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 گزارش عملکرد تقنیني و نظارتي دوره دهم 

 مجلس شورای اسالمي 

 )ویرایش اول(

 

 

 
 

 

 

 

 مقدمه

مهمترین  مرورموضوع این گزارش  کرد. کاربه شروع 1395 خرداد از اسالمی شورای مجلس دهم دوره

 شود: اشاره مقدماتی نکته دو به است شایسته( است. نظارتی و تقنینیاقدامات مجلس شورای اسالمی )

 گزارش این در که است المللیبین هایموافقتنامه مجلس، هایدوره همه در مصوبات از بخشی اول،

 مصادیق سایر به تروریسم( مالی تأمین با مقابله یا پاریس موافقتنامه )مانند راهبردی موارد برخی جز

 است. نشده اشاره متعارف

 دهم مجلس دستاوردهای از یکی توسعه ششم برنامه قانون تصویب و متن اساسی اصالح م،دو

 در تکرار عدم منظوربه و استمورد توجه قرار گرفته  گزارش این هایحوزه تمام در که شودمی محسوب

 و برنامه قانون در قانونی تکلیف وجود با دولت شود. اشاره بدان مقدمه در است الزم بخش، هر ذیل

 ششم برنامه کلی هایسیاست که نکته این لحاظ با و توسعه برنامه الیحه ارائه لزوم برمبنی کشور بودجه

 ارائه به تنها اساسی قانون 134 و 126 اصول از تفسیری با بود شده ابالغ رهبری توسط نیز توسعه

 دولت الیحه دانست.می قانونی اجازه نیازمند را آنها که پرداخت مجلس به توسعه ششم برنامه از احکامی

 قوانین تاریخ در جدید عنوانی که «توسعه ششم برنامه اجرای برای نیاز مورد احکام الیحه» عنوان با

 جایبه نیز اسالمی شورای مجلس بود. ماده 35 برمشتمل تنها شد،می محسوب کشور توسعه برنامه

 نهایت در الیحه، آن کلیات رد یا توسعه برنامه الیحه ارائه در دولت قانونی تکلیف مورد در قانون استفسار

 داشت ماده 35 برنامه الیحه که حال عین در ترتیب بدین و گرفت آن تصویب و الیحه تکمیل به تصمیم

 نمایندگان رسید. تصویب به قانونی حکم 876 بر مشتمل ماده 124 با توسعه ششم برنامه قانون نهایت در

 احکام تصویب با قبلی، هایبرنامه همانند توسعه ششم برنامه تصویب هنگام به اسالمی شورای مجلس

 مشکالت از بسیاری فصلوحل درسعی  سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی هایحوزه در متعددی

داشتند ه البته با حاکم شدن شرایط تحریمی و کمبود منابع نتایج آن در این  هاحوزه این در کشور

 مرحله قابل ارزیابی نیست.

و در نظر داشتن این نکته که هدف این گزارش صرفاً ارائه عملکردی  با لحاظ کردن نکات فوق

 عملکرد حاضر گزارشیان کرد که توان بهای مجلس دهم نبوده است میآماری یا توصیفی از فعالیت

 ـ قضایی و اجتماعی ـ فرهنگی زیربنایی، اقتصادی، سیاسی، هایحوزه در دهم مجلستقنینی و نظارتی 
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که از دیدگاه پژوهشگران این مرکز حائز اهمیت بوده و در قالب مهمترین قوانین و عملکرد را  حقوقی

بر حسب اهمیت برخی  در این گزارشبر این اساس . کرده است ارائه فهرست شده است نظارتی مجلس

موضوع طرح یا الیحه، اهداف تصویب آن و از دالیل در دستور کار قرار گرفتن ای چکیده ،از قوانین

 و صحن در )مصوب تقنینی هایعملکرد دسته دو به نیز حوزه هر ذیل در .شودمی محتوای قانون تبیین

 یهاگزارش قرائت تفحص، و )تحقیق نظارتی عملکردهای و صحن( برای ارسالی یا کمیسیون در مصوب

ترتیب  شد. خواهد اشارهتخصصی مجلس شورای اسالمی های کمیسیون استیضاح( و سؤال نظارتی،

 های پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی است.ساختار معاونتتقطیع آن بر اساس 
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 سیاسي و حقوقيحوزه  .1

 

 مقدمه

های مختلفی در حوزه کاری خود های در دوره مجلس دهم فعالیتمعاونت سیاسی حقوقی مرکز پژوهش

ها اهم فعالیت انجام شده در بر حسب هر یک از حوزهو به شرح جدول زیر داشته است که در ادامه 

 شود.راستای کمک به ایفای نقش تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسالمی ارائه می

 

 در دوره دهم های سیاسي حقوقيپژوهشمعاونت  پژوهشي هایفعالیت کردعمل نمایه

 شرح ردیف
 سال ـ تعداد

1395 1396 1397 1398 
جمع 

 كل

1 
ها و اظهارنظر كارشناسي درباره طرح

 لوایح
110 77 83 135 405 

 318 89 91 38 100 های موردیمطالعات و گزارش 2

 435 76 153 102 104 های نمایندگانپاسخ به درخواست 3

 6 1 3 0 2 ی پژوهشي )به اتمام رسیده(هاطرح 4

 1554 310 443 320 481 هاشركت در جلسات كمیسیون 5

 1256 177 324 244 511 يتخصص یهابرگزاری نشست 6

 4 2 1 0 1 الکترونیک( /انتشار كتاب )چاپي 7

 

 

 

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  __________________________________________________  
 

 

4 

 خارجي سیاست دفاعي و -حوزه امنیتي  .1-1

 عملکرد تقنیني الف( 

 . قوانین مصوب در صحن علني مجلس 1

 تاریخ تصویب عنوان قانون ردیف

1 
 سالمیا انقالب پاسداران سپاه اعالم برابر در متقابل اقدام قانون قانون اصالح

 آمریکا متحدهایاالت توسط «تروریستی سازمان»عنوان به
17/10/1398 

2 
 در اآمریک تروریستی و ماجراجویانه اقدامات و بشر حقوق نقض با مقابله قانون

 منطقه
22/5/1396 

3 
 سازمان»عنوان به اسالمی انقالب پاسداران سپاه اعالم برابر در متقابل اقدام قانون

 آمریکا متحدهایاالت توسط «تروریستی
3/2/1398 

 9/10/1397 مسلح نیروهای دریایی صنایع سازمان تشکیل و هاشرکت ادغام قانون 4

 24/8/1396 عالی شوراهای از برخی در کشور غیرعامل پدافند سازمان رئیس عضویت قانون 5

 17/5/1396 عمومی وظیفه خدمت قانون( 35) ماده اصالح قانون 6

7 
 جمهوری انتظامی نیروی استخدام قانون آزمایشی اجرای مدت تمدید قانون

 ایران اسالمی
27/11/1395 

8 
 تأمین اب مقابله المللیبین کنوانسیون به ایران اسالمی جمهوری دولت الحاق الیحه

 تروریسم مالی
31/4/1397 

9 
های رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیرو انضباطیهای هیات تشکیل قانون

 مسلح
24/12/1395 

 14/6/1397 قانون دائمی شدن قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 10

11 
 جنوب در همکاری و مودت پیمان به ایران اسالمی جمهوری دولت الحاق قانون

 آسیا شرقی
25/4/1396 

12 
 رد اضطراری شرایط به واکنش و پیشگیری زمینه در همکاری موافقتنامه قانون

 خزر دریای
28/4/1396 

 6/10/1396 لسطینف مردم اسالمی انقالب از حمایت قانون( 1) ماده به تبصره یک الحاق قانون 13

14 
 یجمهور دولت بین گذاریسرمایه از متقابل حمایت و تشویق موافقتنامه قانون

 آن( پروتکل) تشریفات و روسیه فدراسیون دولت و ایران اسالمی
24/8/1395 

15 
 میاسال جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون

 (1396 ـ1400) ایران
14/12/1395 
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 . چکیده مهمترین قوانین2

عنوان به اسالمي انقالب پاسداران سپاه اعالم برابر در متقابل اقدام قانون * قانون اصالح

حمله  پس از ترور شهید سپهبد سلیمانی در اثرآمریکا:  متحده ایاالت توسط «تروریستي سازمان»

اسالمی  و در راستای انجام اقدام سخت و سریع، مجلس شورای 1398دی ماه  13تروریستی آمریکا در 

صویب کرد. تدی ماه  17قانون مذکور را که با عنوان طرح سه فوریتی تقدیم مجلس شده بود، در تاریخ 

ران شهادت ها و مؤسسات وابسته و عامالن و فرماندهان و آمتبر اساس آن کلیه اعضای پنتاگون و شرک

فاعی دسردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نیز تروریست اعالم شدند. همچنین جهت تقویت بنیه 

لی در میلیون یورو از طریق صندوق توسعه م 200نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی مبلغ 

 ین نیرو قرار داده شد. چارچوب اذن مکتوب در اختیار ا

 

شدید تمنطقه:  در آمریکا تروریستي و ماجراجویانه اقدامات و بشر حقوق نقض با مقابله * قانون

 عنوان تحت آمریکا کنگره با مصوبه به خصوص ایران اسالمی علیه جمهوری آمریکا خصمانه هایسیاست

 اماتاقد با مقابله» عنوان با طرحی موجب شد تا «هاتحریم طریق از آمریکا دشمنان با مقابله»

نویس این طرح پیش. به مجلس شورای اسالمی تقدیم شود «منطقه در آمریکا تروریستی و ماجراجویانه

رت اطالعات های مجلس، وزارت امور خارجه، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، وزابا همکاری مرکز پژوهش

 اقدامات و بشر حقوق نقض با مقابله قانون» طرح با عنوان و دیگر نهادهای مرتبط تهیه و تدوین شد. این 

سالمی به تصویب مجلس شورای ا 22/5/1396در تاریخ « منطقه در آمریکا تروریستی و ماجراجویانه

جویانه و تروریستی بخش تدوین شده، اقداماتی را برای مقابله با رفتار ماجرا 9رسید. در این قانون که در 

یروهای نهای خصمانه آن علیه جمهوری اسالمی ایران و حمایت از نطقه و سیاستآمریکا علیه ثبات م

 مسلح به ویژه سپاه پاسداران انقالب اسالمی در نظر گرفته است. 

 

 «تروریستي سازمان»عنوان به اسالمي انقالب پاسداران سپاه اعالم برابر در متقابل اقدام * قانون

مهمترین اقدامات خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران، تالش  ازآمریکا:  متحدهایاالت توسط

وجود است. بااینها بوده برای تضعیف سپاه پاسداران انقالب اسالمی از طرق مختلف به ویژه اعمال تحریم

 سپاه الملل،بین حقوق با مغایر و نابخردانه اقدامی در آمریکا دولتعدم موفقیت این کشور، باعث شد تا 

 جایگاه تقویت» طرح بر همین اساس .دهد قرار تروریستی هایسازمان فهرست در را اسالمی انقالب پاسداران

با عنوان  3/2/1398ارائه شد که با انجام اصالحاتی در تاریخ  «آمریکا برابر در اسالمی انقالب پاسداران سپاه

عنوان سازمان تروریستی توسط المی بهقانون اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران انقالب اس»

قانون مذکور، در اقدامی ( 1به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. به موجب ماده )« متحده آمریکایاالتا
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یا نهادهای تخت اختیار این فرماندهی  هاسازمانمتقابل فرماندهی مرکزی آمریکا )سنتکام(، نیروها و 

تروریست اعالم شده و هرگونه کمک نظامی یا اطالعاتی به آنها جهت تقابل با سپاه پاسداران انقالب 

 شود. یماسالمی و جمهوری اسالمی ایران، همکاری در اقدام تروریستی محسوب 

 

ان نامه ششم توسعه تحت عنوقانون بر 18بخش دفاعي و امنیتي:  -* قانون برنامه ششم توسعه 

باشد. مهمترین احکام قانون مذکور می 112تا  105باشد که شامل مواد می« سیاسی، دفاعی و امنیتی»

ای و تأمین دفاعی و امنیتی بخش مذکور عبارتند از: افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه

صی به ع بودجه عمومی و درآمدهای اختصامنافع و امنیت ملی با اختصاص حداقل پنج درصد از مناب

سازی برخی تقویت بنیه دفاعی، توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی، هوشمندسازی و متحرک

وهای های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات، رعایت فاصله سطح حقوقی و دستمزد کارکنان نیرسامانه

ت کمی و ون مدیریت خدمات کشوری، تقوی( قان117( ماده )3مسلح با کارکنان کشور بر اساس تبصره )

، تأمین های پدافند غیرعاملهای اجرایی به رعایت سیاستکیفی بسیج مستضعفان، الزام کلیه دستگاه

، برنامه ریزی امنیت پایدار مناطق مرزی از طریق انسداد الکتریکی، الکترونیکی، نوری و فیزیکی مرزها

 وجانبه با مواد مخدر درصدی ساالنه، مبارزه همه 10برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش 

دی ورودی تا درصدی اعتیاد، پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارزی از مبا 25ها و کاهش روانگردان

وسعه درصدی ساالنه ورود قاچاق، تهیه طرح جامع در بر گیرنده ت 10محل عرضه آن با هدف کاهش 

ال دوم، ارتقای ( و مقابله با جنگ نرم در سال اول و اجرای آن از سقدرت نرم دفاعی و رایانیکی)سایبری

ر دستگاه ونقل و عبور و مرور، کاهش تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ده هزانظم و ایمنی حمل

ظامی با نیازهای سازی استعداد نیروی انتدرصد، متناسب 31خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه به میزان 

ماندگی قبانتظامی کشور، ایجاد سامانه پدافند رایانیکی)سایبری( در سطح ملی و جبران ع - امنیتی

 های مناطق عملیاتی دفاع مقدس. استان

 

 ( قانون برنامه ششم توسعه به حوزه105ماده )سیاست خارجي:  -* قانون برنامه ششم توسعه

ست. ابندهای مختلف احصاء نموده  سیاست خارجی پرداخته و رئوس کالن سیاست خارجی کشور را طی

 باشند:مهمترین رئوس احصاء شده به شرح ذیل می

 به ورود بر تمرکز با اقتصادی دیپلماسی تقویت»دارد: گونه اشعار میاین (105)ماده « پ»بند  

 خارجی گذاریسرمایه جذب و مالی تأمین مهندسی، و فنی خدمات و کاال صادرات برای جهانی بازارهای

 کشورهای دیگر در غیردولتی بخش حضور برای الزم هایزمینه ایجاد و نوین هایفناوری به دستیابی و

 هایسیاست چهارچوب در اسالمی و همسایه کشورهای ویژهبه آسیا غربی جنوب کشورهای و منطقه
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گردد، برمیکند اهمیت و ضرورت دیپلماسی اقتصادی به اهدافی که دنبال می«. مقاومتی اقتصاد کلی

 دوجانبه غیرمستقیم و مستقیم طوربه خارجی هایسرمایه جذب جهانی، بازار به اهدافی مانند دسترسی

این  انجام در اقتصادی دیپلماسی .جهانی اقتصاد هایچالش مقابل در ملی اقتصاد حفظ چندجانبه، و

 هایمشیخط غیردولتی، هایسازمان دیپلماسی و تجاری دیپلماسی: است مبتنی رکن سه بر کارکرد

در این چارچوب  .المللیبین هایسازمان و گذاری،سرمایه و تجارت دوجانبه هایموافقتنامه و ساختاری

 یکی را اقتصادی هایفرصت از گیریبهره و اقتصادی هایچالش با مقابله قانون برنامه ششم توسعه عمالً

 هایتحریم پیامدهای و سابقه به توجه با .کندمی معرفی کشورمان خارجه امور وزارت وظایف ارکان از

 ضرورت و شده ترسنگین نیز خارجی سیاست نهاد وظیفه ایران، اسالمی جمهوری علیه غرب ظالمانه

 قالب در نیز اقتصادی بخش فعاالن و خارجه امور وزارت دیپلماسی دستگاه فیمابین ارتباط افزایش

 سیاست گیریتصمیم فضای تردید بدون الزام این. است یافته برجستگی ازپیشبیش اقتصادی دیپلماسی

 طراحی از ناگزیر نیز ایران اسالمی جمهوری مسلماً و دهدمی قرار خود تأثیر تحت نیز را ایران خارجی

 .است جهانی تحوالت درک اساس بر نوین اقتصادی دیپلماسی یک

 و کشور از خارج ایرانیان حقوق از جانبههمه حمایت»دارد: اینگونه اشعار می (105)ماده « ث»بند  

های سیاست 62 این بند از قانون از مطابقت الزم با ماده«. کشور پیشرفت و توسعه در آنها مشارکت جلب

های مودن زمینهکلی برنامه ششم توسعه برخوردار است. اقدامات مرتبط در این زمینه عبارتند از فراهم ن

های مالی وقرجی و منابع ایرانیان خارج از کشور نیز در قالب برقراری مشگذاری خاجذب منابع سرمایه

ها های خارجی برای طرحهای ایرانی خارج از کشور؛ اولویت در جذب سرمایهو حقوقی برای ورود سرمایه

ی قانون از فناوری و صادرات محصوالت آنها وجود دارد. هدف اصل هایی که امکان ورود دانش وو پروژه

ای کشور است؛ های آنها در جهت اهداف توسعهگیری از ظرفیته به ایرانیان خارج از کشور بهرهتوج

یت مسئله ای، توان علمی و تخصصی و فناوری. بنابراین، اهمهایی مانند منابع مالی و سرمایهظرفیت

ارج از کشور ان خکند که اقدامات الزم توسط وزارت امور خارجه که بسترساز حضور فعال ایرانیایجاب می

در قبال  در عرصه سازندگی و توسعه اقتصادی ملی باشند، اتخاذ گردد. اقداماتی مانند اعتمادسازی

ن خارج از کشور، ایرانیان خارج از کشور، تمهید سازوکارهای تهیه اطالعات درباره کمیت و کیفیت ایرانیا

های تسهیل و تضمین از کشور، تعبیه راهسازی ایرانیان خارج رسانی و آگاهتعبیه سازوکارهای اطالع

به جلب  های آنها در کشور، تعیین نهادهای ملی و محلی جهت دستیابی به اهداف مربوطحضور سرمایه

 ایرانیان خارج از کشور.

 ابزارهای و هاروش و عمومی دیپلماسی از برداریبهره»دارد: اینگونه اشعار می (105)ماده « چ»بند 

 ابعاد در ایران اسالمی جمهوری هایدیدگاه تبیین برای فرامرزی گستره در رسانیاطالع کارآمد و نوین

اهمیت کاربست دیپلماسی اقتصادی «. جهان عمومی افکار در ایران جایگاه ارتقای و معنایی و گفتمانی

 شرایطی اند. دربه شرایط خاص امنیتی مربوط است که دشمنان برای جمهوری اسالمی ایران ایجاد کرده
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 از تصویرسازی منفی، جعلی و غیرواقعی برای مدتیطوالنی و وافر هایتالش ایران استراتژیک رقبای که

 توجه اند،بسته کار به شودمی تعبیر «نمایی سیاه» به آن از داخلی سیاست ادبیات در آنچه یا کشورمان

کارگیری ابزارها است که خود مستلزم بهاز اهمیت باالیی برخوردار  کشور المللیبین تصویر سازیعادی به

 وزیر پیشنهادی برنامه مبنای بر خارجه امور وزارت باشد. در این راستاو فنون دیپلماسی عمومی می

 هایسازمان و هاشبکه ها،رسانه نوین، هایروش و ابزارها از هدفمند استفاده طریق تواند ازمی مربوطه

 و دوجانبه پارلمانی مناسبات تقویت و پارلمانی دیپلماسی از گیریبهره با و مجازی فضای در غیردولتی

 .نماید بیشتری المللی کمکبین سطح در کشور جایگاه و تصویر ارتقای به چندجانبه

 

: و همکاری در جنوب شرقي آسیا مودت پیمانقانون الحاق دولت جمهوری اسالمي ایران به * 

ف حائز از جهات مختل شرقی جنوب آسیای در همکاری و مودت معاهده به جمهوری اسالمی ایران الحاق

 مجلس 22/3/1397مورخ  شنبهسه روز علنی جلسه اهمیت فراوانی است و بر همین اساس قانون آن در

 محترم مجمع سوی از ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون( 112) دوازدهم و یکصد اصل مطابق

 شد و به تصویب رسید. مهمترین وجوه داده تشخیص نظام مصلحت با موافق نظام مصلحت تشخیص

 باشند: ضرورت این قانون به شرح ذیل می

 شورهایک میان در یافتگیتوسعه باالی مراتبسلسله  در اعضایی داشتن جهت از آن آ سه اهمیت -

 یافتگیتوسعه تازه مرحله به آنها صعود و توسعهدرحال

 یرانا برای نسبی مزیت هایویژگی از آن سه آ اعضای و شرقی جنوب آسیای منطقه برخورداری -

 ایران برابر در اقتصادی گری تکمیل خصلت از آن آسه کشورهای برخورداری -

 یک از و موضوعی هایحوزه سایر به موضوعی حوزه یک از همکاری تسری اصل داشتن ملحوظ -

 الذکرفوق معاهده در ایران عضویت نتیجه در مناطق سایر به منطقه

 ایران سازیمنزوی و ایران سازی امنیتی فرایند تضعیف آن تبعبه و هراسی ایران پروژه سازیخنثی -

 نآ آ سه اعضای ساختن همراه در دشواری جهت به آمریکا هایتحریم بازگشت ساختن مندهزینه -
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 مجلس . مصوبات ارسالي كمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي به صحن علني3

 عنوان  ردیف
شماره 

 ثبت

تاریخ اعالم 

 وصول

تاریخ 

 تصویب

1 
 ارتش سازمانی هایخانه از استفاده نحوه قانون اصالح الیحه

 ایران اسالمی جمهوری
249 24/12/1395 11/4/1396 

2 

 کنوانسیون به ایران اسالمی جمهوری دولت الحاق الیحه

 مدیریت ایمنی و شده مصرف سوخت مدیریت ایمنی مشترک

 پرتوزا پسماند

337 1/9/1396 1/10/1398 

 18/9/1398 24/4/1398 597 طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور 3

4 
 هب الحاقی مرزبانی مراجع میان تعامل و همکاری پروتکل الیحه

 خزر دریای امینت زمینه در همکاری موافقتنامه
649 10/6/1398 15/10/1398 

5 
 یدریا در تروریسم با مبارزه زمینه در همکاری پروتکل الیحه

 خزر دریای در همکاری موافقتنامه به الحاقی خزر،
630 26/5/1398 15/10/1398 

6 

 برنامه قانون( 88) ماده( د) بند به تبصره دو الحاق طرح

 جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله

 ایران اسالمی

389 22/1/1397 2/5/1397 

 

 های در دست بررسي كمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي . مهمترین لوایح و طرح4

 عنوان  ردیف
تاریخ اعالم 

 وصول

شماره 

 ثبت

1 
های مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا علیه مجموعه طرح

 جمهوری اسالمی ایران 
- - 

2 
 عضو اهدای که هاییخانواده ذکور فرزندان از یکی معافیت طرح

 دارند مغزی مرگ اثر در
24/9/1398 694 

 700 1/10/1398 خزر دریای در حوادث از پیشگیری موافقتنامه الیحه 3

 688 17/9/1398 دولت کارکنان خارجی هایمسافرت بر نظارت قانون اصالح طرح 4

5 
جبران خسارات  یدولت انگلستان برا هیعل یحقوق گردیطرح پ

 یرانیوارده به اتباع ا
7/11/1398 709 

 

 عملکرد نظارتي كمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجيب( 

 . تحقیق و تفحص1

شناسایی  * بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولین و مدیران ارشد و

  های قانونی. قرائت گزارش تحقیق در صحن علنیخأل

  ی.اداری مجلس در دوره نهم و دهم مجلس شورای اسالم* سفرهای خارجی نمایندگان و کارکنان 
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 کشور با رابطه در ایران ملت و دولت حقوق به مربوط حقوقی هایپرونده از تفحص و * تحقیق

 صادر احکام و هابرنامه ها،پیگیری اساس بر حقوق این هایستانده و هاداده مقایسه و آمریکا متحدهایاالت

 المللیبین محاکم در شده

 

 . قرائت گزارش نظارتي كمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي در صحن علني مجلس:2

 دولت متقابل و متناسب اقدام قانون یک تبصره اجرای روند اجرای برجام در درخصوص * گزارش اول

 1394 مصوب برجام اجرای در ایران اسالمی جمهوری

 دولت قابلمت و متناسب اقدام قانون یک تبصره اجرای در برجام اجرای روند درخصوص دوم * گزارش

 1394 مصوب برجام اجرای در ایران اسالمی جمهوری

 دولت متقابل و متناسب اقدام قانون یک تبصره اجرای در برجام اجرای روند درخصوص سوم * گزارش

 1394 مصوب برجام اجرای در ایران اسالمی جمهوری

 1397بشر در سال  حقوق حوزه در آمریکا متحدهایاالت * گزارش عملکرد

 مدیران و مسئوالن حوزه در کارت گرین دارای و دوتابعیتی افراد وضعیت از تفحص و * گزارش تحقیق

 موضوع این در قانونی هایخأل شناسایی و ارشد

 

 . سؤاالت از وزرا3

به دیگر  نسبتتذکرات )کتبی و شفاهی( و سؤال از وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اطالعات 

پشتیبانی  ووزرا کمتر بوده است. شایان ذکر است که موضوع اصلی تذکرات و سؤاالت برای وزارت دفاع 

فاهی نیروهای نیروهای مسلح در باره عملکرد صنایع وابسته به این وزارتخانه، منابع انسانی، مسائل ر

ن و تأیید خورد قانونی با متخلفیمسلح و خدمت وظیفه، برای وزارت اطالعات؛ تأمین امنیت کشور، بر

توافق  صالحیت افراد برای تصدی مشاغل حساس و برای وزیر امور خارجه؛ سیاست خارجی، دیپلماسی،

 شاره نمود:اتوان به موارد زیر ای و برجام بوده است. از جمله مهمترین سؤاالت در این خصوص میهسته

 خارجه رامو وزیر -مردم و مجلس به برجام مذاکرات موقع به گزارش ارائه عدم درخصوص ملی * سؤال

 اطالعات وزیر -1397 سال در امنیت مخل اقدامات رفع برای اطالعات وزارت * عملکرد

 خارجه امور وزیر -برجام درخصوص گانهنه شروط اجرای * عدم

 خارجه امور وزیر -المللیبین تهدیدات رفع جهت در دیپلماتیک * اقدامات

 اسالمی جمهوری علیه المللیبین محاکم در مدعیان خواسته وضعیت آخرین اعالم درخصوص *

 خارجه امور وزیر -ارتباط این در کشور مسئولین دفاع و ایران

 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح -ایثارگران حمایتی خدمات ارائه عدم درخصوص *

 هخارج امور وزیر ـ اقتصادی دیپلماسی عرصه در خارجه امور وزارت فعالیت عدم درخصوص *
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 خارجه امور وزیر – افغانستان از هیرمند رودخانه از ایران حقآبه با رابطه در جدی اقدام عدم درخصوص *

 خارجه امور وزیر – خارجه وزارت آفریقایی ـ عربی معاون * تغییر

 

 خارجي: سیاست و ملي امنیت كمیسیون . بازدیدهای نظارتي4

زیادی  امنیت ملی و سیاست خارجی با توجه به موضوعات مرتبط با آن، بازدیدهای نظارتیکمیسیون 

 کرد: توان به موارد زیر اشارهدر طول دوره مجلس دهم انجام داده است که از مهمترین آنها می

 به ویژه مرزهای شرقی و غربی  مرزهای کشور از * بازدید

 نهادهای دفاعی کشور دفاعی صنایع دستاوردهای از * بازدید

  ایهسته تأسیسات از * بازدید

 رکتش حادثه، مجروحین با مالقات اهواز، تروریستی حادثه شهدای خاکسپاری مراسم در * شرکت

 مذکور حادثه بررسی و خوزستان استان تأمین شورای جلسه در

 سالمیا جمهوری مرزبانان گروگانگیری حادثه بررسی و بلوچستان و سیستان استان از * بازدید

 میرجاوه در ایران

 چابهار شهرستان در تروریستی حادثه پی در چابهار از * بازدید

 عراق کشور به سفر و کرمانشاه استان مرزهای از * بازدید

  هسا شرکت از * بازدید

 بختیاری و چهارمحال استان در آب امنیت موضوع * بررسی

 سوریه خلق مجلس رئیس دعوت به سوریه عربی جمهوری به رسمی * سفر

 ترکیه خارجی سیاست کمیسیون رئیس دعوت به ترکیه به کمیسیون رسمیهیئت  * سفر

 در ترکیه و روسیه ایران، خارجی سیاست هایکمیسیون روسای جانبهسه نشست در * شرکت

 سوریه تحوالت و منطقه امنیت موضع با مسکو

 گمرکات از * بازدید

 اسالمی انقالب پاسداران سپاه هوافضای از * بازدید

 و دیگر نهادهای دفاعی مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت از * بازدید

 * سفر به برخی کشورهای خارجی در راستای تقویت دیپلماسی پارلمانی

 

 خارجي سیاست و ملي امنیت كمیسیون ها و جلسات نظارتي. برگزاری نشست5

های های متعدد با دستگاهجلس دهم با برگزاری نشستکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در م

ربط همواره به رصد تحوالت داخلی و خارجی و نظارت بر اجرای امور در حوزه تخصصی خود پرداخته ذی

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ها میاست. از جمله مهمترین این نشست
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 ها و لوایح ارجاعی* بررسی طرح

 حوالت روز* بررسی آخرین اخبار و ت

، امور وزرای اطالعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از محترم نمایندگان سؤاالت * بررسی

 خارجه و کشور

 * بررسی سانحه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین

 رحضو با امیرکبیر دانشگاه مقابل غیرقانونی تجمع در انگلیس سفیر حضور موضوع * بررسی

 ذیربط هایدستگاه و مسئولین

 ها های متولی کنترل قیمت* بررسی عملکرد دستگاه

 های بعد از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور* بررسی ناآرامی

 * تحلیل و بررسی بودجه نهادهای مربوطه و عملکرد آنها

 ( ره)خمینی امام مطهر حرم و اسالمی شورای مجلس تروریستی حادثه * بررسی

 مسلح نیروهای رژه مراسم در اهواز تروریستی حادثه * بررسی

  1396 سال در تمتع حج موضوع * بررسی

 لبنان در شده ربوده هایدیپلمات با مرتبط اخبار آخرین * بررسی

 دفاع و فرماندهان نیروهای مسلح وزیر حضور با کشور دفاعی تحوالت آخرین * بررسی

جه، خار امور وزرای ولت به ویژههای مربوط به وزرای پیشنهادی دبرنامه * استماع و بررسی

 اطالعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور

 صدر موسی امام وضعیت * بررسی

 خارجی و داخلی تحوالت و اخبار آخرین * بررسی

 وضعیت آنها و مسائل مهم درخصوص ربطهای ذیدستگاه گزارش * استماع و بررسی

 اطالعات وزارت مسئولین حضور با مالی مؤسسات وضعیت آخرین * بررسی

 عراق کردستان اقلیم وضعیت آخرین * بررسی

 و کشور اطالعات، امور خارجه دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، هایوزارتخانه عملکرد * بررسی

 قوانین ساالنه بودجه و ششم برنامه قانون توسعه، هایبرنامه دائمی احکام قانون درخصوص

 کمیسیون ایهسته کارگروه رئیس گزارش * استماع

  کشور دفاعی اعتبارات و بودجه * بررسی

 ارز و کاال قاچاق با مرتبط مسائل * بررسی

شور و بودجه در امور دفاعی و امنیتی ک الیحه هایپیشنهاد و قوانین بودجه عملکرد * بررسی

 ربطهای ذیدستگاه

 صهیونیستی رژیم با روابط در عربی کشورهای جدید رویکرد * بررسی
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 1396کشور در  هایناآرامی * بررسی اعتراضات و

 خزر دریای با مرتبط تحوالت آخرین * بررسی

 کارت گرین دارای و تابعیتی دو افراد وضعیت از تفحص و تحقیق کمیته گزارش * بررسی

 سانچی شده غرق کشتی حادثه پیگیری و * بررسی

 کشورهای چین و روسیه با ایران اسالمی جمهوری روابط * بررسی

  گنابادی دراویش با مرتبط هایناآرامی * بررسی

 مجازی فضای تحوالت آخرین * بررسی

  عربی کشورهای سفرای با کمیسیون اعضای مشترک * نشست

 اروپا اتحادیه با ایران اقتصادی و سیاسی روابط * بررسی

 کشور در هافرقه وضعیت آخرین * بررسی

 سوریه تحوالت آخرین * بررسی

  دستاوردهای نیروهای مسلح آخرین * بررسی

 التین آمریکای کشورهای سفرای با مشترک * نشست

 کشور وزیر حضور با کشور داخلی رویدادهای آخرین * بررسی

 کشور انتظامی نیروی وضعیت * بررسی

 نیرو وزیر حضور با آن با مرتبط مسائل و کشور آب وضعیت آخرین * بررسی

 میانه آسیای کشورهای با ایران روابط تحوالت آخرین * بررسی

 گاپ طرح * بررسی

 کشور از خارج ایرانیان با مرتبط مسائل * بررسی

  کشور اقتصادی امنیت وضعیت * بررسی

 کشور اقتصادی امنیت وضعیت پیرامون ربطذی نهادهای گزارش * استماع و بررسی

 داخلی هایرسانپیام عملکرد وضعیت * بررسی

 برجام وضعیت * بررسی

 برجام از آمریکا خروج از بعد نفت فروش شرایط و نفتی جدید قراردادهای * بررسی

 کوبا و ونزوئال سوریه، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه، کشورهای با ایران ج.ا. روابط * بررسی

 جنوبی، یقایآفر روسیه، ژاپن، چین، اسپانیا، سوئد، نروژ، کشورهای با ج.ا. ایران روابط * بررسی

 انگلیس و آلمان اتریش، هلند،

 ترکیه و افغانستان پاکستان، عراق، کشورهای با ایران اسالمی جمهوری روابط * بررسی

 کشور امنیتی تحوالت * بررسی

 داخلی رسانپیام هایشبکه سازیبومی روند و مجازی فضای در امنیت موضوع * بررسی
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 ایران اسالمی جمهوری خارجی مناسبات در بانکی مسائل * بررسی

 کشور مرزهای وضعیت آخرین * بررسی

 کشور ایهسته صنعت تحوالت آخرین * بررسی

 اب ترکیه و روسیه ایران، خارجی سیاست هایکمیسیون روسای جانبهسه نشست موضوع * بررسی

 سوریه تحوالت و منطقه امنیت موضوع

 تهران بازار هایناآرامی معیشتی و اقتصادی ابعاد * بررسی

 داران کامیون مشکالت موضوع * بررسی

 ود مصادره و برجام) متحدهایاالت و ایران اسالمی جمهوری مطروحه دعاوی موضوع * بررسی

 (آمریکا توسط ایران اسالمی جمهوری هایدارایی دالر میلیارد

 خزر دریای حقوقی رژیم وضعیت * بررسی

 ( مترو)شهری قطار امنیتی وضعیت * بررسی

 * بررسی موضوع فلسطین و شرایط دنیای اسالم

 ها و تهدیدهای سیاست خارجی در راهبرد رونق تولید* بررسی فرصت

 انهای مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایرنویس طرح* بررسی پیش

 * بررسی اهداف آمریکا در برگزاری اجالس صلح و امنیت خاورمیانه در لهستان

 بررسی وضع توسعه و امنیت شرق کشور* 

 * بررسی آخرین تحوالت یمن

 * بررسی آخرین تحوالت روابط خارجی

 * بررسی حوادث تروریستی

 * بررسی آخرین تحوالت در حوزه نفت

 مور خارجها* بررسی رویکردهای جدید نسبت به موضوع برجام با توجه به خروج آمریکا با حضور وزیر 

 ملل سازمان عمومی مجمع نشست از خارجه امور وزیر گزارش * استماع
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. مهمترین جلسات غیرعلني مجلس برای بررسي مسائل مهم كشور در حوزه امنیتي، 5

 دفاعي و سیاست خارجي
 

 تاریخ موضوع ردیف

 19/7/1396 منطقه تحوالت آخرین از گزارش وزیر امور خارجه 1

 21/3/1396 ه( بررسی حادثه تروریستی در مجلس شورای اسالمی و حرم مطهر امام خمینی )ر 2

 1/4/1395 امنیت کشور و اقتصاد مقاومتی درخصوص گزارش وزیر اطالعات 3

4 
پاه و گزارش فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی از وضعیت و مسائل آینده س

 بررسی مسائل منطقه
22/2/1398 

5 
 60 االجلضرب و آمریکا هایتحریم جمله از المللیبین و ایمنطقه مسائل بررسی

 هااروپایی به ایران روزه
24/2/1398 

6 
 تحوالت و اقدامات در درخصوص دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزیر گزارش

 حوزه دفاعی 
29/5/1397 

 FATF 31/2/1397 با مرتبط لوایح و آمریکا خروج از بعد برجام ادامه 7

 17/10/1396 کشور  هایناآرامی و اعتراضات بررسی 8

 19/7/1396 عراق نکردستا اقلیم پرسیهمه و برجام منطقه، گزارش وزیر امور خارجه از تحوالت 9

 15/4/1395 اومتیمق اقتصاد و برجام ای،منطقه گزارش دبیر شورای عالی امنیت ملی از مسائل 10

 10/7/1397 اهواز تروریستی حادثه بررسی 11

12 
 دثهحا و سلیمانی سردار تشییع پیرامون حوادث سلیمانی، قاسم حاج سردار ترور

 سقوط هواپیمای اوکراین
22/10/1398 

 15/10/1398 آمریکایی نیروهای توسط همراهانش و سلیمانی قاسم حاج ترور موضوع بررسی 13
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 حوزه سیاست داخلي )كمیسیون امور داخلي كشور و شوراها( .1-2

 الف( عملکرد تقنیني

 مصوبات صحن مجلس كه در كمیسیون امور داخلي و شوراها آماده شده است. ترینمهم .1

 عنوان قانون ردیف

شماره 

 ثبت

تاریخ اعالم 

 وصول

تاریخ 

تصویب در 

 كمیسیون

تاریخ 

تصویب در 

 صحن

1 

نظارت بر تأمین مالی شفافیت و »قانون 

 مجلس انتخابات انتخاباتی درهای فعالیت

 «اسالمی شورای

699 1/10/1398 2/10/1398 07/11/1398 

2 

 تشکیالت، قانون از موادی اصالح»قانون 

 و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف

 «آن بعدی اصالحات و شهرداران انتخاب

202 21/6/1395 3/9/1395 25/4/1396 

3 

 یافتن رسمیت مورد در استفساریه»قانون 

( 79) ماده موضوع اختالف حلهیئت  جلسه

 شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون

 «شهرداران انتخابات و کشور اسالمی

197 28/6/1395 5/7/1395 17/8/1395 

4 

هیئت  تشکیل به رسیدگی استفساریه»قانون 

 قانون( 80) ماده براساس استان اختالف حل

 اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت،

 «شهرداران انتخاب و کشور

195 27/6/1395 5/7/1395 17/8/1395 

5 
محدوده حوزه  نییقانون اصالح جدول قانون تع

 ی اسالم یمجلس شورا یانتخابات
135 23/4/1395 19/5/1395 2/6/1395 

6 

 52 ماده 3 تبصره و 73 ماده استفساریه»قانون 

 با اسالمی شورای مجلس انتخابات قانون

 «اصالحات آخرین

45 30/3/1395 23/5/1395 9/6/1395 

7 
 وها شهرداری هزینه و پایدار درآمد»قانون 

 «هادهیاری
476 8/7/1397 22/8/1398 7/11/1398 

 9/5/1398 6/6/1396 13/4/1395 90 «بحران کشور مدیریت»قانون  8

9 

 بافتهای احیای و مرمت از حمایت» قانون

 و مالکان توانمندسازی و فرهنگی -تاریخی

 «فرهنگی -تاریخی بناهای انبرداربهره

314 6/6/1396 
26/12/139

7 
4/4/1398 

10 

و  فیوظا الت،یاصالح قانون تشک قانون

کشور و انتخاب  یاسالم یانتخابات شوراها

 شهرداران

341 5/9/1396 5/10/1396 27/10/1396 
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 مهمترین قوانین. چکیده 2

اسالمي مصوب  شورای مجلس انتخاباتي حوزه محدوده تعیین قانون جدول اصالح * قانون

ربایجان مجلس شورای اسالمی در استان آذ انتخابیه حوزه یک اصالح به ناظر این قانون: 2/6/1395

 یک با تقلمس حوزه دو به تکاب و دژشاهین میاندوآب، انتخابیه حوزه قانون، این اساس بر. غربی است

 هرش مرکزیت به آبادمرحمت بخش ـ باروق بخش ـ مرکزی بخش ـ میاندوآب شهرستان شامل نماینده

 شهر شامل دژشاهین شهرستان مرکزیت به نماینده یک با تکاب و دژشاهین انتخابیه حوزه و میاندوآب

 بخش ـ مرکزی بخش ـ تکاب شهر شامل تکاب شهرستان و کشاورز بخش ـ مرکزی بخش ـ دژشاهین

 فقتموا حوزه، گستردگی و وسعت نیز انتخابیه حوزه این تفکیک دلیل .شودمی تقسیم سلیمان تخت

 .است بوده آن جمعیت و حوزه دو بهتر مدیریت مردم،

 

 ابانتخ و كشور اسالمي شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون از موادی اصالح * قانون

تبط با پردازد که مراین قانون به اصالح موادی از قانون شوراها می: 25/4/1396شهرداران مصوب 

ها و فرایند موضوعاتی از قبیل زمان شروع و پایان دوره شوراها، تشکیل شوراهای بخش، انتخابات شورا

 اساس این اصالحات: های تابعه آن است. برتحقیق و تفحص از شهرداری و شرکت

شود و یممردادماه شروع  14سال است که از  ه فعالیت شوراهای اسالمی شهر و روستا چهاردور -

 یابد.سال بعد خاتمه می مردادماه چهار 13در 

هزار نفر در شورای شهرستان از شورای هر بخش یک نفر و از شوراهای هر یک از شهرها تا یکصد -

 اشت. در و شهر تهران سه نفر عضویت خواهند جمعیت یک نفر و بیش از یکصدهزار نفر جمعیت دو نف

ر تمام یا مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی کشوهیئت  تواند با تأییدوزارت کشور می -

ای صورت رایانهبه های انتخابیهبرخی از مراحل مربوط به برگزاری انتخابات را در تمام یا تعدادی از حوزه

 برگزار نماید.

