاری نحوه بررسی -۳ 
 تهران شهرداری مشارکتی های پروژه بررسی -۱ 
 تهران شهر در ها تغییرکاربری نحوه بررسی -2 
 کشور عمرانی امور اجرایی مشكالت بررسی -94
 حاوادث  شناسای  آسایب  پالسكو، ریزش فرو حادبه وقوع علل بررسی - 9
 صحن به گزارش جهت آن مدیریت نحوه و مشابه
 شهری فضاهای ایمنی شناسی آسیب -99
 کشور هوایی تأخیرهای توسعه علل بررسی -95
 آب توزیع شبكه مدیریت و شرب آب تصفیه وضعیت بررسی -90
 و هاا  ساكونتگاه  در سیالب کنترل و مهار به مربوا مشكالت بررسی -93
 صحن به گزارش جهت جمعیتی های کانون
 بررسی وضعیت قراردادها و تفاهمات بین المللی - 9
 (پیش فروش ساختمان)آسیبب شناسی  قوانین  -9۳
 بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران -9۱
 های عمرانی بررسی وضعیت اجرایی پروژه -92

 :فرهنگی کمیسیون
 فوتبال ونیفدراس و برتر گیل مسائل یبررس - 
 هنرمنادان،  یصانف  مساائل ) نمایسا  حاوزه  مشاكالت  و مسائل یبررس -9

 (شینما یشورا به مربوا مقررات
 523  نیاربع ستاد عملكرد یبند جمع و یبررس -5
 نمایس کارگردانان و کنندگان هیته مشكالت یبررس -0 

کمیسیون فرهنگی جهت اطالع دقیق از مسائل فرهنگای، اجتمااعی روز و   
اولویت بندی مناسب برای رفع موانع تقنینی و نظارتی اقادام باه فراخاوان    
گزارش از دستگاه های نظارتی و اجرایی بیاربط نماوده تاا باا اشاراف باه       

 . دار جامعه  برای رفع موانع موجود اقدام نمایدموضوعات مهم و اولویت 

 :قضایی کمیسیون 
 های نجومی بررسی موضوع فیش - 

 بررسی وضعیت حقوقی قربانیان فاجعه منا  -9
ای از نمایندگان مجلاس از قاوه    بررسی تقاضای تحقیق و تفحص عده -5

 مجلس نامه داخلی قضاییه و انجام اقدامات ززم پیرامون آن وفق آیین

دیدار با رئیس محترم قوه قضااییه و بحاث و تباادل نظار درخصاوص       -0
ل مبتالبه قضایی و حقوقی در کشور و نحوه تعامل متقابل کمیسایون  ئمسا

 قضایی با قوه قضاییه

 :طبیعی منابع و آب کشاورزی، کمیسیون 
 کار گندم کشاورزان مطالبات پرداخت پیگیری - 
 محصااوزت واردات وکنتاارل باارنج واردات تیوضااع آخاارین یبررساا -9

 کشاورزی
 کشاورزی محصوزت بیمه خسارات پرداخت روند بررسی -5
 ارومیه احیاءدریاچه ستاد اجرایی روند وضعیت بررسی -0
 محصاوزت ) زیساتی  ایمنای  ملی قانون اجرایی وضعیت آخرین بررسی -3

 (تراریخته
 از حمایات  منظاور  باه  صاادراتی  های مشوق و یارانه پرداخت پیگیری - 

  کشاورزی محصوزت صادرات

  در کشااورزی  محصاوزت  باازار  تنظایم  بخشاهای  اجرای روند بررسی -۳
 جهاد وزارت در کشاورزی بخش به مربوا اختیارات و وظایف تمرکز قانون