وراهای مرکزی نظارت بر انتخابات شهیئت  استثنای وزارت کشور ویا دستگاهی بههیچ سازمان  -

 دخالت کند. اسالمی کشور تحت عنوان اجرای قانون یا نظارت بر انتخابات مجاز نیست در امر انتخابات

یا حوزه  در انتخابات شوراهای شهر، توقف یا ابطال انتخابات در یک یا چند شعبه اخذ رأی و -

 مرکزی نظارت خواهد بود.هیئت  نظارت استان و تأییدهیئت  یه به پیشنهادانتخاب

گونه است که ابتدائاً حداقل فرایند تحقیق و تفحص این 12مکرر  71همچنین بر اساس ماده  -

سوم اعضای شورای اسالمی شهر باید تقاضای کتبی خود را به رئیس شورای اسالمی شهر تسلیم یک

 ربط شورا دروهشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذیهر ظرف مدت چهلنموده و رئیس شورای ش

نماید. رئیس کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته از تاریخ صورت وجود، جهت رسیدگی ارجاع می
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ربط شهرداری مکاتبه و اطالعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار وصول با مسئوالن ذی

سوم متقاضیان اطالعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، که دورصورتیمتقاضیان قرار دهد. د

هفته پس از وصول تقاضا از متقاضیان و شهردار دعوت به عمل کمیسیون موظف است ظرف مدت یک

روز گزارش خود  آورد و دالیل ضروری تحقیق و تفحص و نظرات شهرداری را استماع نماید و تا مدت ده

 رد تقاضای تحقیق و تفحص به رئیس شورای اسالمی شهر ارائه دهد.را مبنی بر تصویب یا 

 

 انتخاب و كشور اسالمي شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون اصالح * قانون

 هایشورا انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون از موادی قانون این: 27/10/1396شهرداران مصوب 

 قانون( 30) ادهم به تبصره یک الحاق با. نمود الحاق آن به یا اصالح را شهرداران انتخاب و کشور اسالمی

 خود دین اصول به باید اسالم جای به اساسی قانون در شده شناخته دینیهای اقلیت اسالمی، شوراهای

 در دینی هایاقلیت هموطنان مشکل قانون، این تصویب به توجه با. باشند داشته عملی التزام و اعتقاد

( 63) ادهم به الحاقی تبصره اساس بر. شد برطرف روستا و شهر اسالمی شوراهای پنجم دوره انتخابات

 مجلس در ستارو و شهر اسالمی شوراهای انتخابات بر نظارت مرکزیهیئت  دائمی دبیرخانه شوراها، قانون

 ،90 هماد اصالحی تبصره در و شد تشکیل اسالمی شورای مجلس موجود امکانات حد در اسالمی شورای

 .نمود مشخص تهران هایشهرستان مصوبات تطبیقهای هیأت تشکیل نحوه

 

اندیشی این قانون از آن جهت که مبتنی بر چاره: 9/5/1398كشور مصوب  بحران مدیریت * قانون

ن، پس از برای مشکالت پیش آمده در دوره اجرای قانون آزمایشی است در خور توجه است. عالوه بر آ

ها نیز پرداخته است. ها و مسئولیته، از مباحث ساختاری فراتر رفته و به ابزارها، نقشگذشت سه ده

های های کاهش ریسک، آمادگی و پاسخ که محور مدیریت سوانح در کشوربرای نخستین بار، برنامه

ها بینی شده است. چارچوبی کلی برای تعیین وظایف اساسی دستگاهموفق است در این قانون پیش

طابق با مم شده و ابزارهایی برای ضمانت اجرای احکام ارائه شده است. چارچوب مفهومی قانون ترسی

 آخرین دستاوردهای حوزه مدیریت سوانح است که بر مدیریت ریسک سوانح تأکید دارد.
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 كه به صحن ارسال شده است ترین مصوبات كمیسیون امور داخلي و شوراها. مهم3

 الیحهعنوان طرح یا  ردیف
شماره 

 ثبت

تاریخ اعالم 

 وصول

تاریخ تصویب 

 در كمیسیون

1 

 ماده «3» تبصره و (73) ماده استفساریه طرح

 با اسالمی شورای مجلس انتخابات قانون (52)

 اصالحات )ارجاع شده به مجمع( آخرین

45 30/03/1395 23/05/1395 

2 
 مجلس انتخابیههای حوزه جدول اصالح طرح

 آنها نمایندگان تعداد و اسالمی شورای
217 7/9/1395 30/7/1397 

3 
 فعالیت نحوه قانون( 10) و( 1) مواد اصالح طرح

 سیاسی هایگروه و احزاب
390 29/01/1397 09/03/1397 

4 
 جامع قانون( 13) ماده «1» تبصره استفساریه طرح

 دخانیات با ملی مبارزه و کنترل
367 01/11/1396 08/07/1397 

5 
 تخلفات به رسیدگی قانون( 19) ماده اصالح طرح

 رانندگی
323 04/07/1396 07/09/1396 

 03/11/1397 26/11/1395 239 شهری )رد در صحن مجلس( مدیریت جامع طرح 6

7 
 رسیدگی قانون( 8) ماده به تبصره یک الحاق طرح

 رانندگی تخلفات به
484 15/07/1397 28/09/1397 

 22/08/1398 08/07/1397 476 هادهیاری و هاشهرداری هزینه و پایدار درآمد الیحه 8

9 
 مجلس انتخابات قانون از موادی اصالح طرح

 اسالمی شورای
490 02/08/1397 11/09/1397 

 06/05/1398 20/12/1397 552 شمالی )گلساران( اصفهان استان تشکیل طرح 10

11 

 قانون( 80) ماده( 4) تبصره استفساریه طرح

 اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت،

 شهرداران انتخاب و کشور

548 6/12/1397 17/06/1398 

12 
طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری 

 هاراهپیمایی
478 11/07/1397 26/06/1398 

13 

 و تبلیغات مالی تأمین منابع سازیشفاف طرح

 قانون مواد برخی اصالح با انتخاباتی هایفعالیت

 اسالمی شورای مجلس انتخابات

699 01/10/1398 02/10/1398 

14 
 احزاب حوزه در نامعتبر احکام و قوانین فهرست

 سیاسی
617 30/04/1398 08/10/1398 

15 
 و شوراها حوزه در نامعتبر احکام و قوانین فهرست

 هاشهرداری
616 30/04/1398 30/11/1398 

 01/11/1398 13/06/1397 462 کشور انتخاباتی قوانین تنقیح طرح 16
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 های در حال بررسي در كمیسیون امور داخلي و شوراهاترین طرح. مهم4

 عنوان طرح و الیحه ردیف
شماره 

 ثبت

تاریخ اعالم 

 وصول

 27/6/1395 188 میاسال شورای مجلس انتخابات به مربوط قوانین از موادی اصالح طرح 1

2 
 مجلس انتخابات انتخابیههای حوزه شدن شهرستانی - استانی طرح

 اسالمی شورای
20 24/3/1395 

3 
 فوظای تشکیالت، قانون( 1) مکرر( 78) ماده به بند یک الحاق طرح

 شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و
199 26/7/1395 

4 
 تعداد و اسالمی شورای مجلس انتخابیههای حوزه جدول اصالح طرح

 آنها نمایندگان
228 7/10/1395 

 22/12/1395 248 کشورهای شهرداری پایدار درآمد 5

6 
 و یهقضائ قوه از کشور امالک و اسناد ثبت سازمان انتزاع الحاق طرح

 کشور وزارت به آن الحاق
258 20/1/1396 

7 
 شورای مجلس نمایندگان تعداد و انتخابیههای حوزه افزایش طرح

 اسالمی
263 3/2/1396 

 20/12/1397 553 بخشداران و وظایف فرمانداران و کشور تقسیمات قانون اصالح طرح 8

 25/4/1398 603 اسالمی شورای مجلس انتخابات قانون( 29) ماده اصالح 9

10 
 زا بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون( 44) ماده اصالح

 (2) دولت مالی مقررات
601 25/4/1398 

11 
 هایبرنامه دائمی احکام قانون( 31)ماده( الف)بند به جزء یک الحاق

 کشور توسعه
600 25/4/1398 

 12/12/1397 550 الیحه جامع انتخابات 12

 16/11/1397 546 اجتماعی دیدگان آسیب کرامت حفظ طرح 13

14 
 دفاتر وابسته، حرف و پزشکان مطب استقرار و فعالیت نحوه طرح

 هندسیم و وکالت مجله، و روزنامه دفاتر طالق، و ازدواج رسمی، اسناد
514 25/9/1397 

 17/5/1397 449 انایر اسالمی جمهوری ریاست انتخابات قانون( 35) ماده اصالح طرح 15

 31/04/1398 619 الیحه شفافیت 16

 26/5/1398 633 خوی شهر مرکزیت با مرزی آذربایجان استان تشکیل 17

18 
ورد م اراضی و امالک ابنیه، تقویم نحوه قانون( 6) تبصره استفساریه

 هاشهرداری نیاز
651 10/6/1398 

 12/8/1398 666 تهران شهرداری معامالت نامهآیین( 35) ماده اصالح الیحه 19

 13/8/1398 674 آبرودنمک شهرک مرکزیت با غربی مازندران استان تشکیل طرح 20

 13/8/1398 675 سیاحتی و زیارتی آزاد مناطق اداره و تشکیل طرح 21

 18/9/1398 689 جنوبی تهران استان ایجاد طرح 22
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 . سؤاالت بررسي شده كمیسیون امور داخلي و شوراها در صحن مجلس5

 ردیف
شماره 

 جلسه
 توضیحات وزیر موضوع تاریخ جلسه

1 45 25/8/1395 
علت عدم پیگیری جدی وضعیت 

 سهامداران پدیده شاندیز
 کشور

سؤال مزبور از سوی 

مجلس وارد تشخیص 

 داده شد

2 142 11/7/1396 

در خصوص علت فقدان نظارت فرمانداران 

محترم بر مصوبات و عملکرد شوراهای شهر 

حل اختالف هیئت  و روستا و عدم کارایی

ها که موجب مخدوش شدن اعتماد استان

 مردم به کارآمدی این نهاد شده است

 وزیر کشور

سؤال مزبور از سوی 

تشخیص مجلس وارد 

 داده شد

3 143 12/7/1397 

در خصوص علت عدم رعایت دقیق 

دستورالعمل تبدیل وضعیت مربیان 

 ایالتدریس فنی و حرفهحق

وزیر تعاون، 

کار و رفاه 

اجتماعی 

 )علی ربیعی(

با توجه به توضیحات 

وزیر سؤال مزبور از 

طرف مجلس وارد 

 تشخیص داده نشد

4 186 13/12/1396 
کشور در بررسی موضوع علت تعلل وزارت 

 واگذاری امالک در شهرداری تهران
 وزیر کشور

با توجه به توضیحات 

وزیر سؤال مزبور از 

طرف مجلس وارد 

 تشخیص داده نشد

5  26/5/1398 

 و( 173) مواد کامل اجرای عدم علت

 برنامه قانون( 187) ماده« ب»بند  و( 174)

 و اجتماعی اقتصادی، توسعه پنجم سالهپنج

 «چیست؟ ایران اسالمی جمهوری فرهنگی

 وزیر کشور
قانع شدن مشروط 

 شهرنماینده قائم

6  22/7/1398 
 کاهش برای مناسب ریزیبرنامه عدم دالیل

 اجتماعی هایآسیب
 کشور وزیر

 مشروط شدن قانع

 نماینده شهر رضا
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 های تحقیق و تفحص كمیسیون امور داخلي و شوراها. پرونده6

 عنوان ردیف
تاریخ 

 وصول

تاریخ ارجاع به 

كمیسیون برای 

 بررسي ضرورت

 وضعیت

 2/6/1395 27/5/1395 عملکرد استانداری همدان 1
نزد 

 کمیسیون

 6/10/1395 1/10/1395 عملکرد استانداری آذربایجان غربی 2
نزد 

 کمیسیون

3 

روستای  27/7/1395بررسی علل حادثه مورخ 

پنج نفر کَسکَن شهرستان سبزوار و کشته شدن 

 در این حادثه

9/12/1395 15/12/1395 
نزد 

 کمیسیون

3 
عملکرد استانداری کردستان از ابتدای سال 

 1396لغایت سال  1393
4/2/1396 ------ 

نزد 

 کمیسیون

 18/9/1397 6/9/1397 عملکرد استانداری کردستان 4
نزد 

 کمیسیون

5 

فروش سهمیه سوخت مرزنشینان و میزان درآمد 

درآمدها از محل  نحوه توزیع و هزینهحاصله و 

 هافروش سوخت توسط سازمان همیاری

15/7/1397 18/9/1397 
نزد 

 کمیسیون

 18/9/1397 6/9/1397 عملکرد استانداری کردستان 6
نزد 

 کمیسیون

 

نامه داخلي آیین 49و  44داخلي و شوراها در رابطه با اجرای مواد  . گزارش كمیسیون امور7

 (15/2/1397تا  7/3/1396مجلس )از 

 تاریخ جلسه عنوان گزارش شماره جلسه ردیف

1 136 
علل ممانعت از برگزاری سخنرانی آقای دکتر علی مطهری 

 نائب رئیس مجلس در مشهد مقدس
6/6/1396 
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های كمیسیون امور داخلي و شوراها در موارد حساس و در مواجهه با تخلفات و یا . گزارش8

 نامه داخلي مجلس شورای اسالمي(آیین (45)ماده  «1»سوء مدیریت )موضوع تبصره 

 ربطدستگاه ذی موضوع ردیف

1 
های قانون تشکیالت وظایف و اختیارات شورا 68ماده « ط»اجرای بند 

 استیفای مطالبات عمومی و استقرار دهیاری منظوربهاسالمی 
 وزارت کشور

2 
ب اجرای مصوبه شورای اسالمی شهر بروجرد مبنی بر لغو حکم انتصا

 شهردار
 وزارت کشور

 شهرداری تهران اخذ گزارش حادثه خودسوزی مقابل شهرداری تهران 3

 های بزرگ روی خودروهای عراقی در قبال اخذ وجهنصب پالک 4
نیروی انتظامی )بنیاد 

 تعاون ناجا(

 

كسب اطالع از كم و كیف اداره امور  درخصوص . اقدامات كمیسیون امور داخلي و شوراها9

های عملکردی و نظارتي از اجرای قوانین مربوط به كشور، دریافت و بررسي گزارش

اسالمي از نامه داخلي مجلس شورای آیین( 45ماده ) 6ربط )موضوع بند های ذیدستگاه

 (15/2/1398تا  7/3/1397

 ربطدستگاه ذی موضوع ردیف

 هاشورای عالی استان های آتیاقدامات، عملکرد و برنامه 1

 وزارت کشور بررسی عملکرد ستاد اربعین حسینی 2

3 
بررسی و بروز مسائل و مشکالت شوراهای اسالمی شهر و 

 روستا به خصوص در شهر بابل
 هااستانشورای عالی 

 وزارت کشور بررسی حادثه تروریستی اهواز 4

5 
 گزارش عملکرد شهرداری تهران در رابطه با کاهش آلودگی

 هوا
 شهرداری تهران

6 
نظارت بر عملکرد شهرداری تهران در احداث ساختمان 

 پالسکو
 شهرداری تهران

 سازمان اورژانس کشور گزارش کمیته بهداشت و درمان اربعین حسینی 7

 احمرهالل گزارش اجرای طرح نذر آب 8

9 
گزارش سازمان بسیج  های اجتماعیبررسی موضوع آسیب

 مستضعفین

10 

های امدادی در حوادث سیل در اقدامات و عملکرد سازمان

های گلستان، خراسان، لرستان، خوزستان و استان

 مازندران

 احمرهالل

 درخصوص تهیه گزارش موردی و ساالنه درخصوص . اقدامات كمیسیون امور داخلي و شوراها10



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  __________________________________________________  
 

 

24 

ها و نحوه اجرای قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه ساالنه و ارائه امور اجرائي دستگاه

نکات مثبت، منفي و پیشنهاد نحوه اصالح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت )موضوع بند 

 (15/2/1398تا  7/3/1397اسالمي از نامه داخلي مجلس شورای آیین( 45ماده ) 7

 ربطدستگاه ذی موضوع ردیف

 احمرهالل 1395قانون بودجه ( 13ماده )« الف»بند  اجرای 1

 احمرهالل 1395قانون بودجه ( 13ماده )« الف»بند  اجرای 2

 احمرهالل 1395قانون بودجه ( 13ماده )« الف»بند  اجرای 3

 

تهیه گزارش در موارد عدم رعایت  درخصوص داخلي و شوراهاامور  . اقدامات كمیسیون11

نامه داخلي آیین 234شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون )ماده 

 (15/2/1398تا  7/3/1397مجلس شورای اسالمي از 

 ربطدستگاه ذی موضوع ردیف

1 
شورای بررسی و تعیین تکلیف وضعیت مدرک تحصیلی عضو 

 شهر تبریز
 وزارت کشور

 وزارت کشور هاهای وابسته به استانداریبررسی تخلفات احتمالی در شرکت 2

 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (23)اجرای ناقص ماده  3
وبودجه کشور و سازمان برنامه

 وزارت امور اقتصادی و دارایی
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 داخلي و شوراها. سفرها و بازدیدهای نظارتي كمیسیون امور 12

 تاریخ موضوع ردیف

 27/5/1395 سفر اعضای کمیسیون شوراها به تبریز 1

 7/7/1395 نشینی شهر مشهدمنظور بررسی مسئله حاشیهسفر به شهر مشهد به 2

 4/8/1395 احوالبازدید از سازمان ثبت 3

 24/8/1395 بازدید از مرکز پلیس مبارزه با مواد مخدر 4

5 
نی بررسی چرایی و چگونگی ممانعت از برگزاری سخنرا منظوربهسفر به مشهد 

 نائب رئیس مجلس شورای اسالمی
5/9/1395 

 2/11/1395 بازدید از محل حادثه پاساژ پالسکو 6

 29/1/1396 بازدید از نمایشگاه دستاوردهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 7

8 
 بنیاد رئیس دعوت به شمال –تهران  هبازدید از طرح ملی احداث آزادرا

 اسالمی انقالب مستضعفان
13/4/1396 

 20/4/1396 انایر اسالمیآهن جمهوری  هبازدید از ستاد و مرکز کنترل ترافیک شرکت را 9

 ------- ی مسلحدستاوردهای تخصصی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروها نمایشگاهبازدید از  10

 8/6/1396 هرزگوینسفر به کشور بوسنی  11

 25/6/1396 سفر به جمهوری فدرال آلمان 12

 22/8/1396 هاستان کرمانشا هبازدید از مناطق زلزله زد 13

 8/1396/-- بازدید از ستاد برگزاری اربعین حسینی 14

 19/9/1396 بازدید از منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار 15

 27/9/1396 بازدید از سازمان انرژی اتمی کشور 16

 30/1/1397 هاستان کرمانشا هبازدید از پیشرفت کار در مناطق زلزله زد 17

 3/1/1397 سفر به کشور ترکمنستان 18

 ارس وکار در منطقه آزادمراسم افتتاحیه پروژه کسب 19

 تهران شوراها درخصوص عمومی دیوان عدالت اداریهیئت  نشست مشترک با 20

 مرز مهران رین اربعینوزارت کشور و نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی به زائرسانی روند خدمات 21

 پلدختر بازدید از مناطق سیل زده پلدختر 22

 تبریز بررسی اصالت مدرک عضو شورای شهر تبریز 23

 نمایشگاه نخستین نمایشگاه شهر هوشمند 24

 اسپانیا مدیریت واحد شهری و شهرهای هوشمند 25

 استان لرستان از مناطق سیل زده لرستانبازدید  26

 خوزستان بازدید از مناطق سیل زده  27

 مازندران بازدید از مناطق سیل زده 28

 خراسان بازدید از مناطق سیل زده  29
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 ترین جلسات نظارتي برگزار شده در كمیسیون امور داخلي و شوراها. مهم13

 تاریخ موضوع ردیف

1 
ارائه گزارش و بررسی  درخصوص معاونین وزیر مسکن و شهرسازیشست مشترک با ن

 نغرب کشور با محوریت همدا آهنراه هایپروژهد رت از نحوه عملککالمسائل و مش
-/4/1395 

 5/4/1395 استماع گزارش رئیس سازمان مدیریت بحران کشور 2

 5/1395/- گزارش هیئت رسیدگی به پرونده شورای شهر تبریز 3

 5/1395/- ت شورای شهر تبریزالآقای بیگی از مسائل و مشک گزارش 4

 5/1395/- نشست مشترک با فرمانده نیروی انتظامی کشور 5

 5/1395/- ایهجادوضعیت تلفات ناشی از تصادفات  درخصوص استماع گزارش رئیس پلیس راهور ناجا 6

 7/1395/- گزارش ستاد احیای دریاچه ارومیه 7

 7/1395/- شهردار تهران و رئیس شورای شهر تهران با اعضای کمیسیوننشست مشترک  8

9 
ان نشست مشترک کمیته امنیت و سیاست داخلی و مدیریت بحران با حضور رئیس سازم

 کشور غیرمترقبهمدیریت حوادث 
12/7/1395 

 ----  نمایندگان سؤاالتپاسخگویی به  منظوربه)به دفعات زیاد( دعوت از وزیر کشور  10

 3/8/1395 یشانو معاونان ا (ره)نشست مشترک اعضای کمیسیون با رئیس کمیته امداد امام خمینی  11

12 
ر کشو یحه جامع انتخاباتهای الویژگی درخصوص استماع گزارش عملکرد وزارت کشور

 و برگزاری انتخابات الکترونیکی در کشور
8/8/1395 

 11/8/1395 مخدرنشست مشترک با پلیس مبارزه با مواد  13

14 

ن نشست مشترک کمیسیون با معاون عمران و توسعه شهری وزیر کشور و رئیس سازما

و  هاشهرداریت سازمان المسائل و مشک درخصوص کشور هایدهیاریو  هاشهرداری

 کشور هایشهرداری

-/8/1395 

15 
 شهرداریجلسه اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با رئیس ستاد بحران 

 سکوالپ حادثه درخصوص تهران
1/11/1395 

 10/11/1395 سکوالپ حادثهبا ط استماع گزارش مقامات مسئول در ارتبا 16

17 
بررسی امکان  منظوربهیشخوان دولت پن انفورماتیک مجلس و دفاتر الجلسه مشترک با مسئو

 ور جهتارائه خدمات الکترونیکی و دسترسی مردم به دفاتر نمایندگان مجلس در سراسر کش
19/1/1396 

18 
رگ م حادثهگزارش آقای سلیمی از بررسی شرایط بهداشت و درمان در استان البرز و 

 کرج هایبیمارستانساله در یکی از  9 دختربچه
20/1/1396 

 27/1/1396 بایجان شرقیذرسیل در آه ثارائه گزارش حاد 19

20 
عملکرد و برنامه بازسازی  درخصوص ن بنیاد مستضعفانالنشست مشترک با مسئو

 سکوالساختمان پ
27/1/1396 

 29/1/1396 علنی به صحن سؤاالتنمایندگان و ارجاع  سؤاالتبه  پاسخگوییدعوت از وزیر کشور جهت  21

 9/3/1396  استانداری آذربایجان غربیتحقیق و تفحص از عملکرد  22

 ---- ستماع گزارش از حادثه سیل در آذربایجان غربیا 23

24 
بحران  ستماع گزارش دیوان محاسبات کشور با عنوان بررسی عملکرد اعتبارات مدیریتا

 1394-1395کشور طی دور مالی سنوات
---- 



 

 ___________________________________________________________  

 

 

27 

 تاریخ موضوع ردیف

25 
 می کشورالشوراهای اسمرکزی نظارت بر انتخابات هیئت  استماع گزارش رئیس

 در امر انتخاباتهیئت  عملکرد این درخصوص
---- 

 22/3/1396 ستماع گزارش رئیس پلیس فتاا 26

27 
مسائل و  درخصوص نشست مشترک با اعضای مجمع نمایندگان استان گلستان

 ت شوراهای آن استانالمشک
---- 

 30/5/1396 ایهکاهش تلفات ناشی از تصادفات جاد هایبرنامهبررسی ابعاد  28

 11/7/1396 ...پزشکی در حج و هایفوریتگزارش عملکرد مرکز  29

 ---- نشست مشترک با شهردار تهران و معاونین ایشان 30

 23/7/1396 می شهر همدانالنشست مشترک با شهردار و اعضای شوراهای اس 31

  ویو استماع گزارش  ه(ر)مشترک با رئیس کمیته امداد امام خمینی  هاینشست 32

 9/8/1396 کشور وزیرنشست مشترک با معاون انتظامی امنیتی  33

 10/8/1396 نهادمردم هایسازمانقوانین و مقررات احزاب و  شناسیآسیبادامه بررسی  34

35 

آن  هایبرنامه هایاولویت درخصوص نظرتبادل منظوربهدعوت از وزیر محترم کشور 

یف قانونی امنیت، تقسیمات کشوری و آمایش سرزمینی و تکال هدر حوز هوزارتخانه به ویژ

 کل کشور1396محول در قانون بودجه سال 

23/8/1396 

 29/8/1396 بررسی مسائل فنی نقش خودروهای سنگین در آلودگی هوای استان البرز 36

37 
ن احمر، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت درماهاللاستماع گزارش عملکرد جمعیت 

 آموزش پزشکی در زلزله غرب کشور
7/9/1396 

 26/9/1396 احمر و استماع گزارش عملکرد آن سازماننشست مشترک با حضور رئیس هالل 38

 28/9/1396 های عمومی کل کشوراستماع گزارش رئیس نهاد کتابخانه 39

40 
رای های مطروحه بونقل شهرداری تهران و برنامهمعاونت حملاستماع گزارش عملکرد 

 محدود طرح ترافیک
17/10/1396 

41 
ی در برخ 1396وقایع زمستان  درخصوص نشست مشترک با مسئولین و مقامات امنیتی

 شهرهای کشور
19/10/1396 

 19/10/1396 بررسی راهکارهای خروج از مشکالت موجود در مؤسسات مالی اعتباری کشور 42

  عدد(نهاد )در جلسات متهای مردمشناسی قوانین و مقررات احزاب و سازمانبررسی آسیب 43

 24/10/1396 عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری کشور درخصوص استماع گزارش آقای امیر خجسته 44

45 
ها بانک بررسی راهکارهای مقابله با مفاسد اقتصادی در حوزه مؤسسات مالی اعتباری و

 با حضور معاون اقتصادی وزیر اطالعات
3/11/1396 

 ---- استماع گزارش عملکرد پلیس راهور ناجا در ایام تعطیالت نوروز 46

 ---- های آتی آن مرکزاستماع گزارش عملکرد رئیس مرکز اورژانس کشور در ایام تعطیالت نوروز و برنامه 47

 ---- ایحوادث جاده وصدرخص احمراستماع گزارش عملکرد سازمان هالل 48

 26/1/1396 نشست مشترک با حضور رئیس بنیاد مستضعفان و معاونان ایشان 49

50 
 ونقل عمومی، ترافیک و امداد و نجاتحمل درخصوص نشست مشترک با سردار مومنی

 های کشوردر جاده
---- 
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 سال اول دوره دهم مجلس مجلس در  شوراها و امور داخلي مهمترین موضوعات نظارتي كمیسیون. 14

 دریاچه نجات طرح درخصوص ارومیه دریاچه احیای ستاد گزارش .1

 و تغالاش محوریت با خودکفائی نیازمندان جهت در خمینی)ره( امام امداد کمیته عملکرد تحلیل .2

 توسعه ششم برنامه در الزم اعتبارات تأمین و تخصیص در رفع موانع منظوربه قانونی راهکارهای بررسی

 1396 سال بودجه و الیحه برنامه

 رائها امکان تحلیل و کوچک هایمشکالت شهرداری و مسائل و هاشهرداری سازمان عملکرد بررسی .3

 هاشهرداری پایدار درآمدهای ایجاد منظوربه عملیاتی راهکارهای

 مدیریت منظوربه قانونی توسعه راهکارهای امکان بررسی و مخدر مواد با مبارزه مرکز عملکرد تحلیل .4

 مخدر قاچاق مواد کنترل و مبارزه در منابع صحیح

تصادفات  زا ناشی تلفات کاهش منظوربه ترافیک حوزه در هیئت هایدستگاه اقدامات و هاداده بررسی .5

 رانندگی فرهنگ ارتقاء درخصوص قوانین تدوین حوزه در سنجیامکان و ترافیکی وضعیت بهبود و ایجاده

 ورحض با هوشمند ملی با کارت الکترونیکی هایکارت عملکردی همپوشانی سنجیامکان و بررسی .6

 ولتد الکترونیک خدمات دفتر کارشناسان و بهداشت انتظامی، وزارت نیروی احوال،ثبت کارشناسان

 

دوم دوره  سالدر  شوراها و امور داخلي كمیسیونشده در مهمترین موضوعات پیگیری . 15

 (15/2/1397تا  7/3/1396از)دهم مجلس 

 روستا و شهر اسالمی شوراهای -

 شهرهاآلودگی هوای کالن -

 مرکزی نظارت بر انتخاباتهیئت  -

 ت داخلی کشورها و مؤسسات مالی اعتباری و تأثیر آن بر امنیپذیری بیشتر بر بانکهای نظارتبررسی زمینه -

 بحران آب -

 سنجی پایتختعالی ساماندهی تهران و امکانتشکیل شورای  -

 

 های نظارت بر نحوه اجرای قوانین مهم مرتبط با كمیسیون امور داخلي و شوراها. گزارش16

 قانون تقسیمات کشوری .1

 های سیاسیاصالح قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه .2

 اصالح قانون شوراهای اسالمی شهر و روستا .3

 پسماندهای شهریاصالح قانون ساماندهی  .4

 مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور .5
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 بودجه و اقتصادی حوزه .2

 

 مقدمه

های مختلفی در حوزه کاری خود به های در دوره مجلس دهم، فعالیتمعاونت اقتصادی مرکز پژوهش

ها اهم فعالیت انجام شده در راستای بر حسب هر یک از حوزهو شرح جدول زیر داشته است که در ادامه 

 شود.به ایفای نقش تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسالمی ارائه می کمک

 

 معاونت اقتصادی در دوره دهم پژوهشي هایفعالیت عملکرد نمایه

 

 شرح ردیف
 سال ـ تعداد

1395 1396 1397 1398 
جمع 

 كل

1 
ها و اظهارنظر كارشناسي درباره طرح

 لوایح
140 82 64 89 375 

 408 80 103 75 150 موردیهای مطالعات و گزارش 2

 808 164 223 170 251 های نمایندگانپاسخ به درخواست 3

 35 4 17 7 7 ی پژوهشي )به اتمام رسیده(هاطرح 4

 1834 450 327 391 666 هاشركت در جلسات كمیسیون 5

 2054 593 460 601 400 يتخصص یهابرگزاری نشست 6

 10 2 3 1 4 الکترونیک( /انتشار كتاب )چاپي 7
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 تقنیني عملکرد الف(

 آنهاها و لوایح مهم و آخرین وضعیت ح. فهرست طر1

 

 آنها از هریک وضعیت و مهم لوایح وها طرح فهرست جدول

ف
دی

ر
 

 كمیسیون عنوان ثبت
نحوه 

 رسیدگي

آخرین 

 وضعیت

 کمیسیون شورییک اقتصادی الیحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی 24

30 

( قانون اجرای 24( و )6(، )3طرح اصالح مواد )

( قانون 44وچهارم )های کلی اصل چهلسیاست

 اساسی

 قانون شورییک اقتصادی

 قانون شورییک برنامه های توسعه کشورالیحه احکام دائمی برنامه 32

 قانون فوریتییک اقتصادی طرح تنقیح قوانین مالیاتی کشور 37

78 
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری الیحه اصالح 

 اسالمی ایران
 کمیسیون شورییک اقتصادی

 در دستور دو شوری اقتصادی الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 97

104 

الیحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 

 (1399-1395ایران )

 قانون شورییک تلفیق

 کمیسیون شورییک اقتصادی الیحه اصالح قانون امور گمرکی 107

113 
 الیحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه

 فروشگاهی )صندوق مکانیزه فروش(
 قانون شورییک اقتصادی

 قانون فوریتییک برنامه کل کشور 1395الیحه اصالح قانون بودجه سال  118

119 
الیحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و 

 دوازده منطقه ویژه اقتصادی
 دردستور فوریتییک اقتصادی

 کمیسیون شورییک اقتصادی طرح عملیات بانکی بدون ربا 150

160 
ها و مؤسسات دولتی از الیحه معافیت وزارتخانه

 های ثبتیپرداخت هزینه
 قانون شورییک اقتصادی

164 
اداری و طرح تنظیم برخی از مقررات مالی،

 پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
 کمیسیون فوریتییک برنامه

 کمیسیون شورییک اقتصادی طرح بانکداری جمهوری اسالمی ایران 165

 کمیسیون شورییک اقتصادی شورک( قانون پولی وبانکی 11طرح الحاق یک بند به ماده ) 176

184 

 الیحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران

و دولت فدراسیون روسیه در زمینه همکاری و کمک 

 متقابل اداری در امور گمرکی

 قانون شورییک اقتصادی

 بایگانی شورییک اقتصادی طرح اصالح برخی مواد مربوط به تعزیرات حکومتی 209



 

 ___________________________________________________________  

 

 

31 

ف
دی

ر
 

 كمیسیون عنوان ثبت
نحوه 

 رسیدگي

آخرین 

 وضعیت

211 
( اصالحی قانون 86)الیحه اصالح تبصره ماده 

 های مستقیممالیات
 قانون شورییک اقتصادی

 قانون شورییک تلفیق کل کشور 1396الیحه بودجه سال  220

221 

الیحه اعطای تسهیالت از محل منابع صندوق 

ویت توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اول

 یافته، عشایری و مرزیمناطق کمتر توسعه

 قانون فوریتییک برنامه

 در دستور دو شوری اقتصادی الیحه مالیات بر ارزش افزوده 252

257 
( قانون رفع 12طرح الحاق یک تبصره به ماده )

 پذیر و ارتقای نظام مالی کشورموانع تولید رقابت

 ویژه

 44اصل 
 بایگانی شورییک

 طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید 271
ویژه اصل 

44 
 قانون فوریتییک

276 

های موضوع بند )و( طرح تعیین تکلیف بخشودگی

کل کشور و  1396( قانون بودجه سال 16تبصره )

( قانون بودجه سال 35رفع موانع اجرائی تبصره )

 کل کشور 1395

 بایگانی شورییک برنامه

278 
( قانون مقررات صادرات و 31طرح اصالح ماده )

 واردات
 بایگانی فوریتییک اقتصادی

316 
( قانون رسیدگی به تخلفات 23طرح اصالح ماده )

 رانندگی
 بایگانی شورییک برنامه

317 
الیحه اصالح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 

1351 
 کمیسیون شورییک اقتصادی

 آماده طرح شورییک اقتصادی طرح بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 328

343 

های کلی اصل طرح اصالح قانون اجرای سیاست

( قانون اساسی )در اجرای تبصره 44وچهارم )چهل

 نامه داخلی مجلس(( آیین45( ماده )1)

ویژه اصل 

44 
 قانون شورییک

 فوریتییک برنامه طرح اصالح قانون برنامه و بودجه 351

 کمیسیون

به  مسکوت

 مدت شش ماه

360 
قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش طرح اصالح 

 گراییهای غیرضرور و جلوگیری از تجملهزینه
 کمیسیون شورییک برنامه

 قانون دوفوریتی اقتصادی طرح استفساریه چگونگی امهال وام 366

369 
بری طرح ساماندهی معابر مرزی کشور )معابر کوله

 لنجی(و ته
 کمیسیون شورییک اقتصادی

370 

دهی سهام عدالت موضوع اصالح مواد الیحه سامان

های کلی اصل ( قانون اجرای سیاست38( تا )34)

 ( قانون اساسی44چهل و چهارم )

ویژه اصل 

44 
 دردستور شورییک
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ف
دی

ر
 

 كمیسیون عنوان ثبت
نحوه 

 رسیدگي

آخرین 

 وضعیت

401 
در  الیحه مالیات بر درآمد و دارایی فعاالن اقتصادی

 مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
 کمیسیون شورییک اقتصادی

403 

حسابرسی یا رسیدگی  درخصوص طرح استفساریه

ها های درآمد و هزینه و سایر دریافتیکلیه حساب

ها های مالی شهرداریها و نیز صورتو پرداختی

 توسط دیوان محاسبات کشور به استناد قانون دیوان

 محاسبات کشور و اصالحات بعدی آن

 مسترد شورییک برنامه

404 
های ب اعتبارات تملک داراییطرح تمدید مهلت جذ

 کل کشور 1396ای و مالی سال سرمایه
 قانون دوفوریتی برنامه

410 

( و الحاق یک ماده به قانون 3طرح اصالح ماده )

های کلی اقتصاد نحوه پیگیری تحقق سیاست

( 1( )در اجرای تبصره )5/3/1394مقاومتی مصوب )

 نامه داخلی(( آیین45ماده )

ویژه اصل 

44 
 رد شد شورییک

419 

 ( قانون برنامه سوم23( الی )20الیحه اصالح مواد )

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 

های ( قانون اجرای سیاست30ایران تنفیذی در ماده )

 ( قانون اساسی44وچهارم )کلی اصل چهل

ویژه اصل 

44 
 شورا شورییک

428 
نعقاد های مالی و ارساناستفاده از پیاماندازی و طرح راه

 های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجیپیمان
 رد شد فوریتییک اقتصادی

 کمیسیون شورییک اقتصادی طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران 435

456 
های مستقیم طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات

 (کاهش التهابات بازار مسکن)مقابله با سوداگری و 
 کمیسیون شورییک اقتصادی

457 
ر طرح اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز )د

 نامه داخلی(( آیین45( ماده )1اجرای تبصره )
 کمیسیون شورییک اقتصادی

468 
الیحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کالنتری 

 صنعتی چابهاربه محدوده منطقه آزاد تجاری ـ 
 شورا شورییک اقتصادی

497 
طرح تخصیص ارز دولتی به کاالهای اساسی و خدمات 

 کننده نهاییضروری مشروط به رصد قیمت تا مصرف
 بایگانی شورییک اقتصادی

499 
طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران )در اجرای 

 نامه داخلی(( آیین45( ماده )1تبصره )

ویژه اصل 

44 
 کمیسیون شورییک

 دردستور شورییک اقتصادی طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی 507

563 
 طرح حمایت از اقتصاد ملی و رونق تولید در مقابل

 اقدامات خصمانه آمریکا
 کمیسیون شورییک اقتصادی

567 
طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف 

 غیردولتیهای تجاری مجاز تملک سهام بانک

ویژه اصل 

44 
 دردستور شورییک

 کمیسیون شورییک اقتصادی های مستقیمالیحه اصالح موادی از قانون مالیات 572
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 كمیسیون عنوان ثبت
نحوه 

 رسیدگي

آخرین 

 وضعیت

577 
های ( قانون اجرای سیاست5طرح استفساریه ماده )

 ( قانون اساسی44وچهارم )کلی اصل چهل

ویژه اصل 

44 
 کمیسیون شورییک

ـ صنعتی چابهاالیحه توسعه  580  شورا شورییک اقتصادی رمحدوده منطقه آزاد تجاری 

594 

( قانون اجرای 5( ماده )1طرح اصالح تبصره )

( قانون 44وچهارم )های کلی اصل چهلسیاست

 اساسی

ویژه اصل 

44 
 کمیسیون شورییک

598 

 ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بهطرح الزام بانک

مضاعف از بدهی حذف سود و جریمه 

 گیرندگانتسهیالت

 مجمع دوفوریتی اقتصادی

626 
 طرح اصالح قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال

 پایدار در مناطق روستایی و عشایری
 کمیسیون فوریتییک برنامه

 کمیسیون شورییک اقتصادی طرح اصالح قانون نظام صنفی کشور 659

 کمیسیون فوریتییک اقتصادی پولی و بانکی کشورالیحه اصالح قانون  661

682 
صنعتی  -توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری الیحه

 انزلی
 طرحآماده شورییک اقتصادی

 

 . تبیین دستاوردهای قوانین مهم تصویب شده2

 (1394 )مصوب كشوري مال نظامی ارتقا و ریپذرقابت دیتول موانع رفع قانون (1

 خروج ینقانو هبستعنوان به «کشور مالی نظام ارتقای وپذیر رقابت تولید موانع رفع قانون» حهیال

 تقدیم دولت سوی از 19/5/1393 مورخ در فوریتی یک شکل به 1391 یسالها رکود از یرتورمیغ

 هایزهحو در ماده 60 بر مشتمل قانون این .دیرس مجلس تصویب به 20/2/1394 تاریخ در و شد مجلس

 یبازارها هدست چند در یکل طور به و د(یگرد اضافه حهیال نیا به مجلس در ماده 36 )حدود است مختلف

 یبند میتقس توانیم ریسا و یانرژ و صنعت دولت، مطالبات و هایبده ،(ارز و مهیب بورس، بانک،) یمال

 و احصا به زامال، دولت حوزه درها؛ بانک مازادهای شرکت و اموال فروش به الزام ،یبانک حوزه در .نمود

 رود.یم شمار به قانون نیا مواد نیمهمتر از و... دولتی هایبده فیتکل نییتع

 

 (1396-1400) رانیاي اسالمی جمهوري فرهنگ وي اجتماع ،یاقتصاد توسعه ششم برنامه قانون (2

 (1395 سال )مصوب

 نیع در و توسعه برنامه حهیال ارائه لزوم بر یمبن کشور بودجه و برنامه قانون یقانون فیتکل وجود با دولت

 اصول از غلط یریتفس با بود شده ابالغ یرهبر توسط زین توسعه ششم برنامه یکل هایسیاست که حال

 را آنها که پرداخت مجلس به توسعه ششم برنامه از یاحکام ارائه به تنها یاساس قانون 134 و 126
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 یاجرا یبرا ازین مورد احکام حهیال" عنوان با دولت حهیال نیبنابرا و دانستمی یقانون اجازه ازمندین

 مشتمل تنها شد،می محسوب کشور توسعه برنامه قوانین تاریخ در جدید عنوانی که "توسعه ششم برنامه

 در دولت قانونی تکلیف مورد در اساسی قانون استفسار جای به نیز اسالمی شورای مجلس. بود ماده 35 بر

 رهبری، با مجلس ریاست نگاری نامه از پس و نهایت در الیحه، آن کلیات رد یا توسعه برنامه الیحه ارائه

 داشت ماده 35 برنامه الیحه که حال عین در ترتیب بدین و گرفت آن تصویب و الیحه تکمیل به تصمیم

 .رسید تصویب به قانونی حکم 876 بر مشتمل ماده 124 با توسعه ششم برنامه قانون نهایت در

بازه زمانی  حکم آن ساالنه یا در 156حکم شناسایی شده در قانون برنامه ششم توسعه،  878مجموع از 

 ره کرد:توان به موارد مهم ذیل اشامی شدند. از این میانزیر دو سال است که باید تاکنون اجرا می

 ستهیشا کاری مل سند بیتصو و نیتدو .1

 یسنواتی هابودجه در توسعه ششم برنامه قانون (4) شماره جدول در مندرجی مال قواعد تیرعا .2

 (%20 )ساالنه عملکردی مبنا بری زیربودجه .3

ی شورا به کشوری اهیسرمایی دارا تملک اعتبارات از (%30) درصدیس عیتوز اختصاص .4

 هااستانی زیربرنامه

 مختلف مجاریشده دولت به سازمان تأمین اجتماعی از ( بدهی حسابرسی%10تأدیه ساالنه حداقل ) .5

 و یمرکز بانک بهیی اجرای هادستگاهی هاحساب انتقال نحوه به مربوط دستورالعمل نیتدو .6

 عاملهای بانک توسط آن کردنهیهز

 یبانک نظام نظارتی برای مرکز بانک برخطی نظارتی هاسامانه استقرار .7

 برنامه دوم سال از آنی اجرا و استانی و ملی سرزمین آمایش سند برنامه نیتدو .8

 در همربوطی واحدها به اجرائی هایدستگاه واگذاری قابل وظایف و اختیارات کلیهی واگذار .9

 هاشهرستان و هااستان

 وی ظارتنی نهادهای برا آنی دسترس امکان و ایمزا و حقوق ثبت سامانهی اندازراه جهت اقدام .10

 مردم عموم

 که ینحو بهی اتیمال نظام و ایمزا و حقوق پرداخت نظامات در مناسبی سازوکارها نیتدو .11

 و شابهم مشاغل در ماده نیا موضوع کارکنان و رانیمد رؤسا، مقامات، نیبی ایمزا و حقوق اختالف

 نکند تجاوز (%20) درصدستیب از صورت هر در مشابه طیشرا

 کشور؛ نقاط یتمام یبرا کشت یالگو یطراح .12

 زگردها؛یر با مقابله جامع برنامه ارائه .13

 «کشور یانرژ جامع طرح» یاجرائ برنامه نیتدو .14

 شیآما مالحظات تیرعا با (یمعدنعیصنا تیاولو با)ی صنعت یهاتیاولو فهرست نییتع .15

 یامنطقه یبخشتعادل و ینیسرزم
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 کشور درمان شدگانمهیب برخط اطالعات گاهیپا لیتشک .16

 المتس مراکز یاطالعات یهاسامانه و انیرانیا سالمت یکیالکترون پرونده سامانه استقرار .17

 هاتیمعلول و یاجتماع یهابیآس رصد جامع نظام یاجرا و نیتدو .18

 و هاانهوزارتخ بزرگ و متوسط معامالت انواعی برا دولت الکترونیکی تدارکات سامانه لیتکم .19

 مشمولی هادستگاه

 و رانیای اسالمی جمهوری مرکز مهیبی استثنابه مهیبهای شرکت در دولت سهامی واگذار .20

 رانیا مهیبی سهام شرکت

 دولت حجمی درصد 5 کاهش .21

 یسنوات بودجه در آنها درج و دارندی استان تیماه کهیی هانهیهز و درآمدها نییتع .22

 ساالنهی هابودجه و ششم پنجساله برنامه عملکرد توسعهی دیکلی هاشاخص بهی دسترس ارائه .23

 مجلس به بودجه و برنامه سازمان توسط

 سالمت حوزه در ارجاع نظام پوشش تحت انیرانیا آحاد گرفتن قرار .24

 

 (1395 سال )مصوب كشور توسعهی هابرنامهي دائم احکام قانون (3

 الزم که دیردگ مطرح موضوع نیا توسعه،های برنامه نیقوان دری قانون احکامی برخ بودن پرتکرار لیدل به

 برنامه نیقوان در تکرار بهی ازین و شوند آوردهیی مجزا قانون کی در دارند،ی دائم جنبه کهی احکام است

 وجود دبودن معتقدی برخی کل طوربه هرچند؛ دش ارائه دولتی سو ازای حهیال اساس نیهم بر. نباشد

 موضوعه نیانقو در دیبا دارندی دائم جنبه کهی احکام که لیدل نیا به ستین ازین اساساًی قانون نیچن

 اضافه حهیال نیا به رای ادیزی لیخ موادی اسالمی شوراس مجل حه،یال نیا شدن ارائه از پس رند.یگ قرار

 حدف با تیانه در و گرفت رادیا آن بهی ادیز مواد شدن اضافه و حهیال توسعه به نگهبانی شورا و دکر

 قصندو اساسنامه بیتصو د.یرسی اسالمی شورا مجلس بیتصو به ،1395 ماه بهمن در احکامی برخ

ی مرکز کبان نظارت تیتقو (،20 )مادهی مرکز بانک دری دولتی هاحساب تمرکز (،16 )مادهی مل توسعه

 هستند. قانون نیای اقتصاد احکام نیمهمتر از (21 )ماده

 

 رانیاي اسالمی جمهوری مركز بانک وی بانکدار (4

 از درخواست قالب در چه یگذارقانون دستگاه سوی از ییهاتالش اسالمی شورای مجلس نهم دوره از

 به توجه با .بود گرفته صورت اصالحی طرح تهیه قالب در چه و قوانین اصالح لوایح ارائهبرای  دولت

 ارائه جای به گرفت تصمیم دولتدر دوره مجلس دهم  تاًینها اصالحی، لوایح ارائه در دولت زیاد تأخیر

 برخی نمودن اضافه و 1351 مصوب بانکی و پولی قانون از ییهابخش اصالح به صرفاً اصالحی لوایح

 تقدیم «1351 مصوب-کشور بانکی و پولی قانون اصالحی الیحه» عنوان با که بپردازد آن به الحاقات
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 د.ش وصول اعالم 628 چاپ شماره به 7/6/1396 مورخ علنی جلسه در که گردید اسالمی شورای مجلس

ی جمهوری بانکدار طرح ران،یای اسالمی جمهوری مرکز بانک طرح حه،یال نیا بودن ناقصدلیل  به

 شد. وصول اعالم ندگانینمای سو از رانیای اسالمی جمهور توسعه بانک سیتاس طرح ران،یای اسالم

 تحتی جامع گزارش و کردی بررس متعدد جلسات در رادولت  حهیال و طرح سه نیای اقتصاد ونیسیکم

 اتیکل کرد. ارسال مجلسی علن صحن به و هیته «رانیای اسالمی جمهوری بانکدار طرح» عنوان

 دیرس بیتصو بهی اسالمی شورا مجلسی علن صحن در «رانیای اسالمی جمهوری بانکدار طرح»گزارش

ی مرکز بانک ساختار رییتغ باشد.یم دوم شور گزارش نیتدو حال دری اقتصاد ونیسیکم حاضر حال در و

 بهبود ،یمرکز بانکیی گوپاسخ و تیشفاف شیافزا وی بانک شبکه و دولت از استقاللی راستا در

ی هاچارچوب اعمال وها ی بانکورشکستگ و ریگز به مربوط قواعد اصالح ،هابانک بر نظارتی سازوکارها

  است. هاطرح نیا در گرفته صورت اصالحات نیتری اساس جزء کشورهای بانک دری شرکت تیحاکم

 

 يسنواتی هابودجه نیقوان (5

 است، دولتهای نهیهز و درآمدها به ناظر کههایی تبصره بر عالوه ،یسنوات بودجه نیقوان در ساله همه

 بیتصو به ستای اقتصادی ندهایفرآ به ناظر و داردی قانونگذار تیماه بعضا که مهمی قانون احکامی برخ

 نیا ازی برخ بعد، به 1396 یسالها بودجه نیقوان در ژهیوهب دهم، مجلس عملکرد طول در رسد.می

 احکام نیا نیمهمتر از گرفتند. قرار بیتصو مورد مجلسی پژوهشها مرکزی کارشناسی بررس با احکام

 بخش دولت، یهایبده یارهیزنج تهاتر) 1398 و 1397ی هاسال بودجه تبصره و بند به توانمی

ی هاتراکنش تی)شفاف 1398 سال بودجه« 16» تبصره« ح» بند ،(یمرکز بانک وها بانک ،یردولتیغ

 ودجهب نی)قوان ازدواج الحسنهقرض التیتسه شیافزا (،ییپولشو وی اتیمال فرار کاهشی برای بانک

 1397 بودجه« 5» تبصره« ک» بند ،1396 بودجه« 5» تبصره« ل» بند تهیکم (،1398-1395ی هاسال

 نمود. اشاره (یالیر اوراق انتشار بر نظارت و تیریمد تهی)کم« 98» تبصره« ک» بند و

 

 از استفاده با عشایری و روستایي مناطق در پایدار اشتغال ایجاد و توسعه از حمایت قانون (6

 ملي توسعه صندوق منابع

 جادیای ابری مل توسعه صندوق منابع محل از التیتسهی اعطا»ی تیفور کی حهیال عنوان با قانون نیا

 و برنامه زمانسا شنهادیپ با و «یمرز وی ریعشا افته،یتوسعه کمتر مناطق تیاولو با روستاها در اشتغال

 کمی و سی مورخ شنبهسه روز علنی جلسه در که دیگرد میتقدی اسالمی شورا مجلس به کشور بودجه

 هب 8/6/1396 تاریخ در و شد تصویب اسالمی شورای مجلس شش و نود و سیصد و هزاریک مردادماه

 است. تبصره پنج و ماده هفت بر مشتمل فوق قانون .رسید نگهبان شورای تأیید
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 کمترتوسعه ناطقم و روستاها در داریپا اشتغال جادیا و روستاها توسعه بر دیتأک با قانون نیا اتیکل

 از دولت حمایت) عهتوس ششم برنامه کلی هایسیاست20 و 19 بندی اجرای راستا در و افتهی

 یتوسعه هتج اجرایی اقدامات و هابرنامه اتخاذ و روستایی و یافتهتوسعه کمتر مناطق در گذاریسرمایه

 نیا در است. ( عشایری و روستایی مناطق به مهاجرت تشویق و جمعیت تثبیت برای کشور روستایی

ی شهرها و روستاها در اشتغال جادیای برای ردولتیغی حقوق وی قیحق اشخاص به التیتسهی اعطا قانون

 است. نظر موردی ریعشا مناطق وی مرز مناطق در واقع نفر هزار ده ریز

 

 ارز و كاال قاچاق با مبارزه حوزه دری قانونگذار (7

 و کاال قاچاق با مبارزه حوزه دری قانونگذار جهت درهایی تالش ،یاسالمی شورا مجلس دهم دوره در

 عنوان با که ادهم 13 بر مشتمل ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون از موادی اصالح قانون گرفت. صورت ارز

 شنبه سه روز علنی جلسه در تصویب با بود، گردیده تقدیم اسالمی شورای مجلس به فوریتی یک طرح

 سال در ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون اصالح الیحه نیهمچن د.یرس بیتصو به 21/7/1394 مورخ

 هایهادشنیپ با همراه دولت حهیال کارگروه گزارش اساس بر د.یگرد مجلس میتقد دولتی سو از 1394

 قانون اصالح حهیال» :درباره یکارشناس اظهارنظر یعلن صحن مخصوص گزارش براساس و بیتصو یالحاق

 شماره ،یاسالم یشورا مجلس یهاپژوهش مرکز یاقتصاد مطالعات دفتر ،«ارز و کاال قاچاق با مبارزه

یی قضا تیماه به توجه با .گرفت قرار مجلس یعلن صحن دستورکار در 1397 مهر ،15563-1 مسلسل

  د.شو اخذ حهیال مفاد درخصوص هییقضا قوه نظر دش مقرر حهیال

 

 یاقتصاد ژهیو و آزاد مناطق حوزه دری قانونگذار (8

 اعالمی اقتصاد ژهیو و آزاد مناطق حوزه دری متعدد حیلوا وها طرح ،میاسالی شورا مجلس دهم دوره در

 از مناطق تعداد شیافزا با مواجه عمدتا د،شمی ارائه مجلس به دولتی سو از کهی حیلوا د.یگرد وصول

ی از جمله مغایرت با اصل رداتیابا  و...ی مال بار نظر از موضوع نیا طبعا که دیگردمی ندگانینمای سو

 ژهیو منطقه دوازده و آزاد منطقه هفت جادیا حهیال 1395 سال در .شدقانون اساسی مواجه می 75

 و عمده اشکاالت لیدل به حهیال نیا بهی دگیرس روند نکهیا به توجه با. شد ارسال مجلس بهی اقتصاد

 و نگهبانی شورا راداتیا شد، بیتصو مجلس در حهیال نکهیا از پس داشتی بازنگر به ازین آن هیاول

 کردن مرتفع دنبال به حاضر حال دری اقتصاد ونیسیکم که دیگرد مطرح نظام مصلحت صیتشخ مجمع

 در مجلسی پژوهشها مرکزی کارشناس نظر نیهمچن و نگهبانی شورا نظر به توجه با است. راداتیا نیا

 مقرر مناطق، نیای سامانده لزوم و آزاد مناطقی سارکارشنیغ توسعه عدم بری مبن ونیسیکم جلسات

 طرح صورت به و کیتفک حهیال از بود شده مطرح طرح صورت به کهی اقتصاد ژهیو مناطق است شده

 صورت به که شد مقرر بود شده اضافه حهیال به محدوده اصالح عنوان با کهی آزاد مناطق شود. مطرح
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 ونیسیکم آزاد مناطقی تخصص تهیکم و نگهبانی شورا نظر به توجه با شود. ارسال دولت طرف از حهیال

ی شورا بهی رسم ریغ صورت به مجددا شده اصالح مصوبه قالب در نگهبانی شورا راداتیای اقتصاد

  است. شده گرفته نگهبانی شورا توسطی اساس قانون 75 اصل رادیا مجددا که است شده ارسال نگهبان

 اهشک جمله از آزاد مناطق جادیا درخصوصها پژوهش مرکز نظر موردی ارهایمع است ذکر انیشا

 و مسافر همراهی کاال ورود تیممنوع ها،رساختیز نیتام امکان حه،یالی شنهادیپ آزاد مناطق محدوده

 در گمرک استقرار وسعت، کاهش به توجه باها محدودهی کش فنس امکان ،یسواری خودروها تردد

 شد. اعمال حهیال دری حداکثر صورت به ...و آزاد مناطقی خروج وی ورودی مباد

نتری به این شایان ذکر است که الیحه توسعه منطقه آزاد چابهار و الحاق بنادر شهید بهشتی و کال

 تصویب شد و توسط دولت ابالغ گردید. 1397در سال  منطقه

 

 تصویب قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکي كشور (9

 در که است گیرندگانی تسهیالت از حمایت و کمک مجلس، نمایندگان هایدغدغه از یکی

ریمه دیرکرد، جبه واسطه  هاآن هابدهی و اندکرده تأخیر مختلف دالیل به هابانک مطالبات بازپرداخت

رد و با افزایش افزایش قابل توجه یافته است. چنین اقداماتی پیامدهای منفی به ویژه در شبکه بانکی دا

 میان این رد البته. کندمی مشکل دچار را هاآن ترازمالی و سودآوری ها،بانک غیرجاری مطالبات حجم

 از التتسهی امهال و تمدید روش یا و جریمه و دسو محاسبه روش در تخلف با نیز هابانک از برخی

 مستقال نیز مرا این که اندشده گیرندگانتسهیالت بدهی بیشتر افزایش باعث مرکزی بانک ابالغی مقررات

 پیگیری شود.  بایستمی

 و جریمه بخشش باب در حکمی 1397 سال بودجه قانون 16 تبصره و بند در مجلس نمایندگان

 بندی ادامه رد. نشد اجرایی آن ابهامات واسطه به که داشتند اولیه قرارداد اساس بر سود و اصل محاسبه

 سر. دنرسی سرانجام به هم آن که یافت اختصاص امر این به 1397 سال بودجه قانون اصالح طرح در

 سود ذفح به یربانکیغ یاعتبار مؤسسات و بانکها الزامطرح " عنوان تحت طرحی 1398 سال در انجام

 رایشو اما شد، تصویب و وصول اعالم فوریت دو با "رندگانیگ التیتسه یبده از مضاعف مهیجر و

 غایرتم اعالم مجددا نگهبان شورای مجلس، سوی از مصوبه اصالح از پس. کرد مغایرت اعالم نگهبان

 و شد ارجاع مصلحت تشخیص مجمع به مذکور طرح خود، مصوبه بر مجلس اصرار با نهایت در و کرد

 "کشور کیبان شبکه بدهکاران تسویهتسهیل " قانون عنوان تحت اصالحات برخی اعمال با مجمع سرانجام

یان سال سررسید شده تا پا هایبدهی نقدی تسویه صورت در قانون این اساس بر. شد ابالغ و تصویب

، قرار داد مالک محاسبه و نحوه محاسبه سود درخصوص ، ضمن بخشش جریمه، اصالحاتی نیز1397

  صورت خواهد گرفت.
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  اساسي قانون (44) چهارم و چهل اصل كليهای سیاست اجرای قانون اصالح قانون (10

 نیمهمتر کهی اساس قانون( 44وچهارم )ی اصل چهلکلهای ی سیاستاجرا قانون اصالح طرح بررسی

ی عمومی انهاده تیفعال )محدوده 6 ماده (،هابانک در سهام تملک )سقف 5 ماده طرح نیای اصالح مواد

 در تینها در و شد آغاز 1396 سالی ابتدا از (یبخش گرمیتنظی نهادها لی)تشک 59 ماده و (یدولت ریغ

  د.یرس بیتصو به فوقهای حوزه در قانون این تکمیل و اصالح برای 22/3/1397 سال

 

 هایسیاست اجرای قانون به موادی اصالح قانون (6) ماده «5» بند به «ز» بند الحاق قانون (11

  اساسي قانون (44) چهارم و چهل اصل كلي

 قراری ررسب موردی مل دیتول از تیحما ژهیو ونیسیکم در نمایندگان پیشنهادی طرح قالب در قانون این

های سیاست ایاجر قانون (21) ماده و (6) ماده (5) بند اصالح قانون" بیتصو به منجر جهینت در و گرفت

 فزایشا قانون این اصلی هدف شد. 28/3/1398 خیتار در "اساسی قانون (44) چهارم و چهل اصل کلی

 سقف کردن ودمحد برای دولتی غیر عمومی موسسات و نهادها کردن وادار برای اجرایی ضمانت

  است. کشور در رقابت امکان افزایش نتیجه در وها شرکت در سهامداری

 

 كشور كل 1396( قانون بودجه سال 9( و الحاق یک بند به تبصره )1( تبصره )ـقانون اصالح بند )ه (12

های اجرای ینهاین قانون که مبتنی بر طرح پیشنهادی نمایندگان به تصویب رسید به چهار موضوع تهاتر هز

ر رایگان، تخصیص تحویل قی آسفالت، ایزوالسیون، عایقکاری و یا مابه التفاوت تأمین مالی توسط کارفرما با

پرداخت  صد درصد درآمدهای حاصل از فعالیت شورای حل اختالف قوه قضائیه و در اولویت قرار گرفتن

های و پروژهها پاداش اعضای این شورا، مجوز استفاده از اوراق خزانه اسالمی در مصارف مربوط به طرح

مناطق  بهبود شرایط زلزله زدگان و بازسازیمربوط ازجمله تملک اراضی، کاهش مشکالت و تسریع در 

 د.به تصویب مجلس شورای اسالمی رسی 1397زلزله زده استان کرمانشاه پرداخته است و در سال 

 

 كشور كل 1395 سالي عمرانی )طرح(ها پروژه اعتبارات جذب مهلت رییتغ قانون (13

 انیپا از کشور کل 1395 سال بودجهی عمرانی )طرح(ها پروژهی مال سال دیتمد موضوع با قانون نیا

 د.یرسی اسالمی شورا مجلس بیتصو به 1396 سال در 1396 سال ورماهیشهر انیپا به رماهیت

 

 ي فروشگاههای انهیپا و انیمود سامانه حهیال بیتصو (14

 و مالیاتی فرار با مؤثر مبارزه اقتصادی، معامالت و مبادالت در شفافیت گسترش گذشته سالیان طول در

 تسهیل مالیات، میزان تعیین در مؤدیان و مالیاتی امور سازمان میان اختالفات کاهش صوری، هایشرکت

 هایاظهارنامه رسیدگی و محوری ممیز حذف رسمی، بخش اقتصادی فعاالن برای وکارکسب فضای
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 است بوده کشور اقتصادی و مالیاتی نظام اهداف از ...و هوشمند و سیستمی فرآیندهای بر مبتنی مالیاتی

 برای مؤثری گام اسالمی شورای مجلس در «نایمؤد سامانه و یفروشگاه هایانهیپا» قانون تصویب با که

 و افزوده ارزش بر مالیات در مالیات محاسبه مأخذ برآورد شد. برداشته مذکور اهداف به دستیابی

 که است بوده مالیاتی امور سازمان و مؤدیان میان اختالف عامل ترینعمده همواره مستقیم هایمالیات

 اساسی اصالحات مذکور قانون در شود.می مالیات ناعادالنه وصول به منجر متعددی موارد در امر همین

 حذف محوری(، مؤدی به محوری ممیز از )حرکت مالیاتی نظام در رویکرد و پاردایم تغییر نظیر متعددی

 و مؤدیان سامانه اندازیراه مالیات(، سیستمی رسیدگی و )تشخیص الرأسعلی روش به مالیات تشخیص

 زنجیره رصد و اقتصادی شفافیت افزایش منظوربه) برخط صورت به الکترونیکی حسابصورت صدور

 هایدستگاه دهیسامان فروشی، کد و صوری هایشرکت با مؤثر مقابله خدمات(، و کاال توزیع و عرضه

 امور تسهیل شخصی(، و شغلی هایحساب )تفکیک یکیالکترون پرداخت یهادرگاه و بانکی خوانکارت

 مناسب انگیزشی سازوکارهای ایجاد ضروری، غیر و مشابه مالیاتی آنان تکالیف کاهش و مؤدیان مالیاتی

 نیمهمتر است. شده لحاظ ...و قانون رعایت اجرایی هایضمانت افزایش کنندگان،مصرف و مؤدیان برای

 متعلقه اتیمال محاسبه و صیتشخ ندیفرآ بهبود "مؤدیان سامانه و فروشگاهی هایپایانه" قانونی ژگیو

ی هاروش از استفاده عدم و صیتشخ ندیفرا دری سنت کردیرو وجود ،یمحور زیمم حاضر حال در است.

درآْمد محوری در استقرار طرح جامع مالیاتی(، غلبه رویکرد ستانی )عدمسیستمی و هوشمند در مالیات

های اصلی نظام تشخیص و رسیدگی مالیاتی است. در سازمان امور مالیاتی، فساد و تبانی و... از آسیب

صورت استقرار سامانه مؤدیان و فراگیر شدن استفاده از پایانه فروشگاهی بسیاری از مشکالت موجود فرآیند 

شود. از دیگر مزایای اشخاص، عدالت مالیاتی فراهم میستانی کاهش یافته و با اخذ مالیات واقعی از مالیات

های تجاری و همچنین ایجاد های شخصی از حسابتوان به تفکیک حساباساسی تصویب الیحه مذکور می

خوان بانکی و کد مالیاتی فعاالن اقتصادی اشاره کرد که از این طریق امکان ارتباط میان دستگاه کارت

 مجلس تصویب به الیحه این شود.شویی، کدفروشی و... فراهم میهای فرار مالیاتی، پولپدیدهمبارزه مؤثر با 

 . گردید توسط رئیس جمهور ابالغ 1398 سال ماه آبان در و رسیده اسالمی شورای

 

 افزودهارزش بر اتیمال حهیال (15

 گذشته سالیان طول در گذرد.می کشور در افزوده ارزش بر مالیات قانون اجرای از دهه یک از بیش

 ساختار در شفافیت افزایش و توجه قابل مالیاتی درآمدهای وصول نظیر هاییمزیت مذکور قانون اجرای

 تولیدکنندگان الخصوصعلی و مؤدیان به متعددی هایآسیب لیکن است داشته دنبال به کشور اقتصادی

 هایچالش و ضعف نقاط کلیه احصاء و بررسی با اسالمی شورای مجلس اقتصادی کمیسیون که شد وارد

 بر مالیات قانون کردن دائمی الیحه در آنها رفع به اقدام افزوده ارزش بر مالیات قانون اجرای از ناشی

 اصالح شامل افزوده ارزش بر مالیات قانون در اقتصادی کمیسیون اصالحات مهمترین نمود. افزوده ارزش
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 اصالح و اقتصادی فعاالن مالیاتی اعتبار پذیرش افزوده، ارزش بر مالیات رسیدگی و تشخیص فرآیند

 فعاالن مشکالت از ایعمده بخش آنها مناسب اجرای و شدن نهایی با که است مالیاتی دادرسی فرآیند

 کمیسیون گزارش در نیز دیگری مهم موارد مذکور، اساسی اصالحات بر عالوه .شد خواهد مرتفع اقتصادی

 فرآیند تسریع به باید خصوص این در که دارد وجود افزوده ارزش بر مالیات الیحه پیرامون اقتصادی

 بابت پرداختی افزوده ارزش بر مالیات استرداد آن، اجرایی هایضمانت افزایش و مالیاتی اعتبار استرداد

و  هانهاده خرید بابت پرداختی افزوده ارزش بر مالیات استرداد صنعتی، تجهیزات و تولید خطوط خرید

 افزوده، ارزش بر مالیات محاسبه مأخذ اصالح برداری،بهره از قبل اقتصادی واحدهای به تولید اولیه مواد

 اقساطی و نسیه معامالت به مربوط مشکالت رفع تولیدی، واحدهای بر آالیندگی عوارض وضع دهیسامان

 افزوده، ارزش بر مالیات پرداخت درخصوص پیمانکاران مشکل رفع مالیات(، تعلق تاریخ )اصالح

 کاالهای بر خاص نرخ با مالیات وضع روستا، و شهر اسالمی شوراهای توسط عوارض وضع دهیسامان

 هایشرکت با مبارزه خارجی، کاالهای واردات مقابل در داخلی تولیدات از حمایت سالمت، به رسانآسیب

 علنی صحن در حهیال نیا دوم شور گزارش داشت. اشاره ...و قانونی مفاهیم برخی از ابهام رفع صوری،

  است.ی بررس حال در

 

 یشهر داریپا درآمد حهیال بیتصو و يبررس (16

 به تدول فیتکل و بوده استگذارانیس توجه مورد 1362 سال از کشور یهایشهردار ییخودکفا موضوع

 بودجه قانون در مجدداً .شد مطرح سال همان بودجه قانون در بار نیاول یبرا نهیزم نیا در یاحهیال ارائه

 چیه اما شد دیتأک هایشهردار داریپا یدرآمدها نظام نیتدو بر توسعه پنجم برنامه قانون و 1389 سال

 نهیهز و داریپا درآمد حهیال 1397 سال در نکهیا تا دینگرد جهینت به منجر فوق یقانون الزامات از کی

 در آن بیتصو و یبررس زین اکنونهم و شد ارسال یاسالم یشورا مجلس به هایاریده و هایشهردار

 اصالحمصوبات مجلس جهت  ) کندیم یط را خود یینها مراحل یاسالم یشورا مجلس یعلن صحن

 یحد ات توانست حهیال نیا .(ارسال شده است به این شورا نگهبانی شورا توسط شده مطرح راداتیا

 مرتفع را کشور یهایاریده و هایشهردار یبرا داریپا یدرآمد منابع فیتعر نهیزم در قانونگذار دغدغه

 اتفاق حهیال متن در یمهم راتییتغ ،یاسالم یشورا مجلس در حهیال یبررس ندیفرآ یط نیهمچن .دینما

 و هایشهردار نهیهز» موضوع به توجه توانیم حه،یال در شده جادیا مثبت راتییتغ ازجمله .افتاد

 یردعملک تیشفاف» مهم موضوعات عالوه، به .برد نام را خصوص نیا در یاحکام درج و «هایاریده

 مجلس رد که بود یموارد گرید ازجمله «هایشهردار یمال انضباط یارتقا» و «هایاریده و هایشهردار

 جهت رد مثبت یگام توانیم را حهیال نیا بیتصو لذا .گرفت قرار ژهیو تیعنا مورد یاسالم یشورا

 .دانست آنان عملکرد به یبخش انضباط و کشور یهایاریده و هایشهردار یمال ثبات شیافزا
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 وپرورش آموزش وزارت يبانیپشت و یادار ،يمال مقررات از يبرخ میتنظ طرح (17

 قوانین حاصال ها، دارایی واگذاری نحوه مالی، امور مورد در گوناگون و مختلف موضوعات به طرح نیا

 دهیرس مجلس بیتصو به طرح نیا پردازد.می پرورش و آموزش استخدامی و اداری موضوعات و مختلف

 است. نگرفته قرار نگهبان محترمی شورا دییتأ مورد اما است

 

 نامشروع اموال )اعادهي اساس قانون( 49ونهم )چهل اصلی اجرا قانون اصالح طرح (18

 كشور( مسئوالن

 نیمسئول غیرمشروع اموال است مکلف دولتی اساس قانون( 49ونهم )چهل اصلی اجرا قانون مطابق

 به اموال نیا ،او نبودن معلوم صورت در و برگرداند حق صاحب به و ییشناسا رای سالما انقالب از قبل

 در فساد رگونهه با مقابله منظوربه کشور نیمسئول نامشروع اموال اعاده طرح .شود بازگردانده المالبیت

نیز  قالبان ازپس  نیمسئول به قانون نیا به مربوط احکم دادنی تسر دنبال به کشوریی اجرا ساختار

گهبان نو به تأیید شورای  دهیرسی اسالمی شورا مجلس بیتصو به طرح نیا حاضر حال در است. بوده

 .استنیز رسیده 

 

 ي:بررس حال در مهم حیلوا وها طرح. 3

 (مسکن بازار التهابات كاهش و سوداگری های مستقیم)مقابله باطرح الحاق یک ماده به قانون مالیات 

 حال در است، مسکن بازار در سرمایه عایدی بر مالیات اخذ و سوداگری کنترل دنبال به که طرح این

  .است بررسی حال در اقتصادی کمیسیون در حاضر

 يخصوص -يعموم مشاركت حهیال 

 در ربوطهم ندیفرآ وی خصوص وی معمو مشارکت قرارداد عقد روال و ندیفرآ نییتب موضوع با حهیال نیا

 بیصوت به را حهیال نیا با رابطه در خود گزارش عمران ونیسیکم و شد ارسال مجلس به 1397 سال

 است. کرده میتقد مجلسی علن صحن به و رسانده

 دولتي مال مقررات ازي بخش میتنظ قانون به ماده کی الحاق طرح 

 در تدولی عموم بودجه محل از انیفرهنگ رهیذخ صندوق به پرداخت کردنی دائم موضوع با طرح نیا

 دارد. قراری علن صحن دری بررس صف در و دهیرس بیتصو به بودجه و برنامه ونیسیکم در

 هایسیاست اجرای قانون( 38) تا( 34) مواد اصالح موضوع عدالت سهام ساماندهي الیحه 

 اساسي قانون( 44) چهارم و چهل اصل كلي

 سهام کارگروه راستا، نیهم در د.یگرد ارائه دهم مجلس به 1396 سال ماه بهمن اواسط در مذکور حهیال

 گرفت. قراری بررس مورد مذکور حهیال و دیگرد لیتشکی مل دیتول از تیحما ژهیو ونیسیکم لیذ عدالت

https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1070498
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  د.یرس بیتصو به ونیسیکم در 1397 سال اواخر در مذکور حهیال اتیکل

 منافع تعارض تیریمد طرح  

 هاست، گیریتصمیم در منافع تعارض تیریمد عدم ازی ناش مفاسد، از زیادی بخش رشد اینکه به توجه با

 در آن بیتصوی قانون مراحل هنوز اما شده هیتهی اسالمی شورا مجلس در طرح نیانویس پیش

  است. نشده انجامها ونیسیکم

 ی اقتصاد وی ادار مفاسد نیمطلع قیتشو و تیحما طرح 

 رد طرح نیانویس پیش فساد ازی ریجلوگ و کشف در فساد دهندگان گزارش موثر نقش به توجه با

  است. نشده انجامها ونیسیکم در آن بیتصوی قانون مراحل هنوز اما شده هیتهی اسالمی شورا مجلس

 تیشفاف حهیال  

 کنترل و هادستگاه کارآمدی افزایش برای نیاز مورد شفافیت مختلف ابعاد تا شده سعی الیحه این در

 د.یرس بیتصو به ونیسیکم در حهیال نیا اتیکل گیرد. قرار توجه مورد فساد

 

 نظارتي عملکردب( 

پذیر؛ قرائت با بازارهای مالي قانون رفع موانع تولید رقابت گزارش نظارتي درباره مواد مرتبط. 1

 شده در صحن علني

هرچند تالشهای زیادی از سوی دولت و مجلس جهت تصویب این قانون صورت گرفت ولی نظارت بر اجرای 

نت ها و تالشهای صورت گرفته از سوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، معاواین قانون با وجود ارزیابی

نظارت مجلس و مرکز پژوهش ها، نظارت بر اجرای این قانون چندان مثمر ثمر نبود. نخستین گزارش مکتوب 

 گرفته صورت یهابررسیارزیابی عملکرد این قانون در حوزه بازارهای مالی تهیه و در صحن علنی قرائت شد. 