  52 /  /90 مصوب -کشاورزی
 گوجاه  و مرکبات زمینی، سیب شیر، خرید به مربوا مشكالت بررسی -۱ 
 کشاورزان از
 مرکبات صادرات در گمرکی های محدودیت و موانع بررسی -2
 جهات  کشااورزان  امالك قراردادن وبیقه به مربوا مشكالت بررسی -4 
 بانكی تسهیالت اخذ
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 توجاه  با عید شب مرکبات خرید جهت در اجرایی راهكارهای بررسی -  
 محصوزت بازار تنظیم و مرکبات انبوه تولید به
 صانعت  و کشت شرکت عملكرد از تفحص و تحقیق تقاضای بررسی -9 
 آن جانبی صنایع و نیشكر توسعه طرح و کارون
 ناماه  آئین(  95) ماده اجرای در نمایندگان از تعدادی تقاضای بررسی -5 
 جهااد  وزارت و بودجاه  و برنامه سازمان عملكرد درخصوص مجلس داخلی
 کشاورزی
 نیرو وزیر استیضاح طرح بررسی -0 
 مستقیم های مالیات قانون(  ۱)و(55 )مواد اجرای نحوه بررسی -3 
 رئایس  و جمهاور  رئایس  اول معااون  جمهور، رئیس با مكاتبه و پیگیری - 

 بارای  ززم اعتباارات  تخصایص  جهات  کشور کل بودجه و برنامه سازمان
 :بیل موضوعات

  کشاورزی محصوزت بیمه -
 ارومیه دریاچه احیای ستاد مصوب ایه پروژه -
 باارای مسااتقیم غیاار و مسااتقیم صااورت بااه مااؤبر صااادراتی مشااوق -

 کشاورزی محصوزت صادرکنندگان
 بخشای  تنظیم قانون به موارد برخی الحاق قانون 9۱ ماده ( م) بند اجرای -
 بخااش بااه وارده خسااارت منظااورجبران بااه( 9) دولاات مااالی مقااررات از

 .کشور شمالی های استان در کشاورزی
 کشت الگوی اصالح -
 حاوزه  در کمتار  آب مصرف با پرمحصول ارقام ورود و فنی دانش انتقال -

 باغداری و زراعت
 ساتاد  تشاكیل  پیشانهاد  و رود زایناده  حوضاه  به مربوا مسائل پیگیری -

 متمرکز مدیریت با جامع های سیاست و اعمال منظور به رود زاینده احیای
بررسی آخرین وضعیت تعهدات بانک کشاورزی در خصوص اجرا تبصاره   -
و مكاتبه جهات رفاع مواناع    523 الحاقی اصالح قانون اصالح بودجه   53
آئین نامه اجرایی با موضوع بخشودگی سود و جرایم تساهیالت تاا    9ماده 

 سقف یک میلیارد ریال  
باارداری از  بهاره  اعماال حفاظات ماوبر و جلاوگیری از هرگوناه قطاع و       -

 ی دقیق قانون برنامه ششم توسعه در این حوزهها جهت اجرا جنگل
ز هااای صااحیح در سااازمان حمایاات ا  تغییاار روش و اعمااال سیاساات  -

ی تولیدی از جمله صنعت کنندگان به نحوی که موجب زیان واحدها مصرف
 .مرغ نگردد

تخصیص اعتبار ززم و استمهال وام واحدهای تولیدی خسارت دیده بار   -
ابر شیوع بیماری آنفلونزای فوق حاد پرندگان و تشكیل ستاد دائمای بارای   

 ریزی و مقابله با بیماری مذکور برنامه
ییر مصوبه شورایعالی اقتصاد در خصوص افزایش قیمت پیگیری جهت تغ -
 د تضمینی گندم نسبت به سنوات قبلخری
کازی  ۱دولت مبنی برکاهش تعرفه گمرکی  هیئتپیگیری تغییر مصوبه  -

 گردد اساسی کشاورزی که موجب ضرر کشاورزان و تولیدات داخلی می
صوزت پیگیری جهت تخصیص کامل اعتبارات بودجه صندوق بیمه مح -

 کشاورزی برای پرداخت غرامت خسارت دیدگان بخش کشاورزی
پیگیری در خصوص علل و بروز راهكارهای پیشنهاد دولت جهت مقابلاه   -

 .با پدیده ریزگردهها با توجه به حادبه استان خوزستان
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 123 2 5 41 - 12 66 544 544 126 کمیته فرهنگی، رفاهی و اجتماعی   

 353 3 1 341 2 133 135 3144 3336 616 کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی  9

 44 1 1 34 - 311 313 564 526 113 کمیته سیاسی و نظامی  5

 331 1 1 343 - 525 223 664 641 133 کمیته قضائی 0

 6 - 1 146 32 2 - 641 634 213 کمیته مجلس و امور ویهه 3

 156 32 24 643 35 3441 643 1311 1436 2641 جمع

 