. است نداشته مناسبی چندان وضعیت ،قانون نیا با مرتبط مختلف ینهادها و هاسازمان عملکرد دهدمی نشان

 یبرخ و مربوط یهانامهآیین بیتصو و قانون ابالغ به صرفاً ،یمال یبازارها حوزه در بررسی مورد مواد عمده در

 اموال یواگذار همانند حوزه نیا در مندرج فیتکال از یادیز بخش که ینحو به است شده اکتفا هیاول اقدامات

 تیفعال ،یارز رهیذخ حساب محل از یارز یهایبده بازپرداخت ها،بانک غیربانکیهای و شرکت مازاد

 و کامل یاجرا با گرید احکام یبرخ و یارز تعهدات از یناش یالیر یهاتفاوت نیتأم ،یبندرتبه یهاشرکت

 توانیم یبررس مورد حوزه در قانون نیا فیضع عملکرد ییچرا لیتحل در. دارند یادیز نسبتاً فاصله اثربخش

 در یجد عزم نبود اقتصاد، یقیحق بخش و یمال بازار بر آن اثرات و کشور اقتصاد در ینسب رکود تداوم به

 ،یپراکندگ ها،دستگاه فیتکال در ییاجراهای ضمانت ینیبشیپ عدم ت،یمسئول یدارا ینهادها و هادستگاه

 ییاجراهای نامهنییآ به یاساس ماتیتصم یبرخ نمودن احاله قانون، احکام در ابهامات یبرخ و انسجام نبود

ها نامهآیین مفاد رییتغ به نسبت نفعیذ یهاگروه فشار و دولت در میتصم اتخاذ شدن یطوالن بر آن یاثرگذار و

 . نمود اشاره دولت ماتیتصم و
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 (1398لغایت مرداد ماه  1395كار )خرداد ماه وعملکرد نظارتي درباره بهبود محیط كسب. 2

 گزارشی کل بخش سه در توانیم را وکارکسب طیمح بهبود درخصوص دهم مجلسی نظارت عملکرد

 نظارت :دوم (؛16/11/1390 )مصوب «وکارکسب طیمح مستمر بهبود قانون»ی اجرا بر نظارت :اول داد؛

 برنامه نونقا» 22 )ماده وکارکسبی المللنیبی هاشاخص در رانیا رتبه بهبود بر ناظر احکامی اجرا بر

 وب)مص («1396 -1400) رانیا یاسالم یجمهور یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد توسعه ششم سالهپنج

 قانون») وکارکسبی مجوزهای سامانده درخصوص دولت عملکرد بر نظارت :سوم و (14/12/1395

 مواد اصالح قانون» (،25/3/1387 )مصوب «یاساس قانون وچهارمچهل اصل یکل هایسیاست یاجرا

 و (1/4/1393 )مصوب «اساسی قانون وچهارمچهل اصل کلی هایسیاست اجرای قانون (7) و (6) ،(1)

 (.20/2/1394 )مصوب ،«کشور مالی نظام ارتقای و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون»

 نظارت و یمل دیتول از تیحما ژهیو ونیسیکم کار دستور دری اصل موضوعات جمله از حوزه، سه نیا

 نیهمچن و آنی فرعی هاتهیکم وی اساس قانون وچهارمچهل (44) اصلی کلهای ی سیاستاجرا بر

 است. بودهی اسالمی شورا مجلسی هاپژوهش مرکز

میسیون کمنجر به تدوین دو گزارش نظارتی توسط  مجموعه اَعمال نظارتی مجلس در دو حوزه مذکور،

ئت در صحن گزارشی برای قرا ن در صحن علنی شد. در حوزه مجوزها،ویژه حمایت از تولید ملی و قرائت آ

 پردازیم.توسط کمیسیون تدوین نشده است. در ادامه، به اختصار به محتوای دو گزارش مذکور می

 وكاركسب طیمح مستمر بهبود قانون یاجرا بر نظارت - اول

 انونق نیا اهداف نیترمهم .دیرس بیتصو به 1390 بهمن 16 در وکار،کسب طیمح مستمر بهبود قانون

 :از ارتندعب شده، نیتدو (حکم 53) ماده 29 قالب در گذاریسرمایه و تولید موانع رفع کردیرو با که

 مجوزها؛ صدور در عیتسر قیطر از ژهیوبه وکارکسب شروع لیتسه .1 

 ؛یاقتصاد یریگمیتصم از شیپ یاقتصاد فعاالن با مشورت به مسئوالن الزام .2 

 ؛یاقتصاد فعاالن ازین مورد آمار و اطالعات یسازشفاف .3 

 ؛یعموم بخش معامالت یسازشفاف .4 

 کوچک؛ دکنندگانیتول یبرا بازار به یدسترس جادیا .5 

 ؛یاقتصاد مسئوالن یرفتارها و هامیتصم ،هاسیاست رییتغ کردن ینیبشیپ قابل و باثبات .6 

 ؛یفرامرز تجارت و یعموم بخش معامالت واحد پنجره یهاسامانه جادیا .7 

  .یخارج هیسرما جذب و یرنفتیغ صادرات شیافزا جهت در یخارج استیس یهاتیظرف تیهدا .8 

 بهبود قانون یاجرا مسئول یهادستگاه و نهادها نیز و نفعانذی از یافتیدر هایگزارش به توجه با -

 از تیحما ژهیو ونیسیکم وکارِکسب بهبود تهیکم در شدهانیب ینقدها و حاتیتوض وکار،کسب طیمح

 مرکز توسط گرفتهصورت یهایبررس و یاساس قانون 44 اصل یکل هایسیاست یاجرا بر نظارت و دیتول
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 که است شرح نیبد «وکارکسب طیمح مستمر بهبود قانون» یاجرا یابیارز جهینت مجلس، یهاپژوهش

 اجرا کامل طوربه حکم 10 صرفاً ،1396 ماه آبان تا مذکور، قانون ماده 29 در مندرج حکم 53 مجموع از

 حدود گذشت از پس گر،ید عبارت به .است نشده اجرا حکم 25 و شده اجرا ناقص طوربه حکم 18 شده،

 مذکور قانون احکام از پنجمکی صرفاً وکار،کسب طیمح مستمر بهبود قانون بیتصو از مین و سال پنج

 در نشده، اجرا حکمِ 25 یمحتوا .است نشده اجرا اساساً مذکور، قانون احکام از یمین حدود و شده اجرا

 طیمح بهبود و گذاریسرمایه امنیت افزایش ت،یشفاف یبرقرار یبرا گشاراه و مهم یاحکام دارندة بر

 .است وکارکسب

 توجه قابل مذکور قانونی اجرا درخصوص ریز شرح به ینکات گرفته،صورت یهایبررس به توجه با

 :است

 و نهادها جادیا به موفق هنوز د،یتول موانع رفع یبرا یگرمطالبه وجود با یخصوص بخش .1 

 اصالح ای نیتدو در یاقتصاد فعاالن مطالبات بازخورد یریگیپ و نظرات ارائه یبرا الزم یسازوکارها

  .است نشده مربوط مقررات و نیقوان

 و یکارآمد از ،«یخصوص بخش و دولت یوگوگفت یشورا» در یدولت یاعضا نامنظم حضور .2 

  .است کاسته شورا این یاثربخش

 خارجی ایبرنده و تولیدکنندگان چشمگیر حضور با اخیر هایسال در ایران بازار که شرایطی در .3 

 روز هب روز کنندگان،مصرف و بازار به ایرانی متوسط و کوچک تولیدکنندگان دسترسی و بوده مواجه

 خارجی کاالهای را خرید مراکز و هافروشگاه هایقفسه در ایرانی کاالهای جای و است شده محدودتر

 عرضه برای هاییمکان ایجاد بر مبنی وکارکسب طیمح مستمر بهبود قانون (16) ماده اجرای گیرند،می

 به نیایرا متوسط و کوچک تولیدکنندگان محصوالت رساندن برای منفذی توانستمی ایرانی، کاالهای

  .باشد بازار

 بخش التمعام جامع یرساناطالع گاهیپا» نشدن جادیا و قانون نیا (19) ماده حکم یاجرا عدم .4 

 فساد سازهنیزم و نگهداشته ابهام و سؤال ریز همچنان را یدولت یقراردادها تیشفاف تنها نه «یعموم

 و یابترق شفاف، معامله امکان از را یتعاون و یخصوص بخش مانکاریپ شرکت هزاران بلکه است، شده

  .است کرده محروم دولت با منصفانه

 1شد. قرائت مجلسی علن صحن در 19/1/1397 خیتار در گزارش نیا

 

 

                                                 
 اصل کلی هایسیاست اجرای بر نظارت و ملی تولید از حمایت ویژه گزارش کمیسیون». مشخصات گزارش به این شرح است: 1

نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، آیین (49، ماده )«وکاربهبود محیط کسب اساسی درباره اجرای قانون قانون (44وچهارم )چهل

 .10/10/1396، تاریخ چاپ: 15، ردیف 111سال دوم، شماره گزارش:  معاونت نظارت، اداره کل امور کارشناسی نظارت، دوره دهم ـ
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 وكاركسبي المللنیبی هاشاخص در رانیا رتبه بهبود بر ناظر احکامی اجرا بر نظارت - دوم

های گزارش در رانیا رتبه بهبود هدف با اخیری هاسال در مصوبی قانون احکام توجه قابل حجم وجود با

 هم و نشده بهتر چندانها گزارش نیا در رانیا رتبه تیوضع هم وکار،کسب طیمحی داخل وی جهان

 که استی حال در نیا کنند.یمی تینارضا احساس وکارکسب و دیتول طیشرا از رانیا دری اقتصاد فعاالن

 مقررات قوانین، اصالح اب کرده مکلف را دولت توسعه، ششم سالهپنج برنامه قانون (22) ماده «الف» بند

 اجرای چهارم سال پایان در تا سازد شفاف و سهل سالم، امن، ایگونهبه را وکارکسب محیط ها،رویه و

 مالکیت حقوق المللیبین هایشاخص و المللیبین پذیریرقابت شاخص دو در ایران رتبه برنامه، قانون

 ا(یآسی غرب جنوب و قفقاز و انهیمی ایآس ه،یهمسای )کشورها اندازچشم سند منطقه کشورهای میان در

 انجام شاخص در شود. محقق هدف این از (%20) درصد بیست سال هر و یابد ارتقاء سوم رتبه به

 برسد. برنامه قانون اجرای پایان در هفتاد از کمتر به و یافته ارتقاء رتبه ده سال هر ران،یا زین کاروکسب

 ششم برنامه قانون اول سال دو دری اقتصادهای سیاست و مقررات در اصالحات تیوضع و روند اما

 سال دو نیا در خودی قانون فیتکل نیا به دولت که دهندیم نشان مجموعاً (1397 و 1396 یهاسال)

 است. نکرده عمل

 يجهان بانک وكاركسب انجام گزارش .1

 سهولت میزان شود،می منتشر جهانی بانک توسط 2005 سال از که «وکارکسب انجام» سالیانه هایگزارش

. دهدمی نشان جهان کشور 190 حدود در را متوسط و کوچک هایبنگاه عمر چرخه طول در وکارکسب انجام

 از 128 رتبه در ،2018 سال گزارش به نسبت تنزل رتبه 4 با ایران وکار،کسب انجام 2019 سال گزارش در

 جایگاه در قبل سال به نسبت تنزل رتبه 1 با انداز،چشم سند کشورهای با مقایسه در و کشور 190 میان

 سال در ایران امتیاز جزئی بسیار بهبود وجود با. است گرفته قرار اندازچشم سند منطقه کشور 25 از نوزدهم

 بیشتر چراکه است؛ خورده رقم کشور برای گذشته سال به نسبت ترینامطلوب رتبه اما گزارش، این در 2019

 .اندداشته ایران از بیشتری سرعت وکارکسب مقررات بهبود در کشورها سایر پیشرفت

 تیمالک حقوق الملليبین شاخص .2

 انجه کشور 125 خود، انتشار سال نیازدهمی در تیمالک حقوق یالمللنیب شاخص 2018 سال زارشگ

 ،یاسیس و یحقوق طیمح :از عبارتند تیمالک حقوق یالمللنیب شاخص یاصل نماگر سه .ردیگیم بر در را

 10 اًمجموع) مؤلفه نیچند به کدام هر نماگر سه نیا .یفکر تیمالک حقوق و یکیزیف تیمالک حقوق

 ورکش 125 نیب در ،2018 سال تیمالک حقوق یالمللنیب گزارش در رانیا .شوندیم میتقس (مؤلفه

 روند .ستا گرفته قرار 14 رتبه در انداز،چشم سند منطقه یکشورها نیب در و 91 نامناسب رتبه جهان،

 افتهی دبهبو 91 به 104 از 2018 تا 2011 یهاسال در تیمالک حقوق یالمللنیب شاخص در رانیا رتبه

 .دارد یادیز فاصله مطلوب تیوضع از هنوز اما است،
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 يجهان یریپذرقابت شاخص .3

 منتشر و تهیه رکن 12 در جهانی پذیریرقابت عنوان با را گزارشی 2005 سال از اقتصاد جهانی مجمع

 صنایع، بازرگانی، اتاق همکاری با 2009 سال از نیز ایران اسالمی جمهوری در پذیریرقابت وضعیت. کندمی

 2018 سال گزارش در ایران .شودمی تعیین المللیبین بندیرتبه این در ایران کشاورزی و معادن

 .است داشته تنزل گذشته سال به نسبت رتبه یک تنها کشور، 140 میان از 89 رتبه کسب با پذیریرقابت

 1شد. قرائت مجلسی علن صحن در 20/3/1397 خیتار در گزارش نیا 

 وكاركسبی مجوزهاي سامانده درخصوص دولت عملکرد بر نظارت ـ سوم

 عضلم همچنان گرفته،صورت یهاتالش و مختلف ینهادها توسط متعدد مقررات و نیقوان بیتصو رغمبه

 نقطه .شودیم شمرده وکارکسب طیمح یجد معضالت از یکی «دیتول مخل و ریوپاگدست یمجوزها»

ی اصل کلهای ی سیاستاجرا قانون» (7) ماده به مجوزها، لیتسه وی سامانده درخصوص نیتقن آغاز

  گردد.یبازم (8/11/1386 )مصوب «یاساس قانون( 44وچهارم )چهل

 زین تبصره هس و شد اصالح «پذیر...رقابت تولید موانع رفع قانون» (57) ماده موجب به مذکور قانون 

 ماده «3» تبصره اساس بر شد. الحاق مذکور قانون (3) ماده به «7» و «6» و «5»ی هاتبصرهعنوان به

 دیولت موانع رفع قانون (57) ماده موجب بهی )اصالح (...7) و (6) (،1) مواد اصالح قانون (3)

 دیتمد ر،صدو ندیفرا و طیشرا نوع،» ماه، کی ظرف بودند موظف وکارکسب صدور مراجع ،«ر...یپذرقابت

 ئتیه به کیالکترون صورت به و کرده هیته «یقانونی مبان همراه به کنندیم صادر که رایی مجوزها لغو و

 و طیشرا» ر،مذکو قانون ابالغ از پس ماه سه حداکثر بود مکلف زین ئتیه نیا کنند. ارسالیی زدامقررت

 لیتسهی نحو به را نهایا مانند و هانامهنییآ ها،بخشنامه مقررات، در وکارکسبی مجوزها صدور مراحل

 داقلح با کشور در وکارکسب مجوز صدور که دهد لیتحلی نحو به را آنی هانهیهز و دینما عیتسر و

 مانز نیکمتر در وکارکسب آنی اندازراه وی رحضوریغ وی آن صورت به حاًیترج آن مراحل و نهیهز

 «.ردیپذ صورت ممکن

 ئتیه خانهریدب عنوان )بهیی دارا وی اقتصاد امور وزارتی اقتصاد امور معاونت مسئوالن حاتیتوض 

 در ژهیوبه ،مذکور( نهاد به )وابسته کاروکسب طیمح بهبود و شیپا مطالعات، یمل مرکز و (ییزدامقررات

 گفتهشیپی قانون فیوظا که است آن نشانگر ...یمل دیتول از تیحما ونیسیکم وکارکسب بهبود تهیکم

  است. نشده انجام کامل طور به همچنان هادستگاه توسط

 

                                                 
 44اصل  کلی هایسیاست اجرای بر نظارت و ملی تولید از حمایت ویژه گزارش کمیسیون»مشخصات گزارش به این شرح است:  .1

های ( قانون برنامه ششم توسعه درباره بهبود وضعیت ایران در شاخص22اساسی در خصوص عملکرد دولت در اجرای ماده ) قانون

 ره دهم ـنامه داخلی مجلس شورای اسالمی، معاونت نظارت، اداره کل امور کارشناسی نظارت، دوآیین (40، ماده )«وکارمحیط کسب

 .31/2/1398، تاریخ چاپ: 2، ردیف 279سال سوم، شماره گزارش: 
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 های تفریغ قوانین بودجه ساالنهبررسي گزارش .1

 در و دهش ارسال مجلس به بعد سال ماه بهمن در معمول صورت به ساالنه بودجه نیقوان غیتفر گزارش

های ونیسیکم در نیهمچن گزارش نیا ازهایی بخش ریاخی هاسال در شود.می قرائتی علن صحن

 است. گرفته قراری بررس موردی تخصص

 بررسي عملکرد قانون رفع موانع تولید .2

های ییدارا تملکهای طرحی واگذار و دولتهای یبده موضوع به که دیتول موانع رفع قانون ازیی بندها

 گزارش ت.گرف قراری بررس مورد دیتول از تیحما ژهیو ونیسیکم دری جلساتی ط بود پرداختهای هیسرما

 شد. خواهد قرائت صحن در مربوطه

 تحقیق و تفحص از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها .3

 حال در .دیانجام طول به 1397 سال تا و شد آغاز 1396 سالاین قانون از  از تفحص و قیتحق ندیفرآ

 صحن دریی نها گزارش و شدهی بررسی تخصصهای ونیسیکم درها یبررس نیا از حاصل گزارش حاضر

 شد. خواهد قرائتی علن

 ها بررسي عملکرد منابع و مصارف قانون هدفمند كردن یارانه .4

 کردن دهدفمن قانون مصارف و منابع عملکردی بررس به ماهه سه مقاطع در بودجه و برنامه ونیسیکم

 پردازد.یم (یسنواتهای بودجه 14 )تبصرهها ارانهی

 بررسي عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایي .5

 الس بودجه حهیال دریی شکوفا وی نوآور صندوق بودجهی بررس از شیپ بودجه و برنامه ونیسیکم

 دادند. اختصاص صندوق نیا عملکرد گزارشی بررس به راای جلسه 1398

 1398و  1397قوانین بودجه  5بررسي عملکرد بند و تبصره  .6

 ارتوز عملکرد گزارشی بررسی برا رای جلسات بودجه و برنامه ونیسیکم 1398 و 1397های سال در

 ست.ا داده اختصاص («5» تبصره« و» بند )موضوع دولتهای یبده تهاتر رامونیپیی دارا و اقتصاد

 های سنواتي با موضوع اشتغالبودجه 18بررسي عملکرد تبصره .7

 اشتغالی برا شده داده صیتخص منابع عملکردی بررسی برای جلسات ساله همه بودجه و برنامه ونیسیکم

 د.ینمایم برگزار (یسنواتهای بودجه 18 تبصره لی)ذ

 درآمدهای نفتي سهم مناطق نفت خیز و كمتر توسعه یافته %3بررسي عملکرد اختصاص  .8

 مترک و زیخ نفت مناطق سهم اختصاص از نانیاطم کسب هدف با بودجه و برنامه ونیسیکم ساله همه

 د.ینمایم اربرگز بودجه و برنامه سازمان ندهینما حضور با رای جلساتی نفتی درآمدها از افتهی توسعه

 بررسي وضعیت مالي صندوق توسعه ملي  .9

 رای تجلسای مل توسعه صندوق به مربوطهای تبصرهی بررس از شیپ سال هر بودجه و برنامه ونیسیکم

 دهد.یم اختصاصی مل توسعه صندوق تیوضعی بررس به
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 قیر رایگان -( قانون بودجه1پیگیری عملکرد بند ه تبصره ) .10

های ودجهب (1) تبصرهـ ه بند عملکردی بررسی برای متعدد جلسات بودجه و برنامه ونیسیکم ساله همه

  د.ینمایم برگزار نفت وزارت وها ونیسیکم ریسا ندگانینما حضور بای سنوات

( قانون برنامه ششم توسعه: حساب واحد خزانه 17ماده )« ب»پیگیری نحوه اجرای بند  .11

 كل كشور

 حضور بای جلساتی طیی اجراهای دستگاه توسط توسعه ششم برنامه قانون( 17) ماده« ب» بندی اجرا

 ربوطهم گزارش گرفت. قراری بررس موردی اقتصاد ونیسیکم دری دار خزانه وی مرکز بانک ندگانینما

 شد. خواهد قرائت صحن در که است شده نیتدو مجلسهای پژوهش مرکز توسط

استاندارد سازی سامانه  (: تامین و2تنظیم )( قانون 65ماده )« ب»بند  بررسي عملکرد .12

 سرمایشي و گرمایشي مدارس

ی برا شده هداد اختصاص بودجه عملکردی بررس منظوربه رای جلسات ساالنه بودجه و برنامه ونیسیکم

 میتنظ نونقا (65) ماده« ب»بند  لیذ مدارسی شیگرما وی شیسرما سامانهی استانداردساز و نیتام

 د.ینمایم برگزار نفت وزارت و بودجه و برنامه سازمان ندگانینما حضور با (2)

 (مالیاتي جامع طرح) مستقیم هایمالیات قانون مکرر (169) ماده اجرای میزان بررسي. 13

 اقتصادی آزاد مناطق در مستقر پتروشیمي دالالن مالیاتي فرار بررسي .14

( 44وچهارم )اصل چهل یو نظارت بر اجرا يمل یداز تول یتحما» یژهو یسیونگزارش كم.15

 ياقتصاد مقاومت يكل هاییاستتحقق س یگیریقانون نحوه پ یدرباره اجرا «يقانون اساس

 مجلس، علني صحن برای

 یاجرا تحقق درخصوص ياسالم یشورا مجلس اقدامات مورد در يعلن صحن گزارش.16

 ،يمقاومت اقتصاد يكل یاستهایس

 1398و اقتضائات و الزامات بودجه  1397درباره عملکرد بودجه  محاسبات وانیدزارش گ.17

 (ياتیمال جامع طرح و ياتیمال ی)درآمدها

 (ياتیمال جامع طرح و ياتیمال ی)درآمدها 1396عملکرد هشت ماهه بودجه  يبررس.18

 ششم برنامه قانون 17 ماده)ب(  بند یاجرا مورد در یياجرا یهادستگاه عملکرد يبررس.19

 (خزانه واحد حساب ی)اجرا توسعه

 تسویه) آن اصالحات و 1395 سال بودجه قانون «35» تبصره «و» بند نظارتي گزارش.20

 ارز تسعیر از حاصل مازاد حساب محل از هابانک سرمایه افزایش نیز و هابانک به دولت بدهي

 (مركزی بانک

 هایبدهي ایزنجیره تهاتر و تسویه) 1397 سال بودجه «5» تبصره «و» بند نظارتي گزارش.21

 (مركزی بانک به هابانک و ها،بانک به پیمانکاران پیمانکاران، به دولتي هایشركت و دولت

 (بودجه هایگزارش قالب در) ازدواج الحسنهقرض تسهیالت نظارتي هایگزارش.22
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 واكاوی( 4) ایران در سرزمین آمایش و ایمنطقه مطالعات مجموعه نظارتي گزارش.23

 قانون( 26ماده ) «الف»بند  جزءیک)  سرزمین آمایش اسناد تهیه با ارتباط در دولت عملکرد

 (توسعه ششم برنامه

 اجرای در دولت عملکرد ارزیابي ایران؛ در صنعتي توسعه استراتژی فقدان شناسي آسیب.24

 (معدني و صنعتي هایاولویت فهرست تهیه) توسعه ششم برنامه« 46» ماده «الف» بند حکم

 فرماندهي ستاد مصوب هایپروژه و «مقاومتي اقتصاد ملي برنامه 12» ارزیابي و بررسي.25

 1395 سال برای مقاومتي اقتصاد

 

 غیرعلني جلسات درمطروحه  مهم موضوعات .2

 كشور بانکي شبکه در مالي ناترازی بحث ارائه (الف

 است ورکشی بانک شبکهی اترازنامه میوخ تیوضع ریاخی سالها در کشور اقتصادی اساس مسائل ازی کی

 است داشتهی درپ را هابرداشت اضافه محل ازی پول هیپا شیافزا وها ی بانکدهالتیتسه توان کاهش که

 ازی ماسالی شورا مجلسی هاپژوهش مرکز دارند. کشور اقتصاد بری توجه قابلی منف اثرات دو هر که

 سپ کرد. آغاز دهیپد نیای امدهایپ و هاشهیر وی ستیچ درخصوص رای اگستردهی هایبررس 94 سال

 تینها در نهیزم نیا در انباشته دانش و ایدنی کشورها اتیتجرب به تیباعنا و آن ابعاد ومسئله  شناخت از

 آنهای گزارش و شد نیتدو وی طراح مجلسی هاپژوهش مرکز درمسئله  نیا با مواجههی برای چارچوب

 تیاهم لیدل به گرفت. قرار ریتقد و توجه مورد که شد ارسال نظامی عالی هادستگاه ریسا و مجلس به

 د.یگرد قرائت زینی اسالمی شورا مجلسی رعلنیغ جلسه در مزبور گزارش موضوع،

 1397بررسي تحوالت اقتصادی سال ( ب

 یافت ادامه 1397 سال طول در و شد آغاز 1396 سال نیمه از که سال اقتصادی تحوالت به توجه با

 بررسی و اساسی کاالهای قیمت افزایش دالیل ارزی، تحوالت بررسی برای علنی غیر جلسه چند

 استماع دولت،های سیاست بررسی جلسات این هدف .شد برگزار 1397 سال در اقتصادیهای تحریم

 موجب یزیاد حدود تا نهایت در که بود نمایندگان پیشنهادهای و نظرات و مستقل کارشناسان نظرات

 .شد ..(.و ارزی سامانه اندازی راه حمایتی،های سیاست )دولتهای سیاست اصالح مواردی در و همگرایی
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 و تفحص عملکرد تحقیق .3

 های تحقیق و تفحص وضعیت اجمالي پرونده -جدول

 عنوان ردیف
تاریخ وصول 

 تقاضا

تاریخ ارجاع به 

كمیسیون برای 

 بررسي ضرورت

 وضعیت پرونده كمیسیون

 نزد کمیسیون اقتصادی 18/4/1396 13/4/1396 عملکرد بانک توسعه تعاون و بانک رفاه کارگران 1

2 

نحوه توزیع بیست و پنج هزار میلیارد ریال بدهی 

( قانون 36ها موضوع تبصره )دولت به شهرداری

 کل کشور 1395اصالح قانون بودجه سال 

28/5/1396 6/6/1396 

برنامه و 

بودجه و 

 محاسبات

 نزد کمیسیون

3 
های اقتصادی صندوق بررسی عملکرد بنگاه

 بازنشستگی کشوری
 نزد کمیسیون اقتصادی 6/6/1396 31/5/1396

 نزد کمیسیون اقتصادی 4/7/1396 8/6/1396 عملکرد بانک ملت 4

 نزد کمیسیون اقتصادی 1/8/1396 19/7/1396 عملکرد بانک توسعه تعاون 5

 نزد کمیسیون اقتصادی 1/8/1396 19/7/1396 عملکرد بانک صادرات 6

7 
عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در 

 پنج سال گذشته
 نزد کمیسیون اقتصادی 13/8/1396 10/8/1396

8 
عملکرد صندوق کارآفرینی امید از ابتدای دولت 

 یازدهم
 اقتصادی 1/9/1396 22/8/1396

 مختوم 

 متقاضی()انصراف 

9 

بررسی عملکرد بانک کشاورزی در چگونگی حمایت 

از بخش کشاورزی، پرداخت تسهیالت، انتصابات 

 مدیران

 نزد کمیسیون اقتصادی 8/9/1396 1/9/1396

10 

عملکرد بیمه ایران درخصوص وظایف قانونی، نحوه 

پرداخت مطالبات و دیون مردم در مواقع بروز 

فعالیت شعب و حوادث و تصادفات و واگذاری و 

 نحوه فعالیت این شرکت دولتی در مناطق آزاد

 نزد کمیسیون اقتصادی 22/9/1396 8/9/1396

 نزد کمیسیون اقتصادی 17/10/1396 6/10/1396 بررسی عملکرد منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم 11

12 

 بررسی عملکرد بانک و بیمه سامان در بازار ارز و

مصوبات شورای پول و رعایت قوانین و مقررات و 

 اعتبار و رعایت حقوق مردم و مشتریان

 نزد کمیسیون اقتصادی 22/12/1396 16/12/1396

 نزد کمیسیون اقتصادی 26/12/1396 20/12/1396 بررسی سرنوشت اموال تملیکی 13

 نزد کمیسیون اقتصادی 9/5/1397 8/3/1397 عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی کشور  14

15 

 درخصوص عملکرد گمرک جمهوری اسالمی ایران

دم عتخلفات مالی اعم از اختالس، تبانی و قاچاق کاال و 

 رعایت قانون و ضوابط 

 اقتصادی 27/3/1397 9/3/1397
نزد هیئت تحقیق و 

 تفحص

 اقتصادی 16/4/1397 10/4/1397 مدیریت شعب منطقه کردستان بانک سپه  16
 مختومه

 )انصراف متقاضی(

17 
 واگذاری و ارزش استخدام شرکت سهام الومینیوم ایران

 سازیتوسط سازمان خصوصی
 نزد کمیسیون اقتصادی 9/5/1397 31/4/1397

18 

 و نیما استانی عملکرد ارزیابی و دولت اخیر سیاست ارزی

 اجرای احتمالی مفاسد و آفات، هاآسیب، آثار بررسی

  1397 ارزی مصوبه

 نزد کمیسیون اقتصادی 9/5/1397 3/5/1397
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 عنوان ردیف
تاریخ وصول 

 تقاضا

تاریخ ارجاع به 

كمیسیون برای 

 بررسي ضرورت

 وضعیت پرونده كمیسیون

19 
 تا 1392 سال از سازی خصوصی سازمان عملکرد بررسی

  1397 سال
 اقتصادی 13/5/1397 9/5/1397

 نزد کمیسیون

)تعیین اعضای هیئت 

 تحقیق و تفحص(

 اقتصادی 21/5/1397 14/5/1397 دامپروری مغان  و صنعت و کشت شرکت واگذاری نحوه 20
نزد هیئت تحقیق و 

 تفحص

 اقتصادی 21/5/1397 14/5/1397 عملکرد سازمان اقتصاد اسالمی ایران  21
 مختومه

 )منصرف تلقی شده(

22 
نحوه قیمت گذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری 

 مغان 
 اقتصادی 3/6/1397 16/5/1397

نزد هیئت تحقیق و 

 تفحص

 نزد کمیسیون اقتصادی 3/6/1397 16/5/1397 صنعتی انزلی ـ عملکرد سازمان منطقه آزاد تجاری  23

24 
 میزان وجوه سپرده گذاری شده توسط قوه محترم قضایی،

 میزان سودهای حاصله و محل هزینه آن 
 نزد کمیسیون اقتصادی 10/6/1397 4/6/1397

25 
 در ارز واگذاری و تخصیص نحوه درخصوص دولت عملکرد

  گذشته سال دو
 کمیسیوننزد  اقتصادی 18/6/1397 11/6/1397

26 

 مربوطه امالک و تبریز سازی ماشین شرکت واگذاری نحوه

 سازمان توسط چلیک آذر شرکت همچنین و

  سازیخصوصی

 اقتصادی 2/7/1397 14/6/1397

 نزد کمیسیون

)تعیین اعضای هیئت 

 تحقیق و تفحص(

27 

 هایصندوق و اقتصادی و مالی عملکرد بررسی

ون وابسته به وزارت تعا اقتصادی هایبنگاه و بازنشستگی

 کار و رفاه اجتماعی 

 نزد کمیسیون اقتصادی 21/7/1397 8/7/1397

 نزد کمیسیون اقتصادی 7/8/1397 2/8/1397 بررسی عملکرد صورتهای مالی هواپیما آسمان  28

29 

عملکرد سازمان بازنشستگی کشوری با توجه به عدم 

های مختلف و کارآمدی و شفافیت و احتمال وجود راه

 زیانده بودن زیرمجموعه آن سازمان 

 نزد کمیسیون اجتماعی  13/8/1397 12/8/1397

 اقتصادی 18/9/1397 7/9/1397 عملکرد گمرک جمهوری اسالمی ایران  30
 مختومه

 )انصراف متقاضیان(

 نزد کمیسیون اقتصادی 3/10/1397 27/9/1397 منطقه ویژه اقتصادی دوغارون تایبادهای کلیه فعالیت 31

 نزد کمیسیون اقتصادی 1/11/1397 16/10/1397 سازمان دامپزشکی کشور 32

33 

تخلفات مالی و  درخصوص گمرک جمهوری اسالمی ایران

ن و هم از اختالس، توانی و قاچاق کاال و عدم رعایت قانو

 ضوابط 

 نزد متقاضی اقتصادی 1/11/1397 19/10/1397

 نزد کمیسیون اقتصادی 10/11/1397 30/10/1397 سازی کشورعملکرد سازمان خصوصی 34

 نزد کمیسیون اقتصادی 17/11/1397 16/11/1397 بنیاد شهید و امور ایثارگران  35

36 
ی زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعهای بانک

 (بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون)
 نزد کمیسیون اقتصادی 30/11/1397 15/11/1397
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 عنوان ردیف
تاریخ وصول 

 تقاضا

تاریخ ارجاع به 

كمیسیون برای 

 بررسي ضرورت

 وضعیت پرونده كمیسیون

37 
 (ایفیک)های خارجی ایران گذاریشرکت سرمایه عملکرد

 های خارجی تابعه های ایهاک و دیگر شرکتهلدینگ
 نزد کمیسیون اقتصادی 8/12/1397 29/11/1397

38 
وابسته به )بررسی تخلفات اقتصادی بنیاد فرهنگی قدس 

 (وزارت آموزش و پرورش در
 نزد کمیسیون اقتصادی 7/12/1397 27/11/1397

39 
های تحت های اداری اجرایی و نحوه واگذاری شرکتزمینه

 ها الن و سایر استانگیدماوند استان  هپوشش آتی
 نزد کمیسیون اقتصادی 20/1/1398 20/12/1397

 نزد کمیسیون اقتصادی 10/2/1398 3/2/1398  ههای تابعهلدینگ شستا و شرکت 40

 نزد کمیسیون اقتصادی 10/2/1398 3/2/1398 گذاری توسعه ملی و هلدینگ آینده پویاهلدینگ سرمایه 41

 

 نظارتي اقدامات سایر .4

 )اجالسیه دوم و سوم( بررسي سؤال از وزرا در كمیسیون بودجه و اقتصادی -جدول 

 ردیف
نام 

 كمیسیون

سؤاالت بررسي شده 

 در كمیسیون

 وضعیت رسیدگي به سؤال در كمیسیون

انصراف 

 نماینده

درخواست 

 تعویق

 نتیجه رسیدگي
نوع سؤال )در صورت 

 عدم اقناع(

اقناع 

 نماینده

عدم اقناع 

 نماینده
 ایمنطقه ملي

 1 3 4 5 2 3 14 اقتصادی 1

2 

برنامه و 

بودجه و 

 محاسبات

 ــ ــ ــ ــ ــ 5 5

 

 های تخصصي درخصوص تهیه گزارش در موارد مهم و حساس و اقدامات كمیسیون -جدول 

 در مواجهه با تخلفات و یا سوءمدیریت 

 (15/2/1398تا  7/3/1397اسالمي از نامه داخلي مجلس شورای آیین( 45ماده )« 1»تبصره  )موضوع
 ربطدستگاه ذی موضوع عنوان كمیسیون ردیف

1 

 اقتصادی

م توسعه ) قانون برنامه شش17گزارش در موارد پیگیری نحوه اجرای بند )ب( ماده (

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
 

2 
های گذاری نهادهقیمتگزارش در موارد بررسی آخرین وضعیت تولید، توزیع و 

 کشاورزی و محصوالت دامی کشور ) نظارت بر تنظیم بازار(
 

3 
الیات گزارش در موارد عملکرد سازمان امور مالیاتی در رسیدگی و تشخیص وصول م

 از عملکرد دالالن پتروشیمی
 

4 
برنامه و بودجه و 

 محاسبات
  گمرک استان هرمزگانگزارش در موارد خروج برخی اقالم با اسناد جعلی از 
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های تخصصي درخصوص تهیه گزارش در موارد عدم رعایت شئونات و نقض یا اقدامات كمیسیون -جدول 

ر دنامه داخلي مجلس شورای اسالمي آیین 234اسنکاف از اجرای قانون و یا اجرای ناقص قانون )ماده 

 ((15/2/1398تا  7/3/1397اجالسیه سوم دوره دهم مجلس )از 
 ربطدستگاه ذی موضوع عنوان كمیسیون ردیف

1 

 اقتصادی

 بانک مرکزی نحوه، مقدار و ارزش ارز ارائه شده به زوار محترم اربعین در عراق

 اجرای ناقص قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 2
های کلیه دستگاه

 ربطاجرایی ذی

 کشورکل  1397قانون بودجه سال  6اجرای ناقص بند )ف( تبصره  3

وزارت امور اقتصادی و 

دارایی، سازمان امور 

 مالیاتی و گمرک

4 
 عملکرد غیرقانونی سازمان خصوصی در واگذاری شرکت های دولتی در سال

1396 

وزارت امور اقتصادی و دارایی 

 سازیو سازمان خصوصی

5 

برنامه، بودجه و 

 محاسبات

  کشور 1397 ( قانون بودجه سال5عدم اجرای کامل بند )و( تبصره )

  شورککل  1397( قانون بودجه سال 5عدم اجرای کامل عملکرد بند )ن( تبصره ) 6

7 
کز های اجرایی در عدم مراکز رفاهی خود و همچنین ساخت مراتخلف دستگاه

 جدید اقامتی
 

8 
الزام بانک مرکزی و بانک های عامل به بخشودگی سود مرکب تسهیالت 

 گیرندگانتسهیالتپرداخت شده به 
 

 

 جلسات مهم نظارتي  -جدول
 موضوع جلسه تاریخ كمیسیون ردیف

1 

 اقتصادی

16/3/1396 
یگر جلسه بررسی مسائل و مشکالت مؤسسه اعتباریـ  مالی کاسپین با حضور رئیس کل بانک مرکزی و د

 مسئولین ذیربط

2 11/4/1396 
یگر مالی کاسپین با حضور رئیس کل بانک مرکزی و دجلسه بررسی مسائل و مشکالت مؤسسه اعتباریـ  

 مسئولین ذیربط

 برای موضوع کاسپین 236جلسه درخصوص بررسی اعمال ماده  19/4/1396 3

4 25/4/1396 
ه با توجه به ارائه گزارش مدیر منطقه آزاد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( درخصوص عملکرد این منطق

 یونبازدید قبلی این کمیس

 های مربوطههای ارسالی دستگاهجهت بررسی آخرین گزارش (FATF)جلسه داخلی اعضای کمیته اقدام مالی  26/4/1396 5

 بررسی آخرین وضعیت عملکردی نظام بانکی کشور با حضور مدیران عامل بانک های دولتی کشور 27/4/1396 6

 برای منطقه آزاد ماکو 236اعمال ماده ارائه گزارش کمیته بازرگانی درخصوص  17/5/1396 7

 ها و وضعیت موجودادامه جلسه کمیته اقتصاد دانش بنیان با موضوع استماع گزارش تبیین چالش 6/6/1396 8

9 3/7/1396 
ورابراهیمی پدعوت از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت پاسخگویی به سوال جناب آقای محمدرضا 

 کرمان و راور نماینده محترم

10 17/7/1396 
ه محترم دعوت از وزیر محترم اطالعات جهت پاسخگویی به سوال جناب آقای محمدرضا پورابراهیمی نمایند

 کرمان و راور

 نفر از نمایندگان 4دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت پاسخگویی به سواالت  17/7/1396 11

12 8/8/1396 
رخصوص بررسی های اصناف، بازرگانی و تعاون کشور دسازمان امور مالیاتی کشور و روسای اتاقجلسه با رئیس 

 های بانکیوضعیت تراکنش

13 30/8/1396 
هیمی دعوت از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جهت پاسخگویی به سوال جناب آقای محمدرضا پورابرا

 نماینده محترم کرمان و راور

 نفر از نمایندگان 5ت از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت پاسخگویی به سواالت دعو 30/8/1396 14
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 موضوع جلسه تاریخ كمیسیون ردیف

 های ابالغی اقتصاد مقاومتیجلسه کمیته اقتصاد مقاومتی درخصوص بررسی آخرین وضعیت سیاست 5/9/1396 15

 اعتباری غیرمجاز ـ ساماندهی موسسات مالی درخصوص بررسی آخرین وضعیت اقدامات بانک مرکزی 20/9/1396 16

 دعوت از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جهت پاسخگویی به سواالت نمایندگان 28/9/1396 17

18 4/10/1396 
نک مرکزی بررسی عملکرد صادرات کشور در سال جاری با حضور وزیر محترم صنعت معدن و تجارت رئیس کل با

 کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف کشورهای بازرگانی صنایع معادن و روسای اتاق

19 2/11/1396 
ی مشکالت بررس درخصوص نشست با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران وزیر امور اقتصادی و دارایی

 نظام بانکی کشور با حضور دیگر مسئولین ذیربط 

 ست محترم جمهور تن از نمایندگان محترم مجلس از ریا 76بررسی سوال  29/11/1396 20

 بررسی سوال و یکی از نمایندگان محترم مجلس از ریاست محترم جمهور  14/12/1396 21

 به کمیسیون اقتصادی ها بررسی گزارش نظارتی نمایندگان محترم کمیسیون اقتصادی ناظر در مجامع، شوراها و هیئت 20/12/1396 22

 نشست با رئیس کل محترم بانک مرکزی درخصوص بررسی آخرین وضعیت بازار ارز  20/1/1397 23

24 

برنامه و 

بودجه و 

 محاسبات

 های دولت برای این سهام اقتصادی برنامههای بررسی گزارش آخرین وضعیت سهام عدالت بنگاه 9/3/1396

 ملی نفت ایران  موضوع تسویه مطالبات شرکت 1396بررسی اقدامات به عمل آمده در اجرای بند زه قانون بودجه سال  11/4/139 25

 رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات پیرامون قرارداد گازی فیمابین ایران و ترکیه  11/4/139 26

 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران  12بررسی عملکرد اعتبارات ماده  20/4/1396 27

 کل کشور  1396بررسی عملکرد سه ماهه منابع و مصارف قانون بودجه سال  25/4/1396 28

 بررسی و رسیدگی به گزارش اقدامات به عمل آمده جهت اجرایی شدن برنامه ششم توسعه  17/5/1396 29

 ها عملکرد شش ماهه منابع و مصارف هدفمندی یارانهبررسی  6/6/1396 30

 صندوق توسعه ملی  1396و شش ماهه اول سال  1395رسیدگی به عملکرد منابع و مصارف سال  2/7/1396 31

 ها قانون بودجه منابع و مصارف هدفمندی یارانه 14تبصره  1396بررسی عملکرد شش ماهه سال  4/7/1396 32

 آمایش سرزمین  درخصوص بررسی اقدامات به عمل آمده 11/7/1396 33

 تامین اجتماعی و بازنشستگی کشور های بحث و بررسی آخرین وضعیت تادیه بدهی دولت به صندوق 16/7/1396 34

 آشنایی با فعالیتهای فنی و بررسی مشکالت اعتباری وزارت اطالعات  2/8/1396 35

 بررسی عملکرد اعتبارات صندوق نوآوری و شکوفایی  9/8/1396 36

 بررسی عملکرد منابع و مصارف طرح تحول سالمت و نحوه ایجاد منابع پایدار برای این بخش  9/8/1396 37

38 22/8/1396 
 300ای از نمایندگان مجلس شورای اسالمی جهت رسیدگی به نحوه اختصاص مبلغ بررسی درخواست عده

 ی مجلس آیین نامه داخل 236از صندوق توسعه ملی به آبرسانی به روستاها بر اساس ماده میلیون دالر 

 اطق روستایی و عشایریبررسی اقدامات به عمل آمده جهت اجرایی شدن قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در من 23/8/1396 39

40 29/8/1396 
های ه دستگاهکل کشور موضوع اختصاص قیر ب 1396قانون بودجه سال  (1)تبصره  )هـ(رسیدگی به عملکرد بنده 

 های عمرانی اجرایی برای اجرای طرح

41 30/8/1396 
رصد د 20کل کشور موضوع اختصاص  1396قانون بودجه سال  (16)تبصره  (و)بند  (1)بررسی عملکرد جز 

 مالیات بر ارزش افزوده برای تامین ماشین آالت مورد نیاز روستاها و شهرهای کوچک 

  گذشته هایسال سنواتی بودجه قوانین در یافته اختصاص شده اداره وجوه مبالغ و وضعیت آخرین بررسی 5/9/1396 42

  کشور کل 1395 سال بودجه تفریغ گزارش به رسیدگی 19/1/1397 43

44 21/1/1397 
ل کشور عدم ک 92ای سرمایه استانی قانون بودجه سال مایهسر هایدارایی تملک اعتبارات عملکرد به رسیدگی

 میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه  2300پرداخت وجود توسط خزانه علیرغم تخصیص 

 رکل کشو 1397کل کشور و چگونگی اجرای بودجه سال  1396بررسی گزارش عملکرد قانون بودجه سال  26/01/1397 45
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 و امور تولیدی. حوزه زیربنایي 3

 

 مقدمه

های مختلفی در حوزه های در دوره مجلس دهم، فعالیتمعاونت زیربنایی و امورتولیدی مرکز پژوهش

ها اهم فعالیت انجام در ادامه و بر حسب هر یک از حوزهکاری خود به شرح جدول زیر داشته است که 

 شود.شده در راستای کمک به ایفای نقش تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسالمی ارائه می

 

 در دوره دهم های زیربنایي و امور تولیدیپژوهشمعاونت  پژوهشي هایفعالیت عملکرد نمایه

 شرح ردیف
 سال ـ تعداد

1395 1396 1397 1398 
جمع 

 كل

1 
ها و اظهارنظر كارشناسي درباره طرح

 لوایح
58 109 39 38 244 

 495 153 134 97 111 های موردیمطالعات و گزارش 2

 582 126 149 147 160 های نمایندگانپاسخ به درخواست 3

 12 5 4 0 3 ی پژوهشي )به اتمام رسیده(هاطرح 4

 2179 524 786 531 338 هاشركت در جلسات كمیسیون 5

 1662 355 585 378 344 يتخصص یهابرگزاری نشست 6

 8 3 0 1 4 الکترونیک( /انتشار كتاب )چاپي 7
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 بخش انرژی، صنعت و معدن .3-1

 الف( عملکرد تقنیني

 ایراني كاالی از حمایت و كشور خدماتي و تولیدی توان از استفاده حداكثر قانون. 1

 توانمندی قویتت هدف با ایرانی کاالی از حمایت و کشور خدماتی و تولیدی توان از استفاده حداکثر قانون

در  15/02/1398تبصره در تاریخ  30ماده و  24مشتمل بر ، تولید رونق در آن نقش و داخل ساخت

 در ءاجرا فرآیند در گرتسهیل ابزارهای ترینمهم .صحن علنی مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید

تورینگ فک مالی تامین، ایبیمه هایحساب مفاصا صدور در تسهیل، انگیزشی هایمشوق املش قانون این

( surety companies)تضمین  هایشرکت ایجاد(، سررسید موعد از زودتر دیون نقدشوندگی امکان)

داخلی  تولیدی محصوالت عملکرد گارانتی یا عملکرد بیمه، ضمانتنامه صدور در بانکی نظام با رقابت برای

(performance guarantee ،)فعن به ارزی اعتبار گشایش و ایبیمه هایحوزه در نهادی اصالحات 

 حلم از سرمایه افزایش شدن معاف نهایت در و مبادله هایهزینه کاهش هدف با داخلی سازندگان

 قانون (141) ماده مانع رفع هدف با( قانون 14 ماده)ها دارایی ارزیابی تجدید از ناشی بهای افزایش

 .است اقتصادی هایبنگاه مالی تامین امکان و تجارت

 

 طرح ساماندهي بازار خودرو. 2

خصوص فیت و بهتبع آن افزایش کیطرح ساماندهی بازار خودرو با رویکرد رقابتی کردن بازار خودرو و به

شد.  اعالم وصول 02/02/1397در تاریخ  1404ایمنی در محصوالت صنایع خودروسازی کشور در افق 

، طرح این طرح پس از چند ماه مسکوت ماندن در کمیسیون صنایع و معادن و پس از اصالحات اساسی

 به تصویب رسید مجلس شورای اسالمی 28/03/1398خودرو در جلسه یک فوریتی ساماندهی صنعت 

اساسی و شرع  شورای نگهبان دارای ایرادات و مغایرتهایی با قانون 12/04/1398که در اظهار نظر مورخ 

به اخیر را تصویب کرد. مصو27/05/1398ایرادات مزبور، مصوبه مورخ  دانسته شد. مجلس در جهت رفع

ع دانسته مجددا دارای مغایرتهایی با قانون اساسی و شر 21/07/1398و  20/06/1398در نظرات مورخ 

دن معا کمیسیون صنایع وبه ترتیب ابتدا در  30/09/1398و  20/08/1398شد. مصوبه جلسه مورخ 

. در تاریخ رسیده استر مقام رفع این ایرادات به تصویب دو سپس در صحن علنی مجلس مجلس 

 قبلی را رفع نشده تشخیص داد. مجددا شورای نگهبان مغایرتهای  18/10/1398

 

 كل كشور 1398( قانون بودجه سال 1تبصره )« هـ»قانون اصالح بند . 3

کل کشور مشتمل بر ماده واحده در جلسه  1398قانون بودجه سال  «1»تبصره « هـ»قانون اصالح بند 

شورای نگهبان به تأیید  1/8/1398مجلس شورای اسالمی تصویب در تاریخ  21/7/98علنی روز یکشنبه 

تأمین قیر موضوع این بند نسبت به سایر نیازها در »رسید. جزء افزوده شد به بند )هـ( عبارتست از 
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اولویت است و دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند که قیر مورد نیاز سایر امور پس 

 .«از تأمین قیر موضوع این بند، تحویل آنها شود

 

 گذاری مردميمیعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایههای ظرفیت پاالیشگاه . قانون افزایش4

ری مردمی در قانون افزایش ظرفیت پاالیشگاههای میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذا

انه ای هوشمندبه تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون به عنوان یکی از استراتژیه 15/5/1398تاریخ 

شتغال ایجاد اتواند ثمرات قابل توجهی در می در حوزه انرژی برای بی اثر کردن تحریمهای آمریکاست و

ولیدی در کند. افزایش ظرفیت فرآورش نفت و میعانات گازی به اندازه تمام نفت و میعانات گازی ت

ا بازار بن متناسب کشور است به صورتیکه تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی نیز برای سهم مناسبی از آ

لید شده در مهیا شود. توسعه ظرفیت پاالیشی کشور به اندازه تمام نفت و میعانات گازی توای منطقه

م گری دولت نیازمند تسهیل گری و تنظی ،کشورعالوه بر نیاز به حمایت دولت از ابعاد فنی و مهندسی

چهل و چهارم  اجرای سیاستهای کلی اصلدر بعد تأمین مالی است. باتوجه به اینکه پس از اجرای قانون 

می را درصد سهام هر شرکت پاالیشگاهی یا پتروشی 20تواند بیش از نمی قانون اساسی وزارت نفت

هده بخش داشته باشد عمالً سیاست توسعه صنایع پایین دستی نفت در تقسیم کار قانون مذکور به ع

نسبت به دریافت سود قطعی مشارکت خصوصی گذاشته شده است. کافی است مردم و بخش خصوصی 

ت به مذکور مطمئن باشند. بی شک اجرای این طرح منجر به کاهش خام فروشی و حرکهای در پروژه

 باشد.ها سوی تولید محصوالت نهایی از نتایج اثربخش توسعه پتروپاالیشگاه

 

 . قوانین مصوب بخش فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا(5

 ت )فاوا(اطالعات و ارتباطا یفناوریکی از مهمترین قوانینی که در مجلس شورای اسالمی برای بخش 

( 13/4/1395کشور به تصویب رسیده قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران)مصوب 

یب صوتمطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی  1395شرکت ملی پست در سال  اساسنامه است. قانون

ت که به ماده اس 34و با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت گردید. این قانون مشتمل بر 

ست پموضوعات مختلف بخش پست کشور ازجمله بخش دولتی پست، پست بانک و اپراتورهای)کارورها( 

ده است که ش( این قانون به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تکلیف 27پردازد. در ماده )می خصوصی

بخش پست های تیفعال یاساسنامه نسبت به سامانده نیا بیسال پس از تصو کیحداکثر ظرف مدت 

 اقدام کند. یحداقل دو کارور پست یو صدور پروانه برا

 



 

 ___________________________________________________________  

 

 

59 

 بخش انرژی

 عنوان ردیف
طرح/ 

 الیحه

شماره 

 ثبت
 وضعیت

تاریخ تصویب 

 و اعالم وصول

1 

اسالمی ایران و موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری 

برداری از دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره

 های جریانی بر روی رودخانه ارسنیروگاه

 63 الیحه
مورد تأیید  13/4/1395

 شورای نگهبان
03/02/1397 

2 

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت 

 برداری ازجمهوری آذربایجان در زمینه ساخت و بهره

 های برق آبی مارازاد و اردوبادنیروگاه

 98 الیحه
مورد تأیید  3/5/1395

 شورای نگهبان
15/06/1395 

3 
اصالح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و 

 مدیریت مصرف سوخت
 216 طرح

مورد تأیید  13/3/1396

 شورای نگهبان
30/02/1396 

 372 الیحه اصالح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری 4

مصوبه  27/12/1397

مجلس و ارسال به شورای 

 نگهبان

27/02/1397 

5 
های میعانات گازی و نفت افزایش ظرفیت پاالیشگاه

 گذاری مردمیخام با استفاده از سرمایه
 474 طرح

مورد تأیید  19/5/1398

 شورای نگهبان
29/04/1398 

 581 طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران 6

21/3/1398 

نویس طرح باهمکاری پیش

های ذیربط تدوین شده دستگاه

های تخصصی در و کمیسیون

 حال بررسی آن هستند.

20/03/1398 

 23/03/1397 در دست بررسی 412 طرح تشکیل وزارت انرژی 7

8 
 1398( قانون بودجه سال 1تبصره )« هـ»اصالح بند 

 کل کشور
 628 طرح

1/8/98 

به تأیید شورای نگهبان 

 رسید.

28/07/1398 

9 
 1398( قانون بودجه سال 1تبصره )« هـ»اصالح بند 

 کل کشور
 645 طرح

27/5/98 

 اعالم وصول طرح
27/5/1398 

 652 طرح بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم مصرف 10
11/9/98 

 در کمیسیون انرژی رد شد.
11/6/1398 
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 بخش انرژی

 عنوان ردیف
طرح/ 

 الیحه

شماره 

 ثبت
 وضعیت

تاریخ تصویب 

 و اعالم وصول

 460 طرح معدن طرح تنقیح قوانین حوزه 1
کلیات در کمیسیون صنایع 

 و معادن تصویب شده
13/06/97 

2 
و « معدن صنعت و»های طرح تشکیل وزارتخانه

 «توسعه صادرات و بازرگانی»
 437 طرح

رد  یاجتماع ونیسیدر کم

 29/09/97 شد یگانیو با
29/09/97 

 590 طرح معادن یک ماده به قانونطرح الحاق  3
کلیات در کمیسیون ویژه 

 تولید ملی تصویب شده
03/04/98 

4 
 ( قانون24( الحاقی ماده )5الیحه اصالح تبصره )

 1392مصوب  -معادن
 31/06/95 استرداد الیحه 93 الیحه

5 
 وقانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور 

 حمایت از کاالی ایرانی
 364 طرح

مصوب صحن علنی مجلس 

 شد.
15/02/98 

 392 طرح طرح ساماندهی صنعت خوردو 6
در مرحله تصویب شورای 

 نگهبان
- 

 

 بخش انرژی

 عنوان ردیف
طرح/ 

 الیحه

شماره 

 ثبت
 وضعیت

تاریخ تصویب 

 و اعالم وصول

1 
قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسالمی 

 ایران
 35 الیحه

شورای  تائید06/05/1395

 نگهبان
17/10/91 

2 
رد الیحه الحاق دولت ج.ا.ا به کنوانسیون تمپره در مو

 ادیارائه منابع مخابراتی برای کاهش بال و عملیات امد
 126 الیحه

تصویب در کمیسیون اصلی و 

های فرعی این کمیسیون

 الیحه

12/05/95 

 87 الیحه (1398الیحه حمایت از مالکیت فکری ) 3

 -وصول اعالم 13/4/95

بررسی شده در 

 های تخصصیکمیسیون

- 

4 
طرح حمایت از مالکیت صنعتی )ثبت اختراعات، 

 های صنعتی و عالئم تجاری(طرح
 157 طرح

بررسی شده در کمیسیون 

 حقوقی و قضایی
03/07/95 

5 

کتاب پنجم  177تا  705نویس قانون اصالح مواد پیش

بندی در قانون مجازات اسالمی )با موضوع قمار و شرط 

 (1396فضای مجازی( )

 - طرح
بررسی شده در کمیسیون 

 حقوقی و قضایی
- 

6 

الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به 

المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی کنوانسیون بین

( با 1340آذر  11برابر با  1961)مورخ دسامبر 

 اصالحات بعدی و عضویت در اتحادیه آن

 161 الیحه

 -اعالم وصول 16/5/95

بررسی شده در کمیسیون 

 کشاورزی

14/07/95 

7 
 عمومی بخش و خدمات دولت پیشخوان دفاتر طرح

 (13 چاپ شماره) غیردولتی
 6 طرح

و  نگهبان شورای از شده اعاده

 انجام اصالحات بعد از آن
12/11/95 

 

 



 

 ___________________________________________________________  

 

 

61 

 ب( عملکرد نظارتي

ور و و خدماتي در تامین نیازهای كش قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی گزارش نظارتي .1

 1/5/1391مصوب « های مستقیم( قانون مالیات104ها در امر صادرات و اصالح ماده )تقویت آن

ر قانون ای( طی سالیان اخیهای پروژهمهمترین قانون در جهت حمایت از ساخت داخل )محصوالت طرح

دم پایبندی به ر ... بوده است. اما عیازهای کشوتوان تولیدی و خدماتی در تامین ن استفاده ازحداکثر 

ش مشخص در این گزاراجرای قانون حداکثر و خرید از خارج به شدت به تولید داخل لطمه وارد کرد. 

قطارهای  ها، صنایع سیمان،پذیر مانند فازهای پارس جنوبی، فوالدسازیهای تکرارشد در اغلب پروژه

ها نزد اران متنوع خارجی صورت پذیرفته و اطالعات فنی آنشهری و غیره ارجاع کار به پیمانک

گر ارتباط بین شود در حالی که اگونه استفاده در فازهای بعدی، انباشته میکارفرماهای دولتی بدون هیچ

شد؛ تجربیات و پیمانکاران ایرانی )به عنوان نماینده کارفرمای دولتی( و پیمانکاران خارجی برقرار می

ای ایرانی را های بعدی، قابل استفاده بود و موجبات توانمند شدن پیمانکارهمده در پروژهدانش بدست آ

کرد کننده در مناقصات بخش عمومی را ملزم میهای خارجی شرکتساخت. از طرف دیگر طرففراهم می

 ا بپذیرند. انی رکه برای حضور در بازار ایران باید نوعی همکاری فنی و انتقال دانش به پیمانکاران ایر

ــوص اجرای قانون حداکثر عمدتًا دارای ماهیت             ــنعت، معدن و تجارت درخصـ عملکرد وزارت صـ

ست کاالهای خارجی مورد        مکاتبه سال فهر ست ار ضای رعایت و درخوا سات و تقا یاز و نای، برقراری جل

ستگاه  صلی جهت تکمیل   در نهایت تذکر به د ست و حتی در ایفای وظایف ا مانه  سا  های اجرایی بوده ا

ست     صوالت و توانمندیهای داخلی و ایجاد وندورلی سته  منظوربهجامع اقالم و مح ساماندهی   د بندی و 

ستگاه      شرکت  سایر د صالحیت نیز به دلیل عدم همکاری  صاحب  ست های  . های اجرایی، موفق نبوده ا

ضوع حداقل      شدن مو صوالً برای نظارت بر اجرایی  ستگاه دولتی(     %51ا سط کارفرما )د ر خرید بدوم تو

شرکت    ،EPCپیمانکاران نوع  ستی از  صالحیت یا وند   وجود فهر صاحب  ست ) های   Approvedورلی

Vendor List  ست  االعاده ضروری و حیاتی  بندی شده، فوق کنندگان معتبر و رتبه( مشتمل بر عرضه

 که متأسفانه در قانون کامالً مغفول مانده و تعیین تکلیف نشده است.

داد از جمله نقاط ضعف قانون در حوزه انتقال فناوری و ضوابط اجرایی آن نتایج گزارش نشان می

های داخلی در قراردادهای بین است. در قراردادهای خارجی، بحث انتقال فناوری و توسعه توانمندی

پاسخگوی این نیازها  1391های قانونی بیشتری نیاز دارد که قانون حداکثر مصوب المللی به زیرساخت

های داخلی در نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندینظام»حال حاضر با توجه به تصویب نبود. در 

توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ضرورت توجه به « های مهم ملیالمللی و طرحقراردادهای بین

موجب  1375( قانون حداکثر مصوب سال 2( ماده )2این مهم را دوچندان نموده است. حذف تبصره )

ها و قانون حمایت از شرکت»های علمی و صنعتی ایران در اثربخشی ذف نقش سازمان پژوهشح

شده است. این در حالی است که کلیه « ها و اختراعاتمؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری
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ماه قبل از برگزاری مناقصه،  6های اجرایی مشمول قانون حداکثر، موظف شده بودند حداقل دستگاه

های مورد نیاز خود را به این سازمان اعالم کنند و بدین طریق زمینه قانونی رست انواع تکنولوژیفه

های دانش بنیان و بکارگیری آنها در سطح کالن کشور فراهم شود که این امر در قانون حمایت از فعالیت

مدتاً به موارد ع 1391شناسی قانون حداکثر مصوب ، رعایت نشده است. در آسیب1391حداکثر مصوب 

 شود:اساسی زیر اشاره می

 های اجرایی از قانون حداکثر و نحوه اجرای آن.اطالعی دستگاهبی -

 های این قانون.نامههای مسئول و عدم تهیه آیینعدم نظارت توسط دستگاه -

صوالت وارداتی با تولیدات داخلی        - شابه مح ضاوت در مورد ت صی برای ق ص که   فقدان یک مرجع تخ

شکل از ذی     نیازمند وجود کمیته این امر صی مت ص صو   نفعان و ذیهای تخ ست تا در این خ ص ربطان ا

 گیری کنند.تصمیم

صالح وندورلیست    - سوی دستگاه   (AVL)عدم ا سوی کارفرمایان و مقاوم از  ت در  های اجرایی یا از 

شرکت  سیستم ارزیابی صالحی     کنندگان معتبر،های داخلی به عنوان تأمینافزودن  سازن فقدان  دگان  ت 

سلیقه    ست و  ست،      در ورود به لی ست که وندور لی شایان ذکر ا یازمند  نای عمل کردن فرآیند ارزیابی. 

ستگاه های           ساس تجربه د ست و بر ا ساالنه ا ستمر  سازی م سازندگان    در اکثر موارد، برداربهرهبهنگام 

رخی موارد به داخلی به دلیل قرار گرفتن در این لیست به مرور از توانمندی تولیدی خود کاسته و در ب  

 کنند که این امر نافی ساخت داخل است.می واردات از خارج با برچسب برند خود اقدام

ــط کارفرمایان در برخی موارد و ت  - ــنادی توس ــ مقید نمودن اعتبارات اس ــتفاده ص رف از  أکید بر اس

 کنندگان اروپای غربی در متن اعتبارات اسنادی.تأمین

ات  موضوعیت نداشتن ساخت داخل در معیارهای بررسی پیشنهادات حین برگزاری فرآیند مناقص        -

 های دولتی.توسط دستگاه

  موارد از داخل ســاخت میزان و ســازی بومی ، نحوهبرداربهرههمچنین از نگاه دســتگاههای دولتی و 

  کشور  خارج از اولیه مواد ابتدایی، مراحل در که ای گونه به است  حداکثر قانون اجرای در مناقشه  مورد

  عمدتا) کشور  خارج از را محصول  اجزای و قطعات عمده داخلی سازنده  ادامه فرآیند، در و شود می وارد

ــرکت داخلی در خارج تولید و به عنوان  اغلب و یا وارد( چین ــه تولید داخلیبا نام ش   این کند.می عرض

ضوع  ساخت  به مو سائل،  این از جلوگیری برای لذا. گرددمی تلقی سازی  بومی و داخل نام  ست  الزم م  ا

سی  هایشرکت  سی  برنامه مطابق را کاال ثالث، شخص  بازر  از کارفرما تایید مورد 1(ITP) آزمون و بازر

 .باشد نظارت قابل تا نماید ترخیص شده، توافق مبادی

                                                 
1. Inspection Test Plane. 
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سان، صاحب     شنا کل  های تخصصی، مهمترین مش    ها و تشکل نظران و انجمنبنابراین به اعتقاد کار

ضمانت    ضعف نظارت بر اجراء و نبود  ست و در زمینه قانون حداکثر،  کارفرمایان   های اجرایی الزام آور ا

نمندی داخل،  توادولتی و یا پیمانکاران یا سازندگان داخلی طرف قرارداد بدون هیچ محدودیتی با وجود 

 کنند.  اقدام به خرید خارجی می

ر تامین نیازهای توان تولیدی و خدماتی د استفاده ازقانون حداکثر »در پایان گزارش نظارتی پیشنهاد شد 

 1/5/1391مصوب « های مستقیم( قانون مالیات104در امر صادرات و اصالح ماده ) هاکشور و تقویت آن

 ت مورد اصالح و بازنگری قرار گیرد.در چارچوب پیش نویس پیوس

 

 1398گزارش نظارتي رونق تولید در سال . 2

با هدف  هدف از تهیه این گزارش، آسیب شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و ارایه راهکارهای سیاستی

ونق تولید، ربود. در این گزارش سعی شد ابتدا مفهوم  1398ها در سال رونق تولید و مقابله با تحریم

بر  تبیین شود تا با ایجاد یک درک مشترک از مفهوم رونق تولید بتوان تحت یک سازوکار واحد

 کرد. بخشی و افزایش تحرک بخش واقعی اقتصاد تمرکز کرد و سپس راهکارهای سیاستی را مطرحرونق

کند و می هایی است که از تعمیق رکود جلوگیریمجموعه فعالیت»منظور از رونق تولید در این گزارش 

کردهای این گزارش در سه بخش؛ روی«. کندهای خالی موجود بخش واقعی اقتصاد استفاده میاز ظرفیت

ای سیاستی شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و راهکارهمحور بنیادی، آسیب 7کالن رونق تولید در قالب 

 ار گرفت.تحقق رونق تولید به تفکیک بخش واقعی اقتصاد کشور مورد ارزیابی و تحلیل قر

ی، نظام مالیات محور بنیادی تأمین مالی، 7پذیری رونق تولید در ابعاد کالن، با هدف جامعیت و شمول

ه بصورت وکار و فناوری مورد تأکید قرار گرفت کای، نظام تجاری، نظام ارزی، محیط کسبنظام بیمه

 مختصر موارد مورد واکاوی هر محور در ادامه اشاره شده است.

 نکات سیاستی زیر جهت رونق تولید بسیار کلیدی است: أمین ماليدر بخش ت -1

 های شرطپاشی، پیشها، حذف رانتای تولید، یعنی هدفمند بودن سیاستاجرای راهبرد توسعه

 های حمایتی؛حمایتی و زمانبندی سیاست

 ( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و14( و )8اجرای مؤثر مواد )  حمایت از

وانتقال دیون و به ترتیب روش تأمین مالی فکتورینگ و امکان نقل 15/2/1398کاالی ایرانی مصوب 

ی دارای ها با هدف حل مشکل واحدهامعافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی

 انکی؛هیالت نظام بمندی از تس( قانون تجارت و افزایش اعتبار واحدها جهت بهره141مشکل ماده )

 رسوخ و تقویت رویکرد فناوری مالی یا فین تک( هاFinancial Technologyدر تأمین ما ) لی

 های کوچک و متوسط.واحدهای خرد و تا حدودی بنگاه
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 در نظام مالیاتي : -2

 افزوده در کوتاه مدت؛تعیین تکلیف قطعی الیحه مالیات بر ارزش 

 مالیاتی؛  جامع طرح کامل اجرای و استقرار 

  ؛های مستقیم به کوشش مالیاتیقانون مالیات 217گره خوردن پاداش موضوع ماده 

  تدوین و تصویب مالیات بر سرمایه به( صورت تصاعدیprogressive CGTدر نگاه بلندمد ).ت 

 ای:ای و ضمانتنامهدر نظام بیمه -3

 ( قانون حداکثر با هدف حذف اعمال ضریب یا 11اجرای مؤثر ماده ) کل کار روش نسبت مزد به

 های غیر عمرانی؛یافته در پیمانانجام

 ( گسترش ابزارهای تضمین مانند مؤسسات تضمینsurety companiesو پوشش )ای های بیمه

(performance guarantee( موضوع ماده )قانون حداکثر؛9 ) 

 ای در راستای تخفیف آثار تحریم.های بیمهگیری کنسرسیومتقویت شکل 

رد ، مهمترین موضوعاتی که در سال رونق تولید ضروری است مودر مبحث نظام تجاری و گمركي -4

 تأکید قرار گیرند عبارتند از:

 زش الحساب و تعیین ارصورت علیهای مرجع بههای صادراتی بر اساس قیمتبرآورد ارزش محموله

گری در مبادالت رعت و تسهیلقطعی صادرات پس از ارائه اسناد و مدارک مثبته معامله و افزایش س

 تجاری؛

 های بندی کارتهای بازرگانی و ضرورت احراز هویت و صالحیت بازرگانان و رتبهساماندهی کارت

 بازرگانی؛

 رت امور ارتقاء دیپلماسی تجاری کشور و مسیرگشایی حاکمیت )تعامل دوجانبه و یا چندجانبه وزا

 ن بخش خصوصی.ربط( برای فعاالهای ذیخارجه با وزارتخانه

 در بخش نظام ارزی:  -5

  رخ ندرصد مشکل تولید کشور،  80تا  70به اعتقاد بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی کشور حدود

بخشی ز در تحرکثباتی اقتصاد کالن منتشرشده از ناحیه نرخ ارز است لذا ثبات ارارز و تغییرات آن و بی

 به رونق تولید بسیار حائز اهمیت و کلیدی است.

  تومانی؛ 4200مدیریت نرخ ارز و حذف رانت ناشی از ارز 

 ف بین های ایجادشده توسط بانک مرکزی با کاهش شکاترغیب صادرکنندگان به فروش ارز در کانال

 نرخ ارز بازار رسمی و غیررسمی؛

 کزی.نک مرهای متعهد باهای ایرانی مستقر در کشورهای همسایه و یا تعیین صرافیشعب بانکایجاد تقویت 
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 وكار:در مبحث بهبود محیط كسب -6

  (؛10و  9تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری )مواد 

 (؛16ها )ماده ساماندهی تولیدکنندگان کوچک و متوسط جهت دسترسی به بازار مصرف توسط شهرداری 

 اقتصادی و  ها و مقررات در راستای ایجاد ثبات و امنیتالساعه سیاستجلوگیری از تغییر مکرر و خلق

 (؛24گذاری )ماده سرمایه

 ( قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، مبنی بر خارج نمودن کاال18اجرای ماده ) های

 شده در بورس از نظام قیمتگذاری دستوری؛پذیرفته

 وانتقال تعیین قاعده کاری برای تهاتر بین صادرکنندگان و واردکنندگان برای کاهش مشکالت نقل

 در کشورهای مقصد صادراتی.ارزی 

کننده و کمکگر تواند تسهیلمی در سال رونق تولید، از سه منظر (ICTبخش فناوری اطالعات ) -7

 باشد:

 ها؛تکاول از منظر استفاده از فناوری برای تأمین مالی تولید در قالب فناوری مالی یا فین 

 ینی در قالب باز مهندسی و جایگز سازی زیرساخت تولیدگری در حوزه فراهمدوم از منظر تسهیل

گر در حوزه های تحت وب و تسهیلفرآیندهای نظارتی، رهگیری دقیق مصارف حمایتی از طریق پلتفرم

 ها؛بازاریابی و توسعه استارت آپ

 وکارهای اینترنتی و مشاغل خانگی.اندازی انواع جدیدی از کسبسوم، امکان راه 

 ولید های جدید در تأمین مالی بخش تمندی از فناوریها و بهرهتکذکر است که در بخش فینشایان

ها، تکو فین ها الزم است که نهاد رگوالتوری برای تنظیم کار بین نظام بانکیآپو تحرک بیشتر استارت

ه سمت بهای خرد و کوچک کامالً مستقل از بانک مرکزی بوده و در مراحل اولیه، کلیه تأمین مالی

دارند؛ دهی باال و هزینه پایینی برخورها که از چابکی باال، سرعت خدماتتکد فینهای جدیفناوری

 شیفت پیدا کند و نظام بانکی هم با فراغ بال بیشتری به وظایف اصلی خود بپردازند.

 

جمهوری اسالمي  توسعه پنجم پنجساله برنامه (قانون125ماده)«ب»اجرای بند گزارش عدم. 3

 انرژی كشور( جامع اجرائي طرح ملي راهبردانرژی وبرنامه سند آن)موضوع ذیل تبصره و ایران

 سوابق قانوني (الف

ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، دولت مکلف شده قانون برنامه پنج( 125ماده )« ب»مطابق بند 

های کلی نظام در بخش انرژی ابالغی از سوی مقام ساله کشور و سیاست20انداز است بر مبنای سند چشم

معظم رهبری و با پشتوانه کامل کارشناسی، سند ملی راهبرد انرژی کشور را به عنوان سند باالدستی بخش 

ماه پس از تصویب قانون برنامه، تهیه به تصویب مجلس  6ساله ظرف حداکثر  25نرژی برای یک دوره زمانی ا
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های نفت و نیرو موظف هستند با کند که وزارتخانهشورای اسالمی برساند؛ تبصره ذیل این بند نیز اضافه می

ماه پس از  12کشور را ظرف  های اجرایی ذیربط برنامه اجرایی طرح جامع انرژیهمکاری سایر دستگاه

 . تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسانند

 مسئلهطرح  (ب

شود و بدون ترین محورهای توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور محسوب میبخش انرژی از اصلی

های زینهن این بخش با دشواری و هریزی فراگیر برای مدیریت کالداشتن راهبرد و طرح جامع برنامه

هبردی و برنامه زیاد همراه خواهد بود. جمهوری اسالمی ایران از ابتدای انقالب تاکنون فاقد یک سند را

ال گذاری در بخش انرژی است و آخرین برنامه بلند مدت کشور مربوط به سبلندمدت برای سیاست

های کلی نظام ساله کشور و سیاست 20انداز شماست. در همین راستا با در نظر گرفتن سند چ 1356

گذاری الزم در بخش انرژی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری و اهمیت استراتژیک موضوع، سیاست

ساله پنجم توسعه قانون برنامه پنج( 125ماده )« ب»بند  توسط دولت و مجلس شورای اسالمی در قالب

االدستی این تهیه سند ملی راهبرد انرژی کشور به عنوان سند بانجام شد؛ بر این اساس دولت مکلف به 

ت؛ ماه پس از تصویب قانون برنامه پنجم اس 6ساله ظرف حداکثر  25بخش برای یک دوره زمانی 

د که این های نفت و نیرو مسئول تدوین برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشورهستنهمچنین وزارتخانه

 .امر مبتنی بر سند مذکور است

مجلس  های مکرر کمیسیون انرژی و معاونت نظارتبا در نظر گرفتن موارد فوق، علیرغم پیگیری

ملی  شورای اسالمی در طول پنج سال گذشته، دولت دهم به تکلیف قانونی خود مبنی بر تهیه سند

همچنین ست. ا( عمل نکرده 1390 /4/ 15راهبرد انرژی کشور در موعد مقرر در قانون )حداکثر تا تاریخ 

دیریت و معالوه بر عدم اجرای این تکلیف در مهلت معین از سوی دولت گذشته، اخیراً رئیس سازمان 

قانون ( 125ماده )« ب»بند  و با استناد به 7/2/1395مورخ  481306ریزی کشور طی نامه شماره برنامه

رژی کشور در ملی راهبرد انساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران سندی را با عنوان سند برنامه پنج

 انون صراحتاًهای اجرایی ذیربط ابالغ کرده است؛ حال آنکه ققالب مصوبه شورای عالی انرژی به دستگاه

مقرر در  مرجع تصویب نهایی این سند تعیین کرده است. در مورد اخیر، روند را مجلس شورای اسالمی

 ست.اده ب در مجلس شورای اسالمی رعایت نشقانون مبنی بر ارسال سند به صورت الیحه برای تصوی

 

 اقدامات كمیسیون انرژی و معاونت نظارت مجلس شورای اسالمي (ج

کمیسیون انرژی به عنوان به دنبال اتمام مهلت مقرر در قانون برای تهیه سند و ارائه آن به مجلس،

کمیسیون تخصصی به این موضوع ورود پیدا کرد و با همکاری معاونت نظارت مجلس مکاتباتی را با 

راهبردی ریزی و نظارت رئیس جمهور، معاون اول و معاون امور مجلس رئیس جمهور، معاونت برنامه
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ریزی کشور و همچنین وزارت نفت و نیرو انجام داد. عالوه بر رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه

این به دلیل اهمیت زیاد موضوع، کمیسیون انرژی آن را به صورت جداگانه با رئیس مجلس و مرکز 

رائه الیحه از سوی ها مطرح و پیگیری کرد تا در صورت عدم تهیه سند ملی راهبرد انرژی و اپژوهش

دولت، طرح سند مستقیماً از سوی مجلس آماده شود تا صدمات ناشی از تأخیر در تهیه آن به حداقل 

همچنین جلسات متعددی در کمیسیون انرژی با حضور مسئوالن مرتبط جهت بررسی محل .برسد

کور را تصویب و سند مذ 95 /1/ 23موضوع برگزار شد. در نهایت شورای عالی انرژی در جلسه مورخ 

 های اجرایی ذیربط ابالغ نمود. جهت اجرا به دستگاه

صویب تنامه داخلی مجلس شورای اسالمی، آیین (236)کمیسیون انرژی مستند به ماده در نهایت 

انون برنامه ق( 125ماده )« ب»بند  و ابالغ سند ملی راهبرد انرژی را از مسیری غیر از مسیر مصرح در

رای اسالمی و عدم ارائه الیحه سند مذکور به مجلس شواعالم کرد قانون توسط دولت  پنجم توسعه، نقض

نامه آیین 236ده و با استناد به تبصره یک ما دانستاستنکاف دولت از اجرای قانون  عدم در مهلت مقرر را

 تنوب از بررسی خارج جهت قرائت و در نهایتمجلس شورای اسالمی  در جلسه علنیداخلی مجلس، 

 شد. ارجاع قضائیه قوه به

 

 پرداخت و تخصیص موضوع«)1396سال بودجه قانون»6تبصره«هـ»اجرای بند . گزارش عدم4

 برق( عوارض

 مسئلهطرح  (الف

تأمین  ( دولت مکلف است؛ برای10/8/1394قانون حمایت از صنعت برق کشور )مصوب  (5)مطابق ماده 

پذیر ۔تجدیا روستایی و تولید برقهای و نگهداری شبکه توسعههای بخشی از منابع الزم برای اجرای طرح

شده به  و پاک، عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه ساالنه پیش بینی کند. وجوه حاصل

ه داری کل تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ایران نزد خزانهای حساب شرکت توانیر و سازمان انرژی

شود. مجلس می آن صرفا بابت کمک به اجرای طرحهای مذکور هزینه (100کشور واریز و صد درصد )

ظور مشخصی را در قوانین بودجه سنواتی برای این منهای گذشته ردیفهای شورای اسالمی طی سال

رده است؛ کمصوب  6تبصره « ه»نیز قانون گذار در بند  1396اختصاص داده است. در قانون بودجه سال 

( 50) ( به میزان پنجاه10/8/1394 قانون حمایت از صنعت برق کشور )مصوب 5عوارض موضوع ماده »

گردد تا پس از می ( میلیارد ریال تعیین000/11ریال به ازای هر کیلووات ساعت در سقف یازده هزار ) 

ف گردد در سال مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای موارد مطروح در قانون فوق صر

ین تکالیف علیرغم وجود تأکیدات صریح قانونی فوق، سازمان برنامه و بودجه کشور از عمل به ا 1396

 .کرده است قانون بودجه این سال را به صورت ناقص اجرا «6»قانونی استنکاف کرده و بند دهه تبصره 
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 اقدامات كمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمي (ب

ی و پس از اطالع از مشکالت پیش آمده برا 1396در سال کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 

رض ماهه در تخصیص عوا 6تجدید پذیر در نتیجه تأخیر های توسعه شبکه برق روستایی و انرژی

ازمان سمتعددی با های دریافتی برق از مشترکان برای موارد مصرح قانونی، طی مکاتبات و پیگیری

رفی طدولت از قوانین مصوب مجلس در این خصوص شد. از برنامه و بودجه کشور، خواستار تمکین 

 مورخ 86548موضوع به اطالع ریاست محترم مجلس شورای اسالمی رسید و ایشان نیز طی نامه شماره

نابع خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، بر اجرای صحیح قانون و مصرف م 9/10/1396

بودجه سال  قانون 6تبصره « ه»موافقتنامه مربوط به بند  .درآمدی مطابق قانون بودجه تأکید کردند

خرید  اول،ه پروژ ؛میلیارد ریال در قالب دو پروژه 9350به میزان  1/7/1396کل کشور در تاریخ  1396

و نگهداری  کمک به توسعه م،تضمینی برق و کمک به توسعه و تولید برق تجدیدپذیر و پاک و پروژه دو

ن سازمان میلیارد ریال از محل منابع عمومی مابی 4675هر پروژه به مبلغ  .برق روستاییهای شبکه

ادله شده است تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا( مبهای برنامه و بودجه کشور و سازمان انرژی

بود و علت  ( میلیارد ریال11000در صورتی که سقف اعتبار پیش بینی شده در بند فوق، یازده هزار )

در تاریخ ای درصدی اعتبار در توضیحات موافقتنامه مشخص نشده است. وزیر نیرو طی نامه 10کاهش 

ض پنجاه به سازمان برنامه و بودجه کشور خواستار ابالغ تخصیص مبالغ وصول شده عوار 21/8/1396

ز بر ( ریالی از سوی خزانه داری کل کشور شد و تبعات عدم رعایت قوانین و مقررات را نی50)

قانون  5ضمنا باید توجه داشت که مشترکان برق عوارض مربوط را برای مصرف در موضوع ماده .ردشم

یر از غحمایت از صنعت برق کشور پرداخت کرده اند؛ فلذا واضح است که مصرف این وجوه در محلی 

 محل مصرح قانونی مورد رضایت مشترکان نبوده و هم خالف شرع و هم خالف نص صریح قوانین

 بود. مرتبط

 

 گیریو نتیجهبندی جمع (ج

کل کشور مبلغ نه هزار و  1396قانون بودجه سال  6مستند به بند )ه( تبصره  1396تا پایان سال 

میلیارد ریال عوارض برق از مشترکان برق دریافت و به خزانه واریز شده است. از  9290دویست و نود )

به بخشی از  1396( میلیارد ریال تا پایان سال 3805)این رقم صرفا مبلغ سه هزار و هشتصد و پنج 

( تخصیص داده و پرداخت 10/8/1394قانون حمایت از صنعت برق )مصوب » 5مصارف موضوع ماده 

قانون آیین نامه داخلی  236با در نظر گرفتن موارد فوق، کمیسیون انرژی مستند به ماده .شده است

( میلیارد ریال 5485هزار و چهارصد و هشتاد و پنج ) مجلس شورای اسالمی، عدم تخصیص مبلغ پنج

های توسعه و نگهداری شبکههای از باقیمانده عوارض برق دریافتی از مشترکان برق برای اجرای طرح
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روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک را استنکاف سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای: الف( بند 

قانون حمایت از صنعت برق کشور » 5کل کشور. ب( ماده  1396سال  قانون بودجه» 6تبصره « ه»

داند؛ زیرا مسئولیت مستقیم تخصیص عوارض برق دریافتی به موارد مصرح می (10/8/1394)مصوب 

. در قوانین فوق با سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و تخلف این سازمان در این خصوص محرز است

مجلس  در جلسه علنیآیین نامه داخلی مجلس، موضوع  236ماده 1صره با استناد به تب در نهایت

 .شد ارجاع قضائیه قوه به نوبت از خارجو قرائت شورای اسالمی 

 

 كرمانشاه نفت پاالیش شركت با مرتبط گزارش تخلفات. 5

 مسئلهطرح  (الف

 1390قانون بودجه سال « 31»و « 18»بر اساس مصوبه هیئت وزیران و در راستای اجرای بندهای 

ادرات پست بانک، تجارت، مسکن، صهای درصد از سهام پاالیشگاه کرمانشاه به بانک 55کل کشور، 

و  واگذار شددولت های ایران، ملت، سپه، توسعه صادرات، ملی ایران و رفاه کارگران، بابت تسویه بدهی

ها سهام شرکت مذکور، این بانکهای به موجب قراردادهای تنظیمی بین سازمان خصوصی سازی و بانک

ه و انتخاب پاالیش نفت کرمانشاه را تحویل گرفته و در آن اعمال مالکیت از طریق تشکیل هیئت مدیر

عی در مدیرعامل کرده اند. از آنجایی که واگذاری در قالب رد دیون مانع حضور بخش خصوصی واق

هل و قانون اجرای سیاستهای کئی اصل چ( 6با اصالح ماده ) 1393شود، در سال می اقتصاد کشور

یشگاه کرمانشاه چهارم قانون اساسی، و گذاری در قالب رد دیون ممنوع شد. در همین راستا واگذاری پاال

ن هیئت وزیرا 1394.11.26هـ مورخ  52304ت  155808های عامل با تصویب نامه شماره به بانک

 1393ال سدر .نفتی ایران بازگردانده شدهای رآوردهلغو و مالکیت آن به شرکت ملی پاالیش و پخش ف

شاه سازمان خصوصی سازی تصمیم گرفت در اجرای مصوبه هیئت واگذاری، شرکت پاالیش نفت کرمان

رمانشاه را به کپاالیشگاه نفت  1393.10.27را از طریق فرابورس به فروش برساند. از این رو در تاریخ 

روش هزار میلیارد ریال به معرض ف 10با ارزش کلی حدود  هزار ریال و 76ارزش هر سهم حدود 

 گذاشت که به علت عدم استقبال خریداران، ارزش هر سهم پس از سه مرحله تقلیل در تاریخ

 ،ل واگذاریدرصد سهام قاب 60هزار ریال کاهش داده شد. قیمت  22به مبلغ بسیار ناچیز  08/08/1388

م سها 28/9/1395سفانه سازمان خصوصی سازی در تاریخ میلیارد ریال تعیین و متأ 1800حدود 

ز دارایی و و با شرایط بسیار سهل و آسان و بر مبنای میانگین ارزش روای شرکت را به صورت مزایده

و  نقد و یک سال تنفس %10ارزش بازدهی )که صفر محاسبه شده است( بصورت نقدی و اقساط با 

 . گذاشتسال و هر سال دو قسط و سال اول بدون احتساب سود فروش به فروش  مابقی را در هشت
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 مقررات حاكم بر واگذاری و اهلیت مشتری (ب

 120696/2/63شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مصوبه شماره 

مورد واگذاری های خود بر احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شرکت 16/8/1388مورخ 

های یوهشتأکید و مقرر کرده که هیئت واگذاری، ها به عنوان یک سیاست و خط مشی کلی در واگذاری

( قانون 40ماده )« ب»بند « 4»( و جزء 21ماده )« الف»بند  اجرایی آن را در چارچوب دستورالعمل

 .شده تعیین و اعالم کندیاد 

شور هستند، کنفتی استراتژیک های اصلی فرآوردهکننده ها تأمینپاالیشگاه باتوجه به اینکه؛ اوالً

بازده داخلی  ثانیا حلقه اولیه فرایند دستیابی به زنجیره ارزش نفت خام در کشور بوده و ثالثا نرخ

الیشگاهی پایین داشته و سرمایه گذاران تمایل کمی برای سرمایه گذاری در صنعت پا (IRR) سرمایه

امه دارند، این صنعت برای امنیت ملی کشور صنعتی استراتژیک و حساس است و بر اساس آیین ن

و الزام  ( قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی21ماده )« الف»اجرایی بند 

 .یردگمورد بررسی قرار باید خریدار اهلیت  آن،

قانون  (40ماده )« ب»بند « 5»و « 4»( و جزءهای 21ماده )« الف»بر این اساس با توجه به بند 

اگذاری اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، احراز و پایش اهلیت مدیریتی در و

 .( قانونی استمورد واگذاری یک الزام )و نه اختیارهای سهام و شرکت

داشته  کارشناسان ارزیاب اذعان ،3/8/1396بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 

به قیمت وارد کانال زیان دهی شده و امکان محاس 1393اند که شرکت پاالیشگاه کرمانشاه از سال 

برای تعیین قیمت ها پایه سهام آن از طریق روش سودآوری )بازدهی( وجود ندارد و باید از سایر روش

گاه کرمانشاه درصد سهام پاالیش 60پایه سهام استفاده شود. همچنین با توجه به اینکه مقرر شده بود 

رای عرضه )ارزش ویژه( که بها عرضه شود، استفاده از روش ارزش اسمی با ارزش خالص دفتری دارایی

 .دهدمی دستجزئی میزان با ارزش سهام کاربرد دارد، موضوعبت خود را از 

رم تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چها« الف»اگر چه بر اساس بند 

مندرج های تواند از همه روشمی هیئت واگذاری ،18/12/1395مورخ  245305قانون اساسی، شماره 

یا سایر ها از جمله احتساب میانگین ارزش روز خالص داراییها در آیین نامه قیمت گذاری بنگاه

ه ماه محاسبه شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کند اما این تصویب نامه سهای روش

شود. نمی پس از قیمت گذاری شرکت پاالیش نفت کرمانشاه به تصویب رسید و عمال عطف به ماسبق

ز خالص ارزش روبنابراین تنها روش مورد قبول برای قیمت گذاری سهام پاالیشگاه کرمانشاه، روش 

 .شدمی شرکت بوده که باید قیمت گذاری بر اساس این روش انجامهای دارایی
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 گیریو نتیجه بندیجمع (ج

شده و کتمان صرف نظر از اینکه امالکی هم در قیمت گذاری لحاظ ن شدبا توجه به مراتب فوق پیشنهاد 

ی شرکت گردیده است، قرارداد واگذاری فسخ و متخلفان به علت فراهم کردن موجبات ضرردهی و بده

رعایت  پاالیش نفت کرمانشاه تحت پیگرد قرار گرفت و پس از سودآوری شرکت و اصالح ساختار، با

ز این رو ا .الزامات قانونی به حالت قبل از واگذاری اعاده وضعیت گرددصرفه و صالح بیت المال و 

خصوصی  قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، سازمان 234کمیسیون انرژی مستند به ماده 

عایت رقانون اساسی و عدم  44قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  21سازی را در عدم اجرای ماده 

 مذکورهای وهو نحوه اعمال شیها آیین نامه اجرایی شیوه قیمت گذاری بنگاه 4ه شئونات در اجرای ماد

ه بو با استناد  دانستهواگذاری شرکت پاالیش نفت کرمانشاه به بخش خصوصی، مسئول  درخصوص

ت و قرائمجلس شورای اسالمی  در جلسه علنیآیین نامه داخلی مجلس، موضوع  234ماده  1تبصره 

 شد. ارجاع قضائیه قوه به نوبت از برای بررسی خارج

 

 تحقیق و تفحص در بخش انرژی

 آخرین وضعیت عنوان ردیف

1 

عملکرد شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت 

آب نیرو و شرکت سهامی سازمان آب و برق 

 خوزستان

ضرورت انجام تحقیق و تفحص در کمیسیون رد 

 شد

 خصوصینحوه واگذاری پاالیشگاه کرمانشاه به بخش  2
ضرورت انجام تحقیق و تفحص در کمیسیون رد 

 شد

3 

فروش سهمیه سوخت مرزنشینان و نحوه توزیع 

های درآمدهای مربوطه توسط سازمان همیاری

 هاشهرداری

با شرح وظایف این کمیسیون منطبق نبود لذا 

 عودت شد

 های نفتی ایرانعملکرد شرکت ملی پخش فرآورده 4
متقاضی تحقیق و  مسکوت؛ به دلیل درخواست

 تفحص

5 
عملکرد شرکت ملی حفاری ایران و شرکت مهندسی 

 و توسعه نفت

مسکوت؛ به دلیل درخواست متقاضی تحقیق و 

 تفحص

6 

( قانون بودجه سال 2تبصره )« ی»نحوه اجرای بند 

( قانون بودجه 1تبصره )« ه»کل کشور و بند  1394

 توزیع قیر رایگان درخصوص کل کشور 1395سال 

 انصراف متقاضیان تحقیق و تفحص

7 
عملکرد مدیریت آب وزارت نیرو در جریان سیل 

 98فروردین 
 ربطدرخواست اطالعات از دستگاه ذی

8 
بررسی درخواست تحقیق و تفحص از فروش سهمیه 

 سوخت مرزنشینان
 است. مسکوت مانده
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 تحقیق و تفحص در بخش صنعت و معدن

 آخرین وضعیت عنوان ردیف

 گزارش کمیسیون تصویب شده است. تحقیق و تفحص شرکت دخانیات ایران 1

 تحقیق و تفحص خودرو 2
تصویب تمدید مهلت و در حال انجام در کمیسیون 

 صنایع و معادن

 تحقیق و تفحص از معادن کشور 3
گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس 

 شورای اسالمی قرائت شد.

4 
صنایع ملی مس ایران تحقیق و تفحص از شرکت 

 کشور
 گزارش کمیسیون تصویب شده است.
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نامه داخلي )نقض یا استنکاف از اجرای قوانین توسط رئیس آیین 234گزارش موضوع ماده 

 جمهور یا وزیران( در بخش انرژی

 توضیحات موضوع گزارش ردیف

( قانون برنامه پنجساله 125ماده )« ب»عدم اجرای بند  1

جمهوری اسالمی ایران و تبصره ذیل آن پنجم توسعه 

)موضوع سند ملی راهبرد انرژی و برنامه اجرائی طرح 

 جامع انرژی کشور(

گزارش کمیسیون صحن علنی مجلس 

تصویب و موضوع جهت بررسی خارج 

 از نوبت به قوه قضائیه ارجاع شد.

قانون بودجه سال » 6تبصره « هـ»عدم اجرای بند  2

 پرداخت عوارض برق( )موضوع تخصیص و« 1396

گزارش کمیسیون صحن علنی مجلس 

تصویب و موضوع جهت بررسی خارج 

 از نوبت به قوه قضائیه ارجاع شد.

3 

 تخلفات مرتبط با شرکت پاالیش نفت کرمانشاه

گزارش کمیسیون صحن علنی مجلس 

تصویب و موضوع جهت بررسی خارج 

 از نوبت به قوه قضائیه ارجاع شد.

نامه داخلي )نقض یا استنکاف از اجرای قوانین توسط رئیس آیین 234ماده گزارش موضوع 

 جمهور یا وزیران( در بخش صنعت و معدن

 توضیحات موضوع گزارش ردیف

 -گزارش نظارتی قانون حداکثر استفاده از توان داخل 1

 1397کمیسیون ویژه حمایت از تولید 

گزارش کمیسیون تصویب و در صحن 

 است. علنی قرائت شده

در صحن گزارش کمیسیون تصویب و  1398گزارش نظارتی رونق تولید در سال  2

 قرائت شده است. یعلن

نامه داخلي )نقض یا استنکاف از اجرای قوانین توسط رئیس آیین 234گزارش موضوع ماده 

 جمهور یا وزیران( در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات

 توضیحات موضوع گزارش ردیف

مذاکرات پنهانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با  1

 مدیر پیام رسان اجتماعی تلگرام

 تهیه گزارش کمیسیون صنایع و معادن

ت عدم اجرای احکام قانون برنامه ششم توسعه در مورد دول 2

 الکترونیک 

 تهیه گزارش کمیسیون صنایع و معادن

 

 جلسات نظارتي مهم در بخش انرژی

 اجالسیه سوم یارانههدفمندی  1

 اجالسیه سوم یارانه پنهان 2

 اجالسیه سوم میادین مشترک نفت 3

4 
زی طرح حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گا

 با استفاده از سرمایه گذاری مردمی
 اجالسیه سوم

 اجالسیه سوم بررسی استیضاح وزیر نفت 5
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 - (3/6/98سؤال از وزیر نفت ) 6

7 
 96نامه داخلی مبنی بر انحراف وزارت نفت در بودجه بررسی آیین

(5/6/98) 
- 

 - (10/6/98سؤال از وزیر نیرو ) 8

 - نامه داخلی( آیین221استیضاح وزیر نفت مستند به ماده ) 9

 - دعوت از وزیر نفت برای پاسخگویی به سؤاالت 10

 جلسات نظارتي مهم بخش صنعت و معدن

1  
ن عرضه سهام شرکت سهام آلومینیوم ایران توسط سازماواگذاری و 

 سازیخصوصی
 اجالسیه سوم

2  
بر صنعت پتروشیمی و درآمدهای  های جدیدبررسی اثرات تحریم

 ارزی کشور
 اجالسیه سوم

3  
سیتروئن در سال  –قرارداد سایپا کاشان با شرکت فرانسوی پژو 

1395 
 اجالسیه سوم

4  
های اخیر وکاهش تولید در سوزیعدم شفافیت مالی، علل آتش 

 تا کنون 1390واحدهای مختلف پتروشیمی آبادان از سال 
 اجالسیه سوم

5  
وضعیت بازار  درخصوص گزارش وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

 خودرو
 اجالسیه سوم

6  
ن نویس نهایی نقشه راه بخش معدن و صنایع معدنی ایرابررسی پیش

 ( وزارت صنعت، معدن و تجارت1397-1400)و برنامه چهار ساله 
 اجالسیه سوم

 اجالسیه سوم وضعیت بازار ارز و تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی  7

8  
عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از هیئت  استماع گزارش

 های آن شرکتعملکرد و برنامه
 اجالسیه سوم

9  

و تنظیم بازار و  های دولت محترم درخصوص کنترلبررسی برنامه

های فرآیند تخصیص ارز به واحدهای تولیدی در راستای سیاست

 ضد تحریم

 اجالسیه سوم

10  
های بررسی میزان تحقق درآمدهای پیش بینی شده در قوانین بودجه

 سنواتی از محل حق انتفاع معادن
 اجالسیه سوم

11  
بررسی وضعیت بازار و صنعت خودرو با حضور مسئولین وزارت 

 معدن و تجارت صنعت،
 اجالسیه سوم

 اجالسیه سوم بررسی مسائل و مشکالت صنف کفاشان دست دوز کشور  12

 اجالسیه سوم بررسی مسائل و مشکالت شرکت ماشین سازی تبریز  13

 اجالسیه سوم بررسی مشکالت شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع الستیک  14

 سوماجالسیه  نقش عامل خودرو در افزایش تلفات جاده ای  15
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16  

جلسه مشترک کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر 

 ( قانون اساسی و کمیسیون صنایع44وچهارم )اجرای اصل چهل

 یدیوضعیت بازار ارز و تامین ارز مورد نیاز واحدهای تول درخصوص

 اجالسیه سوم

17  
« الف»بند  بررسی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرای

 قانون برنامه ششم توسعه کشور( 46ماده )
 اجالسیه سوم

18  
با  بررسی مشکالت ناشی از تحریم در واحدهای تولید و قطعه سازان

 حضور ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
 اجالسیه سوم

 اجالسیه سوم 1398بررسی راهکارهای مجلس در موضوع رونق تولید در سال   19

 اجالسیه سوم واردات خودروتوقف ثبت و سفارش خودرو افزایش تعرفه   20

21  
وضعیت تامین مواد اولیه، تولید و فروش شمش الومینیوم در 

 واحدهای باالدستی صنعت آلومینیوم کشور
 اجالسیه سوم

22  
بررسی مشکالت تولید و عرضه کاالهای صنعتی و اساسی، مواد 

 معدنی و پتروشیمی و صنایع غذایی و دارویی
 اجالسیه سوم

23  
شیمی بازار بورس کاال در حوزه صنعت، معدن و پتروبررسی التهابات 

 1397در سال 
 اجالسیه سوم

24  
 بررسی عملکرد مواد مرتبط با حوزه صنعت، معدن و پتروشیمی در

 1397و  1396های برنامه ششم و قانون بودجه سال
 اجالسیه سوم

 ICTجلسات نظارتي مهم در بخش 

 1398خرداد  در صحن علنی سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 1

2 

ائه بررسی میزان تحقق احکام قانونی و نتایج کمی و کیفی خدمات ار

شده پیرامون دولت الکترونیک در صحن کمیسیون صنایع با حضور 

 زیوزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و دبیر شورای عالی فضای مجا

 اجالسیه سوم

3 
اجرای تکالیف  درخصوص ارزیابی عملکرد وزارت صمت و گمرک

 قانونی مربوط به دولت الکترونیک
 اجالسیه سوم

4 
اجرای تکالیف  درخصوص ارزیابی عملکرد شرکت بازرگانی دولتی

 قانونی مربوط به دولت الکترونیک
 اجالسیه سوم

5 
 ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی و واحدهای زیرمجموعه

 به دولت الکترونیکاجرای تکالیف قانونی مربوط  درخصوص
 اجالسیه سوم

6 
بررسی مسائل و مشکالت دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش 

 عمومی کشور
 اجالسیه سوم

 اجالسیه سوم بررسی وضعیت قانونی و مشکالت اجرایی مجوز نماد الکترونیکی 7

8 
های داخلی با حضور وزیر ارتباطات و رسانبررسی وضعیت پیام

 فناوری اطالعات
 اجالسیه سوم
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9 
وضعیت فضای  درخصوص سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

 مجازی با حضور وزیر 
 اجالسیه سوم

10 
ری بررسی وضعیت بازار تلفن همراه با حضور وزیر ارتباطات و فناو

 اطالعات
 اجالسیه سوم

11 
ر های مرکز ملی تبادل داده مشتمل باستماع گزارش پیشرفت برنامه

 تتعداد دستگاههای اجرایی متصل، کیفیت و نتایج کمی ارائه خدما
 اجالسیه سوم

12 
های بررسی عملکرد دولت در زمینه رفع موانع و مشکالت شرکت

 استارت آپ

هیئت رئیسه، 

 1398مرداد 

 تبیین نقش نظارتی مجلس در زمینه استخراج رمزارزها 13
کمیسیون اقتصادی 

 98مرداد  –تیر

14 
مشکالت اجرای احکام قانون برنامه ششم توسعه در مورد بررسی 

 دولت الکترونیک

هیئت رئیسه، 

1398 

15 
بررسی مشکالت اجرای احکام قانون برنامه ششم توسعه در مورد 

 دولت الکترونیک

 –کمیته ارتباطات 

 کمیسیون صنایع

 گزارش دولت از وضعیت اجرای شبکه ملی اطالعات 16
کمیسیون صنایع و 

 معادن

 بررسی مشکالت ارایه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه 17
کمیسیون صنایع و 

 1398معادن، 
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 زیربنایي . امور3-2

 . بخش آب3-2-1

 الف( عملکرد تقنیني.

 قوانین مصوب در مجلس. 1

 قانون

تاریخ تصویب در 

مجلس شورای 

 اسالمي

شماره 

 مواد
 خالصه حکم قانوني

قانون برنامه 

پنجساله ششم 

 توسعه جمهوری

 ایران اسالمی

14/12/1395 

ماده 

35 

آبی، مقابله با بحران کم منظوربهانجام اقداماتی از سوی دولت 

محیطی برای پایداری سرزمین، های زیسترهاسازی حقابه

بخشی به پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل

ب ان تراز آوری و همچنین جبرهای زیرزمینی و ارتقای بهرهسفره

 رنامهبمیلیارد مترمکعب تا سال پایانی اجرای قانون  11به میزان 

ماده 

36 

وری استحصال و برداری آب آشامیدنی، بهرهاصالح نظام بهره

وری مصرف آن و تأمین آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور بهره

 از طریق شیرین کردن آب دریا

ماده 

37 

درصد پوشش  25افزایش حداقل اجرای تمهیدات الزم جهت 

 شبکه فاضالب شهری
 

 ها و لوایح بررسي شده و در دست بررسيطرح. 2

 عنوان طرح یا الیحه ردیف
شماره 

 ثبت
 كمیسیون اصلي  تاریخ وصول

مصوب 

صحن علني 

 مجلس

- - - - - - 

مصوب 

 هاكمیسیون

1 
های آب طرح ادغام سازمان

ای و آب و فاضالب منطقه

 آب و فاضالب شهریروستایی با 

190 21/6/1395 4/12/1395 

با اصالحاتی در 

کمیسیون اصلی 

)اجتماعی( تصویب 

 شده است

2 

الیحه نحوه واگذاری اموال، 

آالت و هرگونه تأسیسات، ماشین

مالکیت مربوط به تأسیسات آب و 

 فاضالب

564 22/2/1398 10/7/1398 

با اصالحاتی در 

کمیسیون اصلی 

)انرژی( تصویب 

 شده است.

3 
( قانون 10الیحه اصالح ماده )

 تشکیل وزارت جهاد کشاورزی
602 25/4/1398 2/10/1398 

در کمیسیون اصلی 

)کشاورزی( تصویب 

 شده است.
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 عنوان طرح یا الیحه ردیف
شماره 

 ثبت
 كمیسیون اصلي  تاریخ وصول

 4 
طرح انتقال آب از دریای عمان به 

 استان سیستان و بلوچستان
415 29/3/1397 9/7/1397 

در کمیسیون اصلی 

)عمران( تصویب 

 شده است.

دست در 

بررسي 

 هاكمیسیون

5 
طرح حفاظت و مدیریت 

 های کشوررودخانه
705 29/10/1398 - 

در انتظار بررسی 

 کمیسیون.

 ردشده

6 
های طرح تشکیل وزارتخانه

 )انرژی( و )آب و محیط زیست(
412 23/3/1397 - 

در کمیسیون اصلی 

 )اجتماعی( رد شد

7 

طرح الزام دولت به توقف مطالعه، 

های انتقال آب طرح اجرا و توسعه

های آبریز و سدسازی در حوضه

های ها و دریاچهها، تاالبرودخانه

 سال 5محلی به مدت 

391 2/2/1397 - 
در کمیسیون اصلی 

 )کشاورزی( رد شد

 

 ب( عملکرد نظارتي

 های تحقیق و تفحص. پرونده1

جرایی ااست اما تا کنون  های مرتبط با آب مطرح شدهها و پروژهچند مورد تحقیق و تفحص از شرکت

شرکت  واند. از جمله موضوع تحقیق و تفحص از شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت آب نیرو نشده

 های دز و کارون.های انتقال آب از سرشاخهسهامی آب و برق خوزستان و پروژه

 . سواالت و تذكرات به وزیر نیرو2

 عنوان سؤال تاریخ جلسه ردیف
وزیر مورد 

 سوال

كمیسیون یا فرد 

 مربوطه
 نتیجه

1 28/8/1398 
اقدام برای انتقال آب دریای عمان به 

 های کویریاستان
 رضا اردکانیان

محمد مهدی 

 برومندی
 قانع

 قانع شادمهر کاظم زاده رضا اردکانیان عدم مهار آبهای مرزی 31/04/1398 2

 کامران حسن اردکانیانرضا  رودحوضه زاینده آبی منابع محدود وضعیت 29/07/1398 3
قانع 

 نشد

 رضا اردکانیان سوء مدیریت و عملکرد وزارت نیرو 07/11/1397 4
شکور پورحسین 

 شقالن
 قانع

 رضا اردکانیان اعمال مدیریت علمی و عملی در امور آب 31/04/1398 5
حبیب اهلل نیکزادی 

 پناه
 قانع

 قانع محمدمهدی برومندی رضا اردکانیانعلت عدم تصفیه فاضالب و استفاده از منابع  28/8/1398 6
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 عنوان سؤال تاریخ جلسه ردیف
وزیر مورد 

 سوال

كمیسیون یا فرد 

 مربوطه
 نتیجه

1 28/8/1398 
اقدام برای انتقال آب دریای عمان به 

 های کویریاستان
 رضا اردکانیان

محمد مهدی 

 برومندی
 قانع

 قانع شادمهر کاظم زاده رضا اردکانیان عدم مهار آبهای مرزی 31/04/1398 2

 کامران حسن اردکانیانرضا  رودحوضه زاینده آبی منابع محدود وضعیت 29/07/1398 3
قانع 

 نشد

 پساب در صنعت

تذکر  643تذکر کتبی و  798های دوره دهم مجلس شورای اسالمی وزیر نیرو در مجموع طی سال

 است. ئه شدهها در جدول زیر اراشفاهی در زمینه مسائل مربوط به آب دریافت کرده است. جزئیات آن

 

 تذكر كتبي

 343 موضوع آب

 250 موضوع آب و فاضالب

 122 برق

 83 مشترک، متفرقه و منابع انسانی

 798 جمع

 تذكر شفاهي

 359 موضوع آب

 121 موضوع آب و فاضالب

 30 برق

 133 مشترک و سایر

 643 جمع

اهم سواالت مطرح شده در 

 صحن علني

تأمین آب شرب و آب کشاورزی در موضوع مدیریت منابع آب و 

 مناطق مختلف کشور
6 

 

 . سفرها و بازدیدهای نظارتي بخش آب3

 شرح تاریخ كمیسیون مربوطه ردیف

 های آب و فاضالب تهرانخانهمتری آب و تصفیهبازدید از تله 25/11/1395 عمران 1

 غربیزده آذربایجان شرقی و بازدید از مناطق سیل 28/01/1396 عمران 2

3 
طبیعی  منابع کشاورزی، آب،

 و محیط زیست
04/09/1395 

رود در بازدید کارگروه منتخب از وضعیت حوضه آبریز زاینده

 های اصفهان و چهارمحال و بختیاریاستان

 بازدید از مناطق سیل زده )ایالم( - انرژی 4

5 
طبیعی  منابع کشاورزی، آب،

 و محیط زیست
- 

های االبو کلیه مدیران مرتبط، بازدید از تجلسه با استاندار فارس 

 استان و بازدید از مناطق خسارت دیده سیل

6 
طبیعی  منابع کشاورزی، آب،

 و محیط زیست
- 

ان، های گلستان، خوزستبازدید از مناطق خسارت دیده سیل )استان

 لرستان و زاهدان(
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 ها و جلسات نظارتي در بخش آب. نشست4

 ردیف
كمیسیون 

 مربوطه
 شرح تاریخ

 دعوت از وزیر نیرو جهت پاسخ به سواالت نمایندگان 9/6/95 انرژی 1

 های نمایندگان از وزیر نیروبررسی سوال 25/7/1395 انرژی 2

 های نمایندگان از وزیر نیروبررسی سوال 16/9/1395 انرژی 3

4 
 کشاورزی، آب،

طبیعی و  منابع

 محیط زیست

13/4/1395 
ر دمعرفی حداقل دو نفر از اعضای کمیسیون به عنوان ناظر انتخاب و 

 شورای عالی آب

5 
 کشاورزی، آب،

طبیعی و  منابع

 محیط زیست

15/5/1395 

ها و ها، برنامهتشرح اهداف، فعالیت درخصوص استماع گزارش وزیر نیرو

ب، آاقدامات انجام شده وزارتخانه در سال جاری، مصوبات شورای عالی 

برنامه جایگزینی سوخت گاز طبیعی به جای سوخت مازوت در 

های آتی وزارتخانه در زمینه آب و های کشور و سیاستنیروگاه

 های تجدیدپذیر در برامه پنجساله ششم توسعهانرژی

6 
 کشاورزی، آب،

طبیعی و  منابع

 محیط زیست

23/9/1395 
طرح استیضاح  درخصوص بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان مجلس

 نامه داخلی مجلس( قانون آیین222وزیر نیرو در اجرای ماده )

7 
 کشاورزی، آب،

طبیعی و  منابع

 محیط زیست

12/11/1395 

تحقیق  درخصوص رسیدگی به درخواست تقاضای تعدادی از نمایندگان

در « های دز و کارونهای انتقال آب از سرشاخهپروژه»و تفحص از 

 نامه داخلی مجلس شورای اسالمی( قانون آیین214اجرای ماده )

8 
 کشاورزی، آب،

طبیعی و  منابع

 محیط زیست

 گزارش مدیریت منابع آب ایران درخصوص آخرین وضعیت آب کشور 12/11/1395

9 
 کشاورزی، آب،

طبیعی و  منابع

 محیط زیست

24/11/1395 
ر بررسی علت وقوع حادثه اهواز درخصوص قطع آب و برق منطقه با حضو

 های ذیربطدستگاه

 بررسی سواالت نمایندگان از وزیر نیرو 13/4/1396 انرژی 10

 های جناب آقای بیطرف وزیر پیشنهادی نیروبررسی صالحیت و برنامه 22/5/1396 انرژی 11

 گزارش مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 31/5/1396 انرژی 12

 یرون پیشنهادی وزیر اردکانیان رضا آقای های برنامه و صالحیت بررسی 30/7/1396 انرژی 13

 رونی وزارت هحوز در توسعه ششم برنامه قانون احکام اجرای بر نظارت 23/8/1396 انرژی 14

 نیرو وزارت معاونین و وزیر با کمیسیون اعضای مشترک نشست 29/8/1396 انرژی 15

 3/11/1396 انرژی 16

بررسی آخرین وضعیت آب و برق به جهت عدم بارندگی در کشور، 

ران در بینی تمهیدات الزم برای عبور از بحها و نیز پیشتعطیلی نیروگاه

 بارش در سال آیندههای کماستان
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 ردیف
كمیسیون 

 مربوطه
 شرح تاریخ

 کشور آب بحران مشکالت و وضعیت آخرین بررسی 4/2/1397 انرژی 17

 2/8/1396 عمران 18

ای حوزه آب و فاضالب ای و بودجهبررسی نحوه اجرای احکام برنامه

کشور با حضور مقامات ارشد وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و 

 فاضالب کشور

 7/9/1396 عمران 19

 1396ای شرکت آب و فاضالب کل کشور در سال بررسی عملکرد بودجه

 کل کشور با حضور معاونین ذیربط 1397دریافت پیشنهادات بودجه و 

 وزارت نیرو

 19/12/1396 عمران 20

کل کشور و احکام  1396بررسی نحوه اجرای احکام بودجه سال 

 ای در حوزه آب، فاضالب و پسماند فاضالب با حضور معاونینبرنامه

 بودجههای نیرو، کشور و سازمان برنامه و ذیربط وزارتخانه

 26/1/1397 عمران 21

شناسی آخرین وضیت آب و برق شهری و روستایی با دعوت از آسیب

و مدیران  معاونین محترم وزیر نیرو در امور آب و آبفا، امور برق و انرژی

های مجلس، های آب و فاضالب، توانیر، منابع آب، مرکز پژوهششرکت

 ن آبسازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و انجم

 27/1/1397 عمران 22

بررسی آخرین وضعیت حوزه آب شرب و برق شهری و روستایی و نحوه 

وزیر  اجرای احکام قانونی مصوب با دعوت از جناب آقای دکتر اردکانیان

 محترم نیرو

23 
 کشاورزی، آب،

طبیعی و  منابع

 محیط زیست

- 

 تحقیق" درخصوص برزگر شهروز آقای تقاضای درخواست به رسیدگی

 "باغ ارومیهسلماس به قره شهرستان زوالی سد آب انتقال از تفحص و

 نامه داخلی مجلس شورای اسالمی( قانون آیین214در اجرای ماده )

24 
 کشاورزی، آب،

طبیعی و  منابع

 محیط زیست

- 

 درخصوص رسیدگی به درخواست تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم

ت منابع آب ایران جهت شناسایی تحقیق و تفحص از شرکت مدیری»

قامات ها و ارائه گزارش آن به مهای غیرقانونی آب رودخانهدقیق برداشت

ن ( قانو214در اجرای ماده )« ذیصالح جهت ممانعت و برخورد قانونی

 نامه داخلی مجلس شورای اسالمیآیین

25 
 کشاورزی، آب،

طبیعی و  منابع

 محیط زیست

- 

و تفحص از شرکت مدیریت منابع آب ایران  تحقیق»گیری درخصوص رای

ارش ها و ارائه گزهای غیرقانونی آب رودخانهجهت شناسایی دقیق برداشت

فحص تحقیق و ت»و « آن به مقامات ذیصالح جهت ممانعت و برخورد قانونی

 «باغ ارومیهاز انتقال آب سد زوالی شهرستان سلماس به قره

26 
 کشاورزی، آب،

طبیعی و  منابع

 محیط زیست

 دعوت از وزیر محترم نیرو جهت پاسخگویی به سواالت نمایندگان -
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 ردیف
كمیسیون 

 مربوطه
 شرح تاریخ

27 
 کشاورزی، آب،

طبیعی و  منابع

 محیط زیست

- 
علل انتقال آب سد زوالی »تحقیق و تفحص هیئت  برگزاری انتخابات

 «باغ ارومیهشهرستان سلماس به قره

28 
 کشاورزی، آب،

طبیعی و  منابع

 محیط زیست

- 
تحقیق و تفحص از انتقال آب سد زوالی هیئت  رئیسهئت هی انتخاب

 باغ ارومیهشهرستان سلماس به قره

29 
 کشاورزی، آب،

طبیعی و  منابع

 محیط زیست

- 
گزارش وزیر نیرو درخصوص آخرین وضعیت منابع و مصارف آب و 

 بینی شده در سال جاریهای پیشبرنامه

30 
 کشاورزی، آب،

طبیعی و  منابع

 محیط زیست

 دعوت از وزیر محترم نیرو جهت پاسخگویی به سواالت نمایندگان -

31 
 کشاورزی، آب،

طبیعی و  منابع

 محیط زیست

- 
شناسی آسیب درخصوص ارائه و بررسی گزارش دیوان محاسبات کشور

 وضعیت منابع آب با رویکرد حوضه آبریز و مخازن سدها

 

 های تخصصي و وزیر نیروكمیسیونهای نظارتي ارائه شده در صحن توسط . اهم گزارش5

 بحران قطعی آب، برق و مخابرات در استان خوزستان )کمیسیون انرژی( -

 اقتصاد مقاومتی و مسائل آب کشور )وزیر نیرو( -

 نرژی(ابحران اخیر بروز ریزگردها، قطعی آب، برق و مخابرات در استان خوزستان )کمیسیون  -

 وزیر نیرو(خشکسالی ) درخصوص ارائه گزارش وزارت نیرو -

 )رئیس سازمان هواشناسی( 98ارائه گزارش عملکرد سازمان هواشناسی در جریان سیل  -

 یرو(ن)وزیر  98عملکرد آن وزارتخانه در رابطه با سیل  درخصوص ارائه گزارش وزارت نیرو -
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 . بخش محیط زیست3-2-2

 الف( عملکرد تقنیني

 . قوانین مصوب1

 عنوان ردیف
تاریخ تصویب در 

 شورای اسالميمجلس 

 05/11/1394 برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزرقانون موافقتنامه حفاظت و بهره 1

 04/02/1396 های کشورتاالبقانون حفاظت، احیا و مدیریت  2

3 

پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی ناشی از منابع و قانون 

های مستقر در خشکی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از فعالیت

 محیط زیست دریایی دریای خزر

18/05/1394 

4 
اصالح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت قانون 

 محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی
17/12/1394 

 04/03/1398 قانون حفاظت از خاک 5

 25/04/1369 قانون هوای پاک 6

 

 شدهها و لوایح بررسيمهمترین طرح. 2

 عنوان فیرد
شماره 

 ثبت

اعالم  خیتار

 وصول

 خیتار

 بیتصو
 تیوضع نیآخر

صحن  مصوب

 مجلس يعلن
1 

 طیاز مح تیحما حهیال

 بانان و جنگلبانان
284 20/04/1396 7/11/1398 

به دلیل  26/11/1398در تاریخ 

برخی  و 75مغایرت با اصل 

 نگهبان مورد تایید شورای ابهامات

 .قرار نگرفت

 مصوب

 هاونیسیكم
2 

 بیاز آس تیطرح حما

و سوانح  لیاز س دگانید

از  یریشگیو پ یعیطب

 یعیمخاطرات طب

577 18/01/1398 02/04/1398 
در انتظار بررسی در صن علنی 

 مجلس

 مصوب

 هاونیسیكم
 23/08/1395 17/06/1395 180 سیموافقتنامه پار حهیال 3

در نوبت بررسی و اصالح 

 رادیا اصلی برای رفع کمیسیون

 لینگهبان به طرح به دل یشورا

قانون  110اصل  2با بند  رتیمغا

 اساسی

دست  در

 يبررس

 هاونیسیكم

 - 22/02/1398 566 طرح احداث سرپناه 4
های در نوبت بررسی کمیسیون

 فرعی )ازجمله کشاورزی(

 5 شدهبایگاني
طرح ادغام سازمان امور 

اراضی و منابع طبیعی با 
191 17/06/1395 - 

طرح مذکور مسترد شده است. 

 کمیسیون اصلی )اجتماعی(

https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/935543
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/935543
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/935543
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/933776
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/870510
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/870510
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/870510
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/870510
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/816838
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/816838
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/816838
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 عنوان فیرد
شماره 

 ثبت

اعالم  خیتار

 وصول

 خیتار

 بیتصو
 تیوضع نیآخر

محیط زیست و تشکیل 

وزارت محیط زیست و 

 منابع طبیعی

6 
وزارت  لیطرح تشک

و منابع  ستیز طیمح

 یعیطب

238 26/11/1395 - 

شوری طرح مذکور در جلسه یک

کمیسیون اصلی  02/03/1396

 )اجتماعی( رد شد.

 

 ب( عملکرد نظارتي

 های تحقیق و تفحص. پرونده1

 كمیسیون موضوع
تاریخ ارجاع  و تقاضا تاریخ وصول

 به كمیسیون تخصصي
 وضعیت

از  تحقیق و تفحص

عملکرد سازمان 

 حفاظت محیط زیست

کشاورزی،  کمیسیون

طبیعی و  منابع آب،

 محیط زیست

 18/09/1397تا  11/09/1397
رسیدگی در  در نوبت

 صحن

 

 و محیط زیست منابع طبیعي ،آب های نظارتي كمیسیون كشاورزی،جلسات و نشست .2

 تاریخ موضوع ردیف

1 
ظت و رییس سازمان حفا استماع گزارش دکتر عیسی کالنتری معاون محترم رییس جمهور

زمان اقدامات صورت گرفته ساو  سازمان برنامه های اجرایی تبیین محیط زیست درخصوص

 در راستای اجرای احکام برنامه ششم توسعه

7/2/1396 

 7/3/1397 های مدیریت پسماند در کشورها و فرصتچالش 2

3 

 استماع گزارش سرکار خانم دکتر ابتکار رییس سازمان حفاطت محیط زیست، درخصوص

ها یتتشریح اهداف، فعال های کلی محیط زیست ابالغی از سوی مقام معظم رهبری،سیاست

ست، شده سازمان در سال جاری، پیگیری مصوبات شورای عالی محیط زیو اقدامات انجام

 بانششم توسعه و موضوع شهادت سه محیط های آتی سازمان در برنامه پنجسالهسیاست

13/4/1395 

4 
ایمنی  لیعا یناظر در شور انتخاب و معرفی حداقل دو نفر ازنمایندگان کمیسیون به عنوان

 زیست محیطی
13/4/1395 

 13/4/1395 حیط زیستمحفاظت  در شورای عالی ناظر انتخاب و معرفی حداقل دو نفر از نمایندگان به عنوان 5

 24/8/1395 های ذیربطو سازمان با حضور مدیران کشاورزی تراریخته محصوالت درخصوص و بررسی بحث 6

 ارومیه دریاچهستاد  اجرایی بررسی وضعیت روند 7

1395 

)اجالسیه 

 اول(
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 نداشته است.ج( عملکرد در جلسات غیر علني: 

كشاورزی، آب، منابع  كمیسیون توسط صحن در شده ارائه نظارتي هایگزارش د( اهم

 طبیعي و محیط زیست

 در بخش  کل کشور1395حسابرسی و تفریغ بودجه سال  درخصوص گزارش دیوان محاسبات

 کشاورزی و محیط زیست 

 کشور در اجالسیه سوم  در پسماند مدیریت هایفرصت و هاچالش 

 

 . بخش كشاورزی3-2-3

 الف( عملکرد تقنیني

 . قوانین مصوب1

 عنوان قانون ردیف
تاریخ تصویب در 

 مجلس شورای اسالمي

 21/07/1398 کشور کل 1398 سال بودجه قانون( 1) تبصره «ـه» بند اصالح قانون 1

2 
 خلق جمهوری دولت و ایران اسالمی جمهوری دولت بین موافقتنامه قانون

 دامی قرنطینه و بهداشت زمینه در همکاری درخصوص چین
11/06/1398 

3 
 قانون مدیریت بحران کشور

 (14بندهای )پ(، )ت(، )ث( و )ج( ماده )
23/05/1398 

 05/02/1397 (1394) 2015 مورخ زیتون کنسرو و زیتون روغن المللیبین موافقتنامه قانون 4

 24/10/1396 کشور ژنتیکی منابع از برداریبهره و حفاظت قانون 5

6 
 دولت بین گیاهی قرنطینه و نباتات حفظ زمینه در همکاری موافقتنامه قانون

 آذربایجان جمهوری دولت و ایران اسالمی جمهوری
24/10/1396 

7 
 سعهتو ششم پنجساله برنامه قانون( 35) ماده( ب) بند تبصره اصالح قانون

 ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،
06/10/1396 

8 
 ولتد بین گیاهی قرنطینه و نباتات حفظ درزمینه همکاری موافقتنامه قانون

 عراق جمهوری دولت و ایران اسالمی جمهوری
12/07/1396 
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 ها و لوایح مورد بررسيطرح .2

 عنوان ردیف
شماره 

 ثبت

 اعالم تاریخ

 وصول

تاریخ 

 تصویب

كمیسیون 

 اصلي
 توضیحات

مصوب صحن 

علني مجلس

1 
 و تجارت وزارت تشکیل طرح

 بازرگانی خدمات
 اجتماعی 03/07/1398 08/12/1397 549

در انتظار پاسخ نهایی مجلس 

 به ایرادات شورای نگهبان 

2 
 کارگزاران تکلیف تعیین طرح

 کشاورزی بیمه
56 30/03/1395 02/10/1398 

 آبکشاورزی، 

طبیعی و  منابع

 محیط زیست

 در انتظار پاسخ مجلس

 به ایراد اسالمی شورای

برای  طرح به نگهبان شورای

بار چهارم در مورخ 

27/11/1398 

مصوب 

 هاكمیسیون
3 

 قانون اصالح دوفوریتی طرح

 ناظر مهندسین استخدام

 کشاورزی تولیدات

 اجتماعی 30/07/1396 16/07/1396 326

 یبرا یصحن علندر انتظار 

 ونیسیقرائت گزارش کم

 اصلی پس از تصویب و

 در اعمال اصالحاتی

پس از  اصلی کمیسیون

بازگشت از صحن علنی 

 مجلس

 يدر دست بررس

 هایسیونكم

4 

 تأسیس قانون اصالح طرح

 مهندسی نظام سازمان

 طبیعی منابع و کشاورزی

 ایران اسالمی جمهوری

158 27/04/1395 - 

 آب،کشاورزی، 

طبیعی و  منابع

 محیط زیست

در دست بررسی کمیسیون 

 اصلی

5 

 حمایت صندوق تشکیل طرح

های دانه کشت توسعه از

 روغنی

144 05/05/1395 - 

 آب،کشاورزی، 

طبیعی و  منابع

 محیط زیست

 کمیسیون در دست بررسی

 اصلی

6 

 در همکاری الیحه موافقتنامه

 قرنطینه و نباتات حفظ زمینه

 جمهوری دولت بین گیاهی

 دولت و ایران اسالمی

 صربستان جمهوری

670 12/08/1398 - 

 آب،کشاورزی، 

طبیعی و  منابع

 محیط زیست

در انتظار بررسی در 

 کمیسیون اصلی

7 

 ماده به بند یک طرح الحاق

 دائمی احکام قانون( 29)

 کشور توسعههای برنامه

632 26/05/1398 - 

 آب،کشاورزی، 

طبیعی و  منابع

 محیط زیست

در انتظار بررسی در 

 کمیسیون اصلی

8 

 جمهوری دولت الحاق الیحه

 پروتکل به ایران اسالمی

 به دسترسی مورد در ناگویا

 تسهیم و ژنتیکی منابع

 منافع منصفانه و عادالنه

 الحاقی آنها استفاده از حاصل

 زیستی تنوع کنوانسیون به

86 04/05/1395 - 

 آب،کشاورزی، 

طبیعی و  منابع

 محیط زیست

در انتظار بررسی در 

 کمیسیون اصلی

9 

 جمهوری دولت الحاق الیحه

 کنوانسیون به ایران اسالمی

 ارقام از حمایت المللیبین

 2 مورخ) گیاهی جدید

 آذر 11 با برابر 1961 دسامبر

 و بعدی اصالحات با( 1340

 آن اتحادیه در عضویت

161 16/05/1395 - 

 آب،کشاورزی، 

طبیعی و  منابع

 محیط زیست

در انتظار بررسی در 

 کمیسیون اصلی

 جلسه در الیحه واحده ماده

 02/06/1395 مورخ

 و ملی امنیت کمیسیون

 جلسه و خارجی سیاست

 30/07/1396 مورخ
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 عنوان ردیف
شماره 

 ثبت

 اعالم تاریخ

 وصول

تاریخ 

 تصویب

كمیسیون 

 اصلي
 توضیحات

 آب، کشاورزی، کمیسیون

 محیط و طبیعی منابع

 تصویب به عیناً زیست

 اسفند در الیحه این. رسید

 کار دستور در 1396 ماه

 شورای مجلس علنی صحن

 به ولی گرفت قرار اسالمی

برخی ایرادها  وجود دلیل

 مجددآ بیشتر بررسی برای

 کشاورزی کمیسون به

 داده شد. عودت

 بایگاني شده

10 
 کشاورزی اراضی حفظ طرح

 ایران اسالمی جمهوری
155 27/04/1395 - 

 آبکشاورزی، 

طبیعی و  منابع

 محیط زیست

 روز جلسه در طرح کلیات

 07/06/1395شنبه سه

 به اما .شد رد اصلی کمیسیون

 از نفر 15 درخواست دلیل

 کار دستور در طرح ،طراحان

 قرار مجلس علنی جلسه

 طرح این کلیات .است گرفته

 مورخ علنی جلسه در

 .شد رد 25/08/1395

11 
 و طبیعی منابع جامع طرح

 کشور آبخیزداری
46 30/03/1395  

 آبکشاورزی، 

طبیعی و  منابع

 محیط زیست

در کمیسون تخصصی 

 مسکوت مانده است.

12 

 قانون از موادی اصالح طرح

 و کنترل و گیاهی ارقام ثبت

 نهال و بذر گواهی

363 26/10/1396 - 

 آب،کشاورزی، 

طبیعی و  منابع

 محیط زیست

در جلسه مورخ 

کمیسیون  07/11/1397

کلیات طرح رد و در اصلی 

 نهایت بایگانی شد.
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 ب( عملکرد نظارتي

 های تحقیق و تفحص. پرونده1

 عنوان ردیف
تاریخ وصول 

 تقاضا

كمیسون 

 مربوطه
 وضعیت 

 نزد کمیسیون اقتصادی 16/10/1397 تحقیق و تفحص از سازمان دامپزشکی کشور 1

 15/07/1397 تحقیق و تفحص از سازمان امور عشایر ایران 2

 کمیسیون

 آب، کشاورزی،

 و طبیعی منابع

 زیست محیط

مختومه )رد تقاضا در 

 صحن علنی(

3 

 کشاورزی جهاد وزارت عملکرد بررسی

 قانون اصالح قانون اجرای چگونگی درخصوص

 کشاورزی تولیدات ناظر مهندسین استخدام

 محصوالت واردات و 12/11/1390 مصوب

 و دولتی ارز از استفاده با دامی و کشاورزی

 بازار تنظیم

14/06/1397 

 کمیسیون

 آب، کشاورزی،

 و طبیعی منابع

 زیست محیط

نزد کمیسون )تعیین 

اعضای هیئت تحقیق 

 و تفحص(

4 

بررسی عملکرد بانک کشاورزی در چگونگی 

حمایت از بخش کشاورزی، پرداخت تسهیالت 

 و انتصابات مدیران

 نزد کمیسیون اقتصادی 01/09/1396

5 
 و مراتع ها،جنگل سازمان از تفحص و تحقیق

 آبخیرداری
03/08/1396 

 کمیسیون

 آب، کشاورزی،

 و طبیعی منابع

 زیست محیط

 انجام شد

6 
بررسی عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان 

 مازندران
30/05/1396 

 کمیسیون

 آب، کشاورزی،

 و طبیعی منابع

 زیست محیط

 نزد کمیسیون

7 

 کارون صنعت و کشت شرکت عملکرد بررسی

 صنایع و صنعت نیشکر و کشت توسعه طرح و

 آن جانبی

13/07/1395 

 کمیسیون

 آب، کشاورزی،

 و طبیعی منابع

 زیست محیط

گزارش تهیه شده در 

جلسه صحن علنی 

 01/11/1397مورخ 

 قرائت شد.
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 . سؤال از وزیر جهاد كشاورزی2

 عنوان سؤال تاریخ جلسه ردیف
وزیر مورد 

 سوال

كمیسیون یا 

 فرد مربوطه
 نتیجه

1 13/07/1395 

علت عدم توجه وزیر به گزارش سازمان 

بازرسی کل کشور درخصوص تخلفات 

 های تابعهمالی شرکت

محمود 

حجتی )جهاد 

 کشاورزی(

کمیسیون 

کشاورزی، آب، 

منابع طبیعی و 

 محیط زیست

سؤال از طرف 

مجلس وارد 

تشخیص داده 

 شد

2 13/07/1395 
کنترل قیمت شکر که منجر علت عدم 

 به تعطیلی کارخانجات قندریزی شده

محمود 

حجتی )جهاد 

 کشاورزی(

کمیسیون 

کشاورزی، آب، 

منابع طبیعی و 

 محیط زیست

سؤال از طرف 

مجلس وارد 

تشخیص داده 

 شد

3 13/07/1395 

علت عدم اشراف به موضوع کشاورزی 

)واردات، قاچاق محصوالت کشاورزی و 

اراضی کشاورزی( در تغییر کاربری 

 کشور

محمود 

حجتی )جهاد 

 کشاورزی(

کمیسیون 

کشاورزی، آب، 

منابع طبیعی و 

 محیط زیست

سؤال از طرف 

مجلس وارد 

تشخیص داده 

 نشد

4 18/04/1396 

ن روستایی بر اساس چرا سازمان تعاو

 نامه،سدر اساس داهداف تعیین ش

انونی موارد ذیل به وظایف ق درخصوص

کشاورزان  از ود در جهت حمایتخ

 عمل نمیکند؟

محمود 

حجتی )جهاد 

 کشاورزی(

کمیسیون 

کشاورزی، آب، 

منابع طبیعی و 

 محیط زیست

نماینده 

کننده قانع سؤال

 شد

29/01/1397 
درخصوص کاهش تعرفه واردات 

 ت کشاورزیالمحصو

محمود 

حجتی )جهاد 

 کشاورزی(

کمیسیون 

کشاورزی، آب، 

منابع طبیعی و 

 محیط زیست

طرف  سؤال از

مجلس وارد 

تشخیص داده 

 نشد

 علت اعالم عدم خودکفایی گندم 29/01/1397

محمود 

حجتی )جهاد 

 کشاورزی(

کمیسیون 

کشاورزی، آب، 

منابع طبیعی و 

 محیط زیست

سؤال از طرف 

مجلس وارد 

تشخیص داده 

 نشد

10/04/1397 

در خصوص نبود سیاست مشخص در 

بخش کشاورزی و ضعف عملکرد در 

 مرتبط با این وزارتخانهمسائل 

محمود 

حجتی )جهاد 

 کشاورزی(

کمیسیون 

کشاورزی، آب، 

منابع طبیعی و 

 محیط زیست

نماینده 

کننده قانع سؤال

 شد

8 10/04/1397 
در خصوص علت ایجاد انحصار در بازار 

 دان مرغ

محمود 

حجتی )جهاد 

 کشاورزی(

کمیسیون 

کشاورزی، آب، 

منابع طبیعی و 

 محیط زیست

طرف سؤال از 

مجلس وارد 

تشخیص داده 

 شد
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 عنوان سؤال تاریخ جلسه ردیف
وزیر مورد 

 سوال

كمیسیون یا 

 فرد مربوطه
 نتیجه

9 01/08/1397 

عدم رعایت قانون  درخصوص سؤال ملی

گذاری محصوالت مشمول در قیمت

خرید تضمینی، عدم پرداخت بموقع 

کاران و عدم اجرای مطالبات گندم

 قانون در واردات محصوالت تراریخته

محمود 

حجتی )جهاد 

 کشاورزی(

کمیسیون 

کشاورزی، آب، 

 منابع طبیعی و

 محیط زیست

نماینده 

کننده قانع سؤال

 شد

10 14/11/1397 

در خصوص اختالل در زندگی و فعالیت 

صیادان ایرانی و عدم ساماندهی 

 محصوالت کشاورزی

محمود 

حجتی )جهاد 

 کشاورزی(

کمیسیون 

کشاورزی، آب، 

منابع طبیعی و 

 محیط زیست

نماینده 

کننده قانع سؤال

 شد

 

 وزیر جهاد كشاورزی. تعداد و وضعیت استیضاح 3

 نتیجه كمیسیون درخواست كننده تاریخ استیضاح وزیر ردیف

1 
 وزیر استیضاح

 کشاورزی جهاد
23/12/1396 

 و طبیعی منابع آب، کشاورزی، کمیسیون

 زیست محیط

رأی اعتماد 

 از مجلس

 

 سفرها و بازدیدهای كمیسیون كشاورزی، آب، منابع طبیعي و محیط زیست. 4

 مکان شرح هیاجالس فیرد

 اول 1
آب، منابع  ،یبخش کشاورز یاز استعدادها دیبازد

 ستیز طیو مح یعیطب

مناطق چابهار،  و یغرب جانیآذربا

 کنارک و قصر قند کشهر،ین

2 

 دوم

 یخراسان رضو و آب یبا موضوع کشاورز یسفر به استان خراسان رضو

 لیاردب ستیز طیآب و مح ،یبا موضوع کشاورز لیسفر به استان اردب 3

 لرستان یو کشاورز التیسفر به استان لرستان با موضوع ش 4

 جاجرود یدام یهاسفر به جاجرود با موضوع کارخانجات فرآورده 5

 سمنان یدام یسفر به استان سمنان با موضوع کارخانه داروها 6

7 

 سوم

استان  یو مسکون یکشاورز یخسارات وارده به اراض

 یهاانهیاز پا دیو بازد نیمازندران در اثر رانش زم

 یو کارخانجات چا اهیگل، گ یصادرات کارهمهین

 و مازندران النیگ یهااستان

8 
 طیو مح یعیآب، منابع طب ،یکشاورز یهااز پروژه دیبازد

 هامشکالت بخش یو بررس ییاستان و آشنا ستیز

گلستان، مازندران،  ،یشرق جانیآذربا

و بلوچستان،  ستانیکردستان، س زد،ی

 اصفهان و هرمزگان

 کرمان هاو مشکالت بخش یکشاورز یهااز پروژه دیبازد 9

10 
آب،  ،یبخش کشاورز یهالیو پتانس هاتیاز ظرف دیبازد

 مرتبط عیو صنا ستیز طیو مح یعیمنابع طب
 لرستان و بوشهر ل،یاردب ز،یتبر
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 مکان شرح هیاجالس فیرد

 لیاز س دهیداز مناطق خسارت دیبازد 11

قال(، خوزستان،  گلستان )گرگان و آق

آباد(، زاهدان لرستان )پلدختر و خرم

 و زابل

 محل مؤسسه بذر و نهال یثبت و گواه قات،یاز مؤسسه تحق دیبازد 12

13 
و توسعه  قیاز مؤسسه تحق ژهیو ونیسیکم یاعضا دیبازد

 دانشمند
 تهران

14 

 یو شرکت در جلسه شورا یدیتول یاز واحدها دیبازد

مشکالت  یجهت بررس یدولت و بخش خصوص یگفتگو

 یدیتول یواحدها

 نیقزو

15 
و شرکت در  یو کشاورز یصنعت یاز واحدها دیبازد

 یاقتصاد مقاومت ییجلسه ستاد اجرا
 لرستان

16 
استاندارد با  یاز سازمان مل ونیسیکم یاعضا دیبازد

 دیدر رونق تول تیفیک یموضوع نقش ارتقا
 تهران

اضافه مسائل  حوزه مذکور به 4با توجه به اینکه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست اقدامات نظارتی در نکته! 

شود، ده میک موضوعی کمتر مشاهکند و در قسمت سفرها و بازدیدهای نظارتی چنین تفکیمربوط به توسعه روستایی را پیگیری می

ام یافته، فقط در برای پرهیز از تکرار جدول فوق، بازدیدهایی که در آنها به طور همزمان در حوزه کشاورزی، آب و محیط زیست انج

 جدول مربوط به بخش کشاورزی آورده شده است.

 

 ستیز طیو مح يعیآب، منابع طب ،یكشاورز. جلسات مهم برگزارشده در كمیسیون 5

ط رخی جلسه( کمیسیون کشاورزی در طی مجلس دهم، فق 200با توجه به تعداد زیاد جلسات )بیش از 

 از جلسات مهم در جدول زیر ذکر شده است.

 

 تاریخ موضوع ردیف

1 
نفی بحث و بررسی پیرامون مسائل مبتالبه بخش کشاورزی با حضور هیئت مدیره نظام ص

 شرقیکشاورزی استان اذربایجان
15/05/1395 

 02/06/1395 سؤال نمایندگان 4دعوت از وزیر جهاد کشاورزی جهت پاسخگویی به  2

3 
شاورزی کنشست مشترک با کارگروه دام، طیور و آبزیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

 ایران
02/06/1395 

4 
نشست مشترک با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش 

 های آتی صندوقکشاورزی و استماع گزارش عملکرد و برنامه

 

07/06/1395 

5 
یندگان نشست با وزیر جهاد کشاورزی و معاونین ایشان و استماع و پاسخ به سؤاالت نما

 کمیسیون
12/07/1395 

 16/09/1395 سؤال نمایندگان 3دعوت از وزیر جهاد کشاورزی جهت پاسخگویی به  6
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 تاریخ موضوع ردیف

7 
ار تأمین اعتب درخصوص سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان دامپزشکیگزارش روسای 

 ندگانهای واگیردار دام و طیور با اولویت آنفوالنزای پرمقابله با بیماری منظوربه
12/11/1395 

 11/12/1395 بررسی معضالت و مشکالت صنعت تولیدکنندگان مرغ کشور 8

 23/12/1395 سؤال نمایندگان 3پاسخگویی به دعوت از وزیر جهاد کشاورزی جهت  9

10 
ه الحاقی اصالح قانون بودج 35اجرای تبصره  درخصوص بررسی عملکرد بانک کشاورزی

1395 
15/01/1396 

11 
گزاش رئیس محترم سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری درخصوص عملکرد و گزارش 

پنجساله  در قانون برنامه هشد تعیینها و تکالیف و برنامه1395 اقدامات سازمان در سال

 ششم توسعه

 اجالسیه دوم

12 
 کشورزی درخصوص تنظیم بازار محصونت کشاورزی و آخرین وضعیت وزارت جهاد گزارش

ی، )باحضور نمایندگان وزارت جهادکشاورز گندمکاران الباتطخرید گندم و پرداخت م

 سازمان برنامه و بودجه، بانک کشاورزی(

13 
زارش گمشترک کمیسیون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ارائه نشست 

 روهای پیشی چالشاتاق درخصوص بخش کشاورزی و بررس

 های حوزه دامپرورییور و آبزیان کمیسیون درخصوص آسیبطدام و  هگزارش کارگرو 14

15 
ت و فناوری اطو دارایی، ارتبا عوت از وزرای پیشنهادی جهادکشاورزی، نیرو، امور اقتصادید

 انتظارات عملکردی کابینه دولت دوازدهم اطالعات و نفت جهت بررسی شاخصها و

16 
قق های اجرائی وزارت جهادکشاورزی درجهت تحهدفگذاری و تبیین برنامه هبررسی نحو

 اهداف مربوط به اجرای احکام برنامه ششم توسعه

 زی جهت پاسخگویی به سؤانت نمایندگاندعوت از وزیر محترم جهادکشاور 17

18 
های دام درخصوص تنظیم بازار گوشت قرمز و آسیب هن حوزلینشست با مسؤولین و فعا

 تولید آن هدر حوز هوارد

 ت نمایندگاناالدعوت از وزیر محترم جهادکشاورزی جهت پاسخگویی به سؤ 19

20 
( تمحاسبا و بودجه و برنامه سازمان –)وزارت جهادکشاورزی طهای ذیربگزارش دستگاه

ه ششم قانون برنامه پنجسال( 35) هماد )ب( ر اجرای بندد شده انجام اقدامات درخصوص

 توسعه جمهوری اسالمی ایران

21 
 کنندگان در اجرایت استیضاحالدعوت از وزیر جهادکشاورزی جهت پاسخگویی به سؤا

 اسالمی قانون آئیننامه داخلی مجلس شورای (23) هماد

22 

ن وزارت البررسی روند واردات خوراک دام و طیور به داخل کشور باحضور مسؤ

ر، کشاورزی، سازمان دامپزشکی کشو جهادکشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

رزی ایران معاونت امور تولیدات دامی، گمرک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاو

 ایران و اتاق تعاون

23 
 دعوت از وزیر محترم جهادکشاورزی جهت پاسخگویی به سؤانت نمایندگان
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 تاریخ موضوع ردیف

24 
م بندی مسائل مرتبط با حوزه کمیسیون با حضور دکتر الریجانی ریاست محتراولویت

 مجلس

 اجالسیه سوم

 های خوراک دامی و راهکارهای اجرایی جهت مقابله با این مشکلگزارش نهاده 25

26 
 های مرتبط با بخش کشاورزی، آّ و محیطصندوق توسعه ملی در حوزهبررسی عملکرد 

 روهای پیشها و پالشزیست، فرصت

 ها و محصوالت کشاورزیوضعیت قیمت و بازار نهاده 27

 بررسی بازار گوشت قرمز کشور 28

 بررسی سالمت غذایی و تغذیه سالم 29

 ها و مواد بیولوژیک دامافزودنیها، مشکالت عدم تأمین داروها، واکسن 30

 بررسی مسائل تولید، توزیع و مصرف کودهای شیمیایی 31

 جداد گوشتیابررسی و دستیابی به راهکارهای مقابله با تهدیدات ناشی از تحریم در صنعت مرغ  32

33 
 های اخیر به بخش کشاورزی و راهکارهای جبران وبررسی پیامدها و خسارات سیالب

 تبعات منفی آنکاهش 

 کره بررسی مسائل و موانع صادرات شیر خشک، آب پنیر و تخصیص ارز دولتی به واردات 34

 ها و راهکارهای رونق تولید در بخش کشاورزیبررسی زمینه 35

 

 (بخش كشاورزی) كشور مهم مسائل غیرعلني صحن علني مجلس درخصوص جلسات ج( مهمترین

 موضوع تاریخ ردیف

1 07/05/1398 
زیر واساسی با حضور  کاالهای برای دالر میلیارد 14 توزیع نحوه در خصوص

 جهاد کشاورزی

 

 . حوزه توسعه روستایي و عشایری3-2-4

 الف( عملکرد تقنیني:

 . قوانین مصوب1

 قانون ردیف
نوع 

 پیشنهاد

تاریخ تصویب در 

 مجلس شورای اسالمي

1 
در مناطق  پایدار اشتغال توسعه و ایجاد از حمایت قانون

 منابع صندوق توسعه ملی از با استفادهروستایی و عشایری 
 31/5/1396 الیحه

 24/12/1395 الیحه ( قانون برنامه ششم27تدوین ماده ) 2

 

 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1032082?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1032082?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2
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 شده و در دست بررسيها و لوایح بررسي. مهمترین طرح2

 ردیف
عنوان 

 طرح/الیحه

شماره 

 ثبت

 اعالم تاریخ

 وصول

تاریخ 

 تصویب

كمیسیون 

 اصلي
 توضیحات

مصوب 

 هاكمیسیون

1 
الیحه تعیین 

تکلیف اموال 

 یبهکده رضو

436 3/5/1397 07/11/1397 

آب،  ،یکشاورز

و  یعیمنابع طب

 ستیز طیمح

در انتظار بررسی 

در صحن علنی 

 مجلس

2 
طرح جامع 

توسعه و عمران 

 روستایی کشور

172 20/5/1395 - 
آب،  ،یکشاورز

و  یعیمنابع طب

 ستیز طیمح

کلیات طرح در 

جلسه 

در  13/6/1397

 کمیسیون رد شد.

 

 ب( اقدامات نظارتي

 تفحص و های تحقیق. پرونده1

 عنوان ردیف
كمیسیون 

 مربوطه

تاریخ وصول 

 تقاضا
 وضعیت

1 
 روستای معدن کارگران با برخورد نحوه بررسی

 تکاب در آق
 29/4/95 اجتماعی

گزارش نهایی تحقیق و  قرائت

تفحص در نشست علنی 

 مجلس 31/5/1396

 4/8/95 کشاورزی سازمان تعاون روستاییعملکرد  2
بایگانی به دلیل انصراف 

 متقاضی

3 

 عملکرد وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

رسیدگی به وضعیت معیشتی  درخصوص

اقشار محروم به ویژه جامعه هدف صندوق 

 یبیمه بیکاری بیمه روستائیان و بیمه قالی باف

 نزد کمیسیون 07/07/95 اجتماعی

5 
 امور در اسالمی انقالب مسکن بنیاد مکرر تخلفات

 و وظایف انجام در و قصور کوتاهی و اجرایی

 های مختلفبخش در سازمانی محوله هایمأموریت

 نزد کمیسیون 04/07/1396 عمران

 عمران عملکرد بنیاد مسکن انقالب اسالمی 6
و  21/04/96

09/11/97 
 نزد کمیسیون

7 
های اجرایی به خصوص بررسی عملکرد دستگاه

 اهر و هریس 1391زلزله در بنیاد مسکن 
 نزد کمیسیون 07/09/97 عمران

 15/07/97 کشاورزی تحقیق و تفحص از سازمان امور عشایر ایران 8

مایندگان در مخالفت ن

 2/11/1397نشست علنی 

مجلس با تحقیق و تفحص از 

 سازمان امور عشایر



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  __________________________________________________  
 

 

96 

 مجلس علني صحن در شده بررسي . سؤاالت3

 ردیف
 تاریخ

 جلسه
 توضیحات كمیسیون سؤال مورد سوال از وزیر موضوع

1 18/04/96 

 اساس بر روستایی تعاون سازمان چرا

 وظایف به اساسنامه، شده تعیین اهداف

 حمایت جهت در خود قانونی

 کند؟نمی عمل ازکشاورزان

آقای محمود 

حجتی )جهاد 

 کشاورزی(

 کشاورزی،

 منابع و آب

 طبیعی

 توضیحات به توجه با

نماینده سؤال  وزیر،

 شد. قانع کننده

2 08/09/96 
 کشور وزارت بی برنامگی علت درخصوص

 مدیریت روستاها و توسعه به نسبت

 عبدالرضا آقای

رحمانی فضلی 

 کشور( )وزیر

 ملی امنیت

 سیاست و

 خارجی

 توضیحات به توجه با

نماینده سؤال  وزیر،

 .شد قانع کننده

 

 شهرسازی و . بخش مسکن3-2-5

 الف( عملکرد تقنیني:

 . قوانین مصوب1

 طرح/الیحه عنوان قانون مصوب ردیف
تاریخ تصویب در 

 مجلس شورای اسالمي

1 
قانون اصالح موادی از قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات 

 شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب

 اصالحات بعدی و 01/03/1375

 20/04/1396 طرح

2 
قانون اصالح قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای 

 اسالمی کشور
 24/10/1396 طرح

 20/12/1396 الیحه قانون حمایت از حقوق معلوالن 3

 02/04/1398 طرح های تاریخی ـ فرهنگیقانون حمایت از مرمت و احیای بافت 4
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 بررسيها و لوایح مورد . طرح2

 در حوزه مسکن، شهرسازی و عمران شهری مصوب صحن علني مجلسو لوایح ها فهرست طرح

 عنوان كمیسیون ردیف
شماره 

 ثبت

تاریخ اعالم 

 وصول

تاریخ 

 تصویب

آخرین 

 وضعیت

 مشترک 1
الیحه درآمد پایدار و هزینه 

 ودهیاری هاها شهرداری
476 08/07/1397 07/10/1398 

اعالم مغایرت 

توسط قانونی 

 شورای نگهبان

2 
شوراها و امور 

 داخلی کشور

طرح اصالح قانون تشکیالت، 

وظایف و انتخابات شوراهای 

اسالمی کشور و انتخاب 

 شهرداران

341 05/09/1396 27/10/1396 

مصوب مجمع 

تشخیص 

 مصلحت نظام

 مشترک 3

طرح حمایت از مرمت و احیای 

فرهنگی و  -بافتهای تاریخی

توانمندسازی مالکان و 

 -ان بناهای تاریخیبرداربهره

 فرهنگی

314 06/06/1396 04/04/1398 
تایید شورای 

 نگهبان

4 
شوراها و امور 

 داخلی کشور

طرح اصالح موادی از قانون 

تشکیالت، وظایف و انتخابات 

شوراهای اسالمی کشور و 

انتخاب شهرداران و اصالحات 

 بعدی آن

202 21/06/1395 25/04/1396 
تایید شورای 

 نگهبان

 22/12/1396 25/03/1395 31 الیحه حمایت از حقوق معلوالن مشترک 5
تایید شورای 

 نگهبان

 

 در حوزه مسکن، شهرسازی و عمران شهری های تخصصيمصوب كمیسیونها و لوایح فهرست طرح

 عنوان كمیسیون ردیف
شماره 

 ثبت

تاریخ اعالم 

 وصول

تاریخ 

 تصویب

آخرین 

 وضعیت

1 
شوراها و امور 

 داخلی کشور

فهرست قوانین و احکام 

نامعتبر در حوزه شوراها و 

 شهرداریها

616 30/4/1398 30/11/1398 
گزارش یک 

 شوری

2 
شوراها و امور 

 داخلی کشور
 03/11/1397 26/11/1395 239 طرح جامع مدیریت شهری

رد کلیات در 

 صحن
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 در حوزه مسکن، شهرسازی و عمران شهری هادر دست بررسي كمیسیونو لوایح ها فهرست طرح

 عنوان كمیسیون ردیف
شماره 

 ثبت

تاریخ اعالم 

 وصول

تاریخ 

 تصویب

آخرین 

 وضعیت

1 
شوراها و 

امور داخلی 

 کشور

( آیین نامه معامالت 35الیحه اصالح ماده )

 شهرداری تهران
666 12/08/1398 - 

اعالم 

وصول 

 الیحه

2 
شوراها و 

امور داخلی 

 کشور

قانون نحوه تقویم  «6»استفساریه تبصره 

 هاابنیه، امالک و اراضی موردنیاز شهرداری
651 10/06/1398 - 

اعالم 

وصول 

 طرح

3 
شوراها و 

امور داخلی 

 کشور

وظایف و  ،طرح اصالح قانون تشکیالت

انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخابات 

 شهرداران
 مسکوت - 22/02/1398 568

4 
شوراها و 

امور داخلی 

 کشور

های طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات

مستقیم)مقابله با سوداگری و کاهش التهابات 

 (بازار مسکن

456 07/06/1397 - 
اعالم 

 وصول

5 
شوراها و 

امور داخلی 

 کشور

طرح تسریع در تحویل لوایح مرتبط بامدیریت 

شهری وشوراهای اسالمی شهر و روستا توسط 

 دولت

 بایگانی - 23/03/1397 414

6 
شوراها و 

امور داخلی 

 کشور

طرح استفساریه درخصوص وضع عوارض 

( 16به استناد بند)توسط شوراهای اسالمی 

( قانون تشکیالت، وظایف و 77( و )71مواد)

انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب 

 (30) و ماده 1375شهرداران مصوب سال 

 هاآیین نامه مالی شهرداری

 مسکوت - 06/03/1397 402

 - 08/06/1396 320 طرح اصالح قانون شهرداری عمران 7
اعالم 

 وصول

 عمران 8

( قانون الحاق موادی به 1اصالح ماده )طرح 

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه 

 2/12/1388مسکن مصوب 

 بایگانی - 28/04/1396 298

 - 22/12/1395 248 کشورهای طرح درآمد پایدار شهرداری مشترک 9
اعالم 

 وصول

 

  

https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1070498
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1070498
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1070498
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 ب( عملکرد نظارتي

 های تحقیق و تفحص. پرونده1

 وهای تحقیق و تفحص مطرح شده در مجلس دهم شورای اسالمی در حوزه مسکن و شهرسازی پرونده

 آخرین وضعیت آنها در جدول زیر ارائه شده است: 

 

 وضعیت كمیسیون تاریخ وصول عنوان ردیف

1 
های در واگذاری امالک و پروژه عملکرد شهرداری تهران

 مشارکتی به اشخاص حقیقی و حقوقی
 عمران 09/06/1395

رد شده در صحن 

 علنی

2 
های عملکرد حوزه عمرانی سازمان همیاری شهرداری

 استان گلستان
 نزد کمیسیون عمران 09/03/1396

3 
عملکرد رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی جناب آقای 

 تابش
 نزد کمیسیون عمران 21/04/1396

 نزد کمیسیون عمران 08/06/1396 عملکرد عمرانی سامان برنامه و بودجه 4

5 
تخلفات مکرر بنیاد مسکن انقالب اسالمی در امور 

اجرایی و کوتاهی و قصور در انجام وظایف و 

 های مختلفهای محوله سازمانی در بخشماموریت

 نزد کمیسیون عمران 04/07/1396

 نزد کمیسیون عمران 29/08/1396 از ابتدا تاکنون مسکن مهر طرح 6

7 
اجرایی به خصوص بنیاد های بررسی عملکرد دستگاه

  در زلزله اهر و هریسها مسکن و بانک
 نزد کمیسیون عمران 07/09/1397

 نزد کمیسیون عمران 09/11/1397 انقالب اسالمی عملکرد بنیاد مسکن 8

 نزد کمیسیون عمران 26/12/1397 عملکرد عمرانی استانداری کرمان و وزارت کشور 9

 عمران 19/01/1398 1397توزیع اعتبارات عمرانی وزارت نفت در سال  10

 نزد هیئت رئیسه

)منتظر تعیین 

 کمیسیون تخصصی(

11 
نحوه واگذاری بیش از شصت هکتار از اراضی منابع 

 طبیعی توسط اداره کل مسکن و شهرسازی
 عمران 20/01/1398

 نزد هیئت رئیسه

)منتظر تعیین 

 کمیسیون تخصصی(
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 فهرست سوال از وزرا در صحن مجلس در حوزه مسکن و شهرسازی و عمران شهری. 2

 عنوان سؤال تاریخ جلسه ردیف
وزیر مورد 

 سوال

كمیسیون 

 مربوطه
 نتیجه

1 12/11/1395 

علت تخلف قانونی در عدم 

از ها پرداخت عوارض شهرداری

 مالیات بر ارزش افزوده چیست

امور اقتصادی و 

 دارایی
 اقتصادی

علت اقناع نماینده به 

رای گیری به کننده سوال

 عمل نیامد

2 22/03/1396 

علت عدم بازگشت منابع حاصل 

از بازپرداخت اقساط مسکن مهر 

توسط بانک مسکن به بانک 

 مرکزی

امور اقتصادی و 

 دارایی

 )علی طیب نیا(

 اقتصادی

با توجه به توضیحات وزیر 

از کننده نمایندگان سوال

 شدندپاسخ وزیر قانع 

3 13/12/1396 

علت تعلل وزارت کشور در 

بررسی موضوع واگذاری امالک 

 در شهرداری تهران

 کشور

)عبدالرضا 

 رحمانی فضلی(

شوراها و 

امور داخلی 

 کشور

با توجه به توضیحات وزیر 

سوال مزبور از طرف 

مجلس وارد تشخیص داده 

 نشد

4 09/05/1397 
علت برگزار نشدن شورای 

 پایتختساماندهی امور 

 راه و شهرسازی

)عباس 

 آخوندی(

 عمران

با توجه به توضیحات وزیر 

از کننده نماینده سوال

 پاسخ وزیر قانع شد

 

 یمجلس در حوزه مسکن و شهرساز يتخصصهای ونیسیكم ينظارت یدهایسفرها و بازد. 3

 یو عمران شهر

 ردیف
كمیسیون 

 مربوطه
 شرح تاریخ

1 
شوراها و امور 

 داخلی کشور
07/07/1395 

بررسی مسئله حاشیه  منظوربهسفر اعضای کمیسیون به شهر مشهد 

 نشینی شهر مشهد 

 15/09/1395 اجتماعی  2

ل نشست مشترک با شهردار تهران و شهرداران کالنشهرهای کشور در مح

 شهرداری تهران با هدف جستجوی رفع موانع تقنینی و اجرایی و کمک

 زدایی از شهرهای بزرگبه توسعه و عمران و محرومیت 

3 
شوراها و امور 

 داخلی کشور
 بازدی از محل حادثه پاساژ پالسکو  02/11/1395

 بازدید از آخرین وضعیت عمرانی استان خراسان رضوی 20/05/1395 عمران  4

 بازدید از آخرین وضعیت عمرانی استان اردبیل 11/06/1395 عمران  5

 02/11/1395 عمران  6
 بازدید از محل حادثه فرو ریزش ساختمان پالسکو و محدوده مدیریت

 بحران 

 23/01/1396 عمران  7
 بازدید از آخرین وضعیت عمرانی استان ایالم
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 ردیف
كمیسیون 

 مربوطه
 شرح تاریخ

 بازدید از مناطق سیل زده آذربایجان شرقی و غربی  28/01/1396 عمران  8

 شهری کرج های بازدی از پروژه 29/01/1396 عمران  9

10 
شوراها و امور 

 داخلی کشور
 بازدید از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه  22/08/1396

11 
شوراها و امور 

 داخلی کشور
  بازدید از پیشرفت کار در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه 30/10/1396

 سفر به مشهد مقدس و بازدید از بافت فرسوده حریم حرم  08/09/1396 عمران 12

  بازدید از مرکز مدیریت بحران شهرداری تهران 19/10/1396 عمران  13

 02/02/1397 عمران  14

 منظوربهبازدید و نشست مشترک از شرکت عمران و بهسازی شهری 

فرسوده و ناکارآمدشهری و های بررسی آخرین وضعیت ساماندهی بافت

 این بخشهای اهداف و برنامه

 

های تخصصي مجلس در حوزه مسکن و شهرسازی كمیسیوننظارتي های . فهرست نشست4

 و عمران شهری

 ردیف
كمیسیون 

 مربوطه
 موضوع جلسه تاریخ

1 
شوراها و امور 

 داخلی کشور
13/04/1395 

 انتخاب و معرفی نمایندگان متقاضی عضویت در شورای ساماندهی مرکز

 سیاسی و اداری کشور و تمرکز زدایی از تهران 

2 
شوراها و امور 

 داخلی کشور
22/08/1395 

نشست مشترک با معاون عمران و توسعه شهری وزیر کشور و رییس 

کشور درخصوص مسائل و مشکالت های و دهیاریها سازمان شهرداری

 کشور های شهرداری

3 
شوراها و امور 

 داخلی کشور
 جلسه با رییس ستاد بحران شهرداری تهران درخصوص حادثه پالسکو  01/11/1395

4 
وراها و امور ش

 داخلی کشور
 استماع گزارش مقامات مسئول در ارتباط با حادثه پالسکو  10/11/1395

5 
شوراها و امور 

 داخلی کشور
27/01/1396 

نشست مشترک با مسئوالن بنیاد مستضعفان درخصوص عملکرد و برنامه 

 بازسازی ساختمان پالسکو 

 13/03/1395 عمران  6
با  حوزه مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبههای بررسی عملکرد و برنامه

 دعوت از وزیر کشور و رییس سازمان مدیریت بحران 

 27/04/1395 عمران  7

االخص کمیته امداد امام خمینی )ره( بهای استماع گزارش اهداف و برنامه

 ددر حوزه تامین مسکن اقشار تحت پوشش با دعوت از رییس کمیته امدا

  امام خمینی )ره(
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 ردیف
كمیسیون 

 مربوطه
 موضوع جلسه تاریخ

 27/04/1395 عمران  8

بررسی عملکرد درخصوص تامین و توزیع قیر رایگان توسعه شهری و 

روستایی با حضور مسئوالن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و 

 نفت، راه و شهرسازی، کشور، آموزش و پرورش و بنیادهای وزارتخانه

  کشورمسکن انقالب اسالمی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل 

 02/06/1395 عمران  9
ول وزارت راه و شهرسازی در حصهای استماع گزارش هدف گذاری و برنامه

 اهداف بخش زمین و مسکن 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی های بررسی عملکرد و اهداف و برنامه 13/07/1395 عمران  10

 27/07/1395 عمران  11
های اجرای وزارت نفت در حوزهدر دست های بررسی هدف گذاری و برنامه

 محرومیت زدایی و توسعه  ،عمرانی

 کشور های و دهیاریها آتی سازمان شهرداریهای عملکرد و تبیین برنامه 09/08/1395 عمران  12

 09/08/1395 عمران  13
ش دعوت از فرماندهی محترم قرارگاه خاتم االنبیاء جهت استماع گزار

 عمرانی در دست اجرا های عملکرد طرح

 بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران  23/08/1395 عمران  14

 بررسی استیضاح وزیر محترم راه و شهرسازی  10/11/1395 عمران 15

 اصالحی آن های بررسی قانون پیش فروش ساختمان و درخواست 27/01/1396 عمران  16

17 
شوراها و امور 

 داخلی کشور
 استماع گزارش از حادثه سیل در آذربایجان غربی  09/03/1396

18 
شوراها و امور 

 داخلی کشور
16/03/1396 

 انتخاب اعضا برای عضویت در کمییسیون مشترک رسیدگی به طرح درآمد

 پایدار شهرداریهای کشور 

19 
شوراها و امور 

 داخلی کشور
04/07/1396 

های عارتقای ایمنی و امنیت در مجتماجرایی های بررسی موضوع آیین نامه

 اداری، تجاری، صنعتی و مسکونی 

 02/08/1396 عمران  20
اجرایی در های دعوت از شهردار تهران جهت استماع هدف گذاری و برنامه

 دوره مدیریت جدید 

 بررسی موانع و مشکالت مدیریت شهری در کالنشهرها  08/08/1396 عمران  21

 ه آسیب شناسی بافت فرسوده و تمهیدات مقابله با با حوادث غیرمترقب 29/08/1396 عمران  22

 بررسی موضوعات مسکن مهر مرتبط با زلزله اخیر در غرب کشور  18/09/1396 عمران  23

 26/09/1396 عمران  24

مین نشست مشترک با رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( برای بررسی تا

ن و عملکرد در قانو 1397الیحه بودجه سال مسکن اقشار تحت پوشش در 

  کل کشور 1396بودجه 

  1396بررسی بودجه بنیاد مسکن انقالب اسالمی، عملکرد هشت ماه سال  26/09/1396 عمران  25

 کشور های و دهیاریها بررسی بودجه سازمان شهرداری 26/09/1396 عمران  26

 حوزه مسکن و شهرسازی ای بررسی احکام برنامه 19/10/1396 عمران  27

 03/11/1396 عمران  28
بررسی وضعیت تامین مالی و اعطای تسهیالت به بخش ساختمان و 

 فرسوده و ناکارآمد های بافت
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 ردیف
كمیسیون 

 مربوطه
 موضوع جلسه تاریخ

 21/12/1396 عمران  29
وه وزارت راه و شهرسازی در نحهای بررسی اعتراضات واصله به بخشنامه

 اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 

 27/01/1397 عمران  30
بررسی عملکرد اجرای قانون تونل مشترک تاسیساتی و روند حفاری و 

 ترمیم در شهر تهران 

 بررسی طرح ترافیک شهر تهران  27/01/1397 عمران  31

 27/01/1397 عمران  32
بررسی آخرین وضعیت اجرای احکام قانونی در حوزه عمران شهری و 

 روستایی و حمل و نقل شهری 

 

ا بهای نظارتی قرائت شده در صحن مجلس دهم گزارشی مرتبط شایان ذکر است در میان گزارش

 حوزه مسکن و شهرسازی موجود نبوده است. 

 

 نقل و . بخش حمل3-2-6

 الف( عملکرد تقنیني

 مصوب. قوانین 1

 قانون ردیف
تاریخ تصویب در 

 مجلس شورای اسالمي

 10/06/95 المللی جلوگیری از تصادم در دریاقانون تصویب مقررات بین 1

 24/09/95 کل کشور 1395( قانون بودجه سال 1تبصره )« هـ»قانون اصالح بند  2

3 
یت امنالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا و قانون اصالحات پیوست معاهده بین

 هاکشتی
04/02/96 

 20/02/96 قانون موافقتنامه حمل ونقل دریایی بین دولت ایران و جمهوری کره 4

5 
فغانستان االمللی بین ایران و ونقل و گذر بینقانون موافقتنامه تاسیس داالن حمل

 و هند )موافقتنامه چابهار(
01/09/96 

 10/11/96 ها در بنادربارگیری کشتیقانون اصالح قانون تسریع در امر تخلیه و  6

 20/08/98 خزر دریای در دریایی تجاری کشتیرانی موافقتنامه قانون 7

 

 ونقل:. قوانین مصوب مرتبط با بخش حمل2

نقل وجود دارد که چند واحکام بسیاری در قوانین مصوب در دوره دهم مجلس در ارتباط با بخش حمل

 شود.اختصار ذکر میمورد از مهمترین آنها به 
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 ها و لوایح. طرح2

 عنوان ردیف
شماره 

 ثبت

تاریخ اعالم 

 وصول

تاریخ 

 تصویب
 آخرین وضعیت

مصوب صحن 

 علني مجلس
1 

موافقتنامه  حهیال

دوجانبه  ییهوا یهاسیسرو

 یاسالم یدولت جمهور نیب

 تیو دولت کشور کو رانیا

393 04/02/1397 14/08/1398 

در انتظار پاسخ 

شورای نگهبان به 

اصالحات کمیسیون 

 اصلی

مصوب 

 هاكمیسیون

 نیموافقتنامه ب حهیال

 یایدر یساحل یهادولت

 حمل و نقل نهیخزر در زم

669 12/08/1398 19/09/1398 
در انتظار بررسی در 

 صحن علنی مجلس

 3در دست 
موافقتنامه حمل و  حهیال

 یاجاده یالمللنینقل ب
671 13/08/1398 - 

در انتظار بررسی در 

کمیسیون اصلی 

 قانون
تاریخ 

 تصویب
 خالصه حکم قانوني ماده/تبصره

قانون احکام دائمی 

های توسعه برنامه

 کشور

10/11/95 

 30ماده 

 )ث(  بند
 واردات کامیون دارای استاندارد روز

 48ماده 

 (1بند )
 ونقلتشکیل صندوق توسعه حمل

 30ماده 

 بند )ج(

 سامانه استقرار و کشور ونقلحمل جامع بانک ایجاد

 نقل و حمل سوانح و جامع حوادث اطالعات

 30ماده

 «2»بند)ج( جزء 
 ونقل کشورجامع حمل طرحتدوین 

 56ماده 
جایی خطوط ریلی و کاهش حریم آن در محدوده بهجا

 شهرها

قانون برنامه پنجساله 

ششم توسعه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

14/12/95 

 52ماده 

 بند )پ(
 ایتشکیل شرکت حمل ونقل ریلی مسافری حومه

 57ماده

 بند )ب( 

و ( %30نقل ریلی بار حداقل به )وافزایش سهم حمل

 ( %20نقل ریلی مسافر حداقل به )وافزایش سهم حمل

 

( منابع حاصل از فروش نفت و %1درصد ) اختصاص یک

راه و گاز سهم دولت در قالب بودجه ساالنه به وزارت 

 نقل ریلیوهای حملشهرسازی برای اجرای طرح

 53ماده 

 بند )ت( 

های فعال در صنعت هوایی و متعلقات برخورداری شرکت

های حمایتی پیش بینی شده و آنها از قوانین و سیاست

 های دانش بنیان مصوب برای شرکت
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 عنوان ردیف
شماره 

 ثبت

تاریخ اعالم 

 وصول

تاریخ 

 تصویب
 آخرین وضعیت

بررسي 

 هاكمیسیون

دولت  نیمسافر و کاال ب

و  رانیا یاسالم یجمهور

 سیفدرال سوئ یشورا

 )عمران(

4 
 یعال یشورا لیتشک حهیال

 حمل و نقل کشور یمنیا
83 28/04/1395 20/01/1396 

در انتظار بررسی در 

 شور دوم کمیسیون 

رد یا 

 شدهبایگاني
5 

نامه  نییطرح اصالح قانون آ

 یانوردیسازمان بنادر و در

و اصالحات  1348مصوب 

 آن یبعد

281 13/04/1396 - 

کلیات آن در جلسه 

24/10/1396 

کمیسیون اصلی 

 )عمران( رد شد.

 

 ب( عملکرد نظارتي

 های تحقیق و تفحص. پرونده1

 عنوان ردیف
تاریخ وصول 

 تقاضا
 وضعیت كمیسیون

 عمران 29/3/1397 ها و ناوبری ایراناز شرکت فرودگاهتحقیق و تفحص  1
نزد 

 کمیسیون

2 
های برای تأمین هواپیما و نوسازی سیستمقراردادهای منعقده 

 ناوبری هوایی توسط وزارت راه و شهرسازی
 عمران 29/3/1397

نزد 

 کمیسیون

 عمران 06/04/1397 و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور عملکرد شرکت ساخت 3
نزد 

 کمیسیون

4 
گذاری خارجی و احداث مسیر و قراردادو فرایند سرمایه

 آستارا به آستارا فی مابین جمهوری اسالمیترمینال ریلی 

 ایران و جمهوری آذربایجان

 عمران 07/06/1397
نزد 

 کمیسیون

5 
آهن جمهوری اسالمی ایران و تولید ریل، واگن و شرکت راه

 لوکوموتیو
02/08/1397 

صنایع و 

 معائن

نزد 

 کمیسیون

6 
عملکرد وزارت راه و شهرسازی در توزیع قیر رایگان بین 

 های اصلی و فرعیهای برای احداث و بهسازی راهشهرستان
 عمران 06/08/1397

نزد 

 کمیسیون

 عمران 04/08/1395 ها و ناوبری هوایی ایرانعملکرد شرکت فرودگاه 7
در حال 

 انجام

 عمران 07/10/1395 (تفحص از شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی )رهو تحقیق  8
در حال 

 انجام

 

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  __________________________________________________  
 

 

106 

 و شهرسازی تذكر به وزیر راه. سوال و 2

 نتیجه كمیسیون وزیر عنوان سؤال تاریخ ردیف

1 29/01/1396 
برنامگی در بخش حمل و علت بی

 نقل ریلی

عباس آخوندی 

)وزیر راه و 

 شهرسازی(

 عمران
نمایندگان سؤال 

 را وارد ندانستند.

2 11/04/1396 
درخصوص علت اعالم انعقاد قرارداد 

 واقعبا ایرباس برخالف 

عباس آخوندی 

)وزیر راه و 

 شهرسازی(

 عمران
نمایندگان سؤال 

 را وارد ندانستند.

3 09/05/1397 

در خصوص علت واردات تجهیزات 

حمل و نقل ریلی دارای تولیدات 

 مشابه داخلی

عباس آخوندی 

)وزیر راه و 

 شهرسازی(

 عمران
نمایندگان سؤال 

 را وارد ندانستند.

 

 15/02/98الی  07/03/95مجلس شورای اسالمی یعنی از تاریخ  طی سه سال نخست دوره دهم

حدود  تذکر شفاهی دریافت کرد که 345و  تذکر کتبی 831وزیر وقت راه و شهرسازی در مجموع 

 های شهری و روستایی بوده است.ونقل و مربوط به جادهنیمی از تذکرات در حوزه حمل

 

 تعداد

 سال
 سوال تذكر شفاهي تذكر كتبي

 95 131 285 اولسال 

 103 125 272 سال دوم

 90 89 274 سال سوم

 288 345 831 جمع

 

 . استیضاح 3

 95 /1/12ورخ وزیر راه و شهرسازی( دو بار مورد استیضاح قرار گرفت یکی در جلسه معباس آخوندی )

 ء ایشان شد. که هر دو استیضاح منجر به اخذ رای اعتماد و ابقا 22/12/96و دیگری در جلسه مورخ 
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 . سفرها و بازدیدهای نظارتي4

 موضوع تاریخ كمیسیون ردیف

1 

 عمران

 بازدید از شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( 18/05/1395

 رانایآهن جمهوری اسالمی بازدید از مرکز مکانیزه کنترل ترافیک شرکت راه 06/07/1395 2

 شمال-بازدید از پروژه آزادراه تهران 14/07/1395 3

 بازدید از محل سانحه قطارهای مسافری در سمنان 06/09/1395 4

 آهن جمهوری اسالمی ایرانبازدید از مرکز کنترل ترافیک قطارهای راه 10/09/1395 5

6 11/09/1395 
محور ریلی  ATCبازدید از محل کارخانه و خط تولید مهررن مجری طرح 

 مشهد-تهران

 بازدید از وضعیت زیرساخت حمل و نقل استان فارس 26/10/1395 7

8 02/03/1396 

های حمل نشست مشترک با کمیسیون حمل و نقل پارلمان، مقامات وزارتخانه

زه های چندملیتی فعال در حوشرکتو نقل و اقتصاد جمهوری فدرال آلمان و 

 های عمرانی دو کشورحمل و نقل جهت بررسی آخرین وضعیت همکاری

 المللی امام خمینی )ره(بازدید کمیته حمل و نقل از فرودگاه بین 10/08/1396 9

10 29/01/1397 

بازدید اعضای کمیسیون عمران از استان خوزستان جهت بررسی آخرین 

ضور حای و زیربنایی با های توسعهروند تعریف و اجرای طرحوضعیت عمرانی و 

 بودجه وهای راه و شهرسازی، نیرو، کشور و سازمان برنامه معاونین وزارتخانه

 

 . جلسات نظارتي در كمیسیون عمران5

گیرد. نقل نیز در کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی قرار میومسائل و موضوعات مربوط به حمل

ند، اموضوعات نظارتی مربوط به بخش حمل و نقل که در کمیسیون عمران مورد بحث بوده مهمترین 

 عبارتند از:

 

 تاریخ عنوان جلسه ردیف

1 
پیشنهادی در های بررسی عملکرد نظارتی مجلس و کمیسیون عمران در دوره نهم و برنامه

 این حوزه با دعوت از معاون نظارت مجلس
13/3/95 

2 
نجم پوضعیت و عملکرد حوزه حمل و نقل کشور با تمرکز بر احکام برنامه بررسی آخرین 

 وزارت راه و شهرسازی در این بخشهای توسعه، اهداف و برنامه
14/4/95 

3 
ارش ی و بررسی گزالمللبینای بررسی آخرین وضعیت حمل و نقل ریلی در سطح ملی منطقه

کلی نظام و های توسعه، سیاست با اهداف و احکام برنامه پنجمای عملکرد مقایسه

 کلی اقتصاد مقاومتیهای سیاست

22/4/95 

4 
الن اتوبوس در نیریز استان فارس با حضور مسئو 2/4/95بررسی کارشناسی سانحه مورخ 

 وزارت راه و شهرسازی، ناجا و مسئوالن استانی

 

22/4/95 
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5 
 ی و بررسیالمللبین وای بررسی آخرین وضعیت حمل و نقل دریایی در سطح ملی منطقه

کلی نظام و های با اهداف و احکام برنامه پنجم توسعه، سیاستای گزارش عملکرد مقایسه

 کلی اقتصاد مقاومتیهای سیاست

22/4/95 

 29/4/95 یالمللبینو ای بررسی آخرین وضعیت حمل و نقل هوایی کشور در سطح ملی منطقه 6

 29/4/95 یالمللبینو ای ناوبری کشور در سطح ملی و منطقهبررسی آخرین وضعیت فرودگاهی و  7

8 
الن در محور چالوس تهران با حضور مسئو 2/5/95)اتوبوس( مورخ ای بررسی سانحه جاده

و سازمان  وزارت راه و شهرسازی، پلیس راه کشور، سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی

 بازرسی کل کشور

19/5/95 

9 
مل حکارشناسی سوال آقای جواد کریمی قدوسی از وزیر راه و شهرسازی در حوزه بررسی 

 و نقل هوایی
5/7/95 

10 
و نقل  بررسی کارشناسی سوال آقای نادر قاضی پور از وزیر راه و شهرسازی در حوزه حمل

 ریلی
5/7/95 

11 
 منظوربهنشست مشترک اعضای کمیسیون عمران با مدیران ارشد شرکت راه آهن ایران 

 آتی حمل و نقل ریلیهای بررسی اهداف و برنامه
6/7/95 

 2/9/95 جمعیت طرفداران ایمنی راههاهای استماع گزارش عملکرد و برنامه 12

13 
هت جسمنان با دادستان استان سمنان  5/9/95نشست مشترک کارگروه بررسی سانحه ریلی 

 بررسی سانحه
6/9/95 

14 
ررسی سمنان با استاندار سمنان جهت ب 5/9/95سانحه ریلی نشست مشترک کارگروه بررسی 

 سانحه
6/9/95 

 7/9/95 سمنان با وزیر راه و شهرسازی 5/9/95نشست مشترک کارگروه بررسی سانحه ریلی  15

16 
هت سمنان با هیئت مدیره راه آهن ج 5/9/95نشست مشترک کارگروه بررسی سانحه ریلی 

 بررسی سانحه
7/9/95 

 8/9/95 سمنان با کارشناسان ریلی 5/9/95مشترک کارگروه بررسی سانحه ریلی نشست  17

18 
دیان سمنان با لوکوموتیورانان و متص 5/9/95نشست مشترک کارگروه بررسی سانحه ریلی 

 ترافیک ریلی جهت بررسی سانحه
9/9/95 

19 
الی سمنان با اعضای کمیسیون ع 5/9/95نشست مشترک کارگروه بررسی سانحه ریلی 

 سوانح ریلی جهت بررسی سانحه
10/9/95 

20 
 قطارهای مسافربری تبریز مشهد سمنان مشهد که 5/9/95بررسی سانحه برخورد مورخ 

 متاسفانه منجر به از دست دادن تعدادی از هموطنان شده است
13/9/95 

 23/9/95 حوزه حمل و نقل با حضور وزیر راه و شهرسازیهای استماع گزارش اهداف و برنامه 21

 10/11/95 بررسی استیضاح وزیر راه و شهرسازی 22

 10/11/95 دعوت از وزیر راه و شهرسازی جهت بررسی تقاضای استیضاح واصله 23

 24/12/95 یربطادامه بررسی سانحه ریلی سمنان و جمع بندی گزارش تکمیلی با حضور دستگاههای ذ 24

25 
زیر و وی در حوزه هوایی و دعوت از معاون المللبینبررسی وضعیت قراردادها و تفاهمات 

رئیس هواپیمای کشوری مدیرعامل شرکت فرودگاهها و مدیرعامل شرکت هواپیمایی 

 جمهوری اسالمی ایران

29/1/96 
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26 
 نشست مشترک بررسی نتایج بازدید از فرودگاه ساری با حضور وزیر راه و شهرسازی

 سرپرست وزارت نیرو و استاندار مازندران
11/7/96 

 11/7/96 قل ریلیبررسی تکمیلی حادثه سمنان و نحوه انجام تعهدات و رفع ایرادات ایمنی حمل و ن 27

28 
نادر و بآیین نامه داخلی مجلس با حضور مدیرعامل سازمان  49بررسی تقاضای اعمال ماده 

 دریانوری
17/7/96 

 17/7/96 امام خمینی ره رسیدگی به تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شهر فرودگاهی 29

 18/7/96 رسیدگی به سواالت وزیر راه و شهرسازی 30

31 
اربعین حسینی حوزه حمل و نقل با حضور مسئولین های بررسی آخرین وضعیت برنامه

 مربوطه
29/7/96 

32 
حوزه ای امهادامه بررسی نحوه اجرای احکام برن منظوربهجلسه با حضور وزیر راه و شهرسازی 

 و نقلحمل 
9/8/96 

 1/9/96 نشست با مدیر عامل محترم سازمان بنادر و دریانوردی 33

 25/10/96 جمع بندی نتایج بررسی تکمیلی حادثه ریلی سمنان 34

 25/10/96 بررسی تقاضای تحقیق و تفحص شرکت شهر فرودگاهی امام 35

 13/12/96 دعوت از جناب آخوندی وزیر راه جهت بررسی تقاضای استیضاح واصله 36

37 
چارتر های بررسی مشکالت ناشی از افزایش نرخ بلیط هوایی در ایام پرتقاضا و فعالیت شرکت

 کننده
26/1/97 

38 
نشست مشترک اعضای کمیسیون عمران و وزیر راه و شهرسازی جهت بررسی سیاستها و 

 1397وزارتخانه در سال های اهداف و برنامه
28/1/97 

 4/2/97 وزیر راه و شهرسازیبررسی سواالت از  39

 بررسی وضعیت اجرایی خط ریلی فارس  40

اجالسیه 

 سوم

 ای کشورشناسی صدور بارنامه حمل و نقل جادهآسیب 41

 بررسی وضعیت ایمنی و رعایت حقوق مسافر ریلی 42

 بررسی سانحه برخورد نفتکش با اتوبوس مسافربری در سنندج 43

 قراردادهای شهر فرودگاهی حضرت امام )ره(بررسی وضعیت  44

 میزان خودفایی صنایع داخلی در حمل و نقل هوایی 45

 ایریزی و اقتصاد ناوگان جادهبررسی نظام برنامه 46

 های حمل و نقل چند ملیتیبررسی فعالیت شرکت 47

 ایهای نفتی در کاهش این جادهبررسی نقش حمل محموله 48

 های مرتبط در سفرهای نوروزیها و تمهیدات دستگهبرنامهبررسی  49

 بررسی سانحه کشتی سانچی 50

  



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  __________________________________________________  
 

 

110 

 

 فرهنگيو  اجتماعي. حوزه 4

 مقدمه

های مختلفی در حوزه کاری خود های در دوره مجلس دهم فعالیتمعاونت سیاسی حقوقی مرکز پژوهش

ها اهم فعالیت انجام شده در از حوزه به شرح جدول زیر داشته است که در ادامه و بر حسب هر یک

 شود.راستای کمک به ایفای نقش تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسالمی ارائه می

 

 در دوره دهم اجتماعي و فرهنگيمعاونت  پژوهشي هایفعالیت عملکرد نمایه

 شرح ردیف
 سال ـ تعداد

1395 1396 1397 1398 
جمع 

 كل

1 
ها و طرحاظهارنظر كارشناسي درباره 

 لوایح
71 61 74 84 290 

 144 52 37 22 33 های موردیمطالعات و گزارش 2

 585 106 79 183 217 های نمایندگانپاسخ به درخواست 3

 7 5 2 0 0 ی پژوهشي )به اتمام رسیده(هاطرح 4

 1389 497 305 285 302 هاشركت در جلسات كمیسیون 5

 502 105 219 150 28 يتخصص یهابرگزاری نشست 6

 - - - - - الکترونیک( /انتشار كتاب )چاپي 7

 

 

 حوزه اجتماعي .1-4

 اجتماعي و امور ایثارگران های حوزه حمایت .1-1-4

 الف( عملکرد تقنیني
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 قوانین مصوب در صحن علني مجلس. 1

 تاریخ تصویب عنوان قانون ردیف

 12/96 /20 قانون حمایت از حقوق معلوالن 1

 24/10/97 ( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران13اصالح ماده )قانون  2

 

 . چکیده مهم ترین قوانین2

 الف( قانون حمایت از حقوق معلوالن

ترین قوانینی است که در مجلس دهم جهت حمایت از قانون حمایت از حقوق معلوالن یکی از مهم

های متعدد در قانون جامع حمایت از کاستیمعلوالن در کشور تصویب گردیده است. وجود نقائص و 

( موجب گردید که دولت یازدهم الیحه اصالحی قانون حمایت از حقوق 1383حقوق معلوالن )مصوب 

معلوالن را به مجلس نهم ارائه نمایند. لکن، با طوالنی شدن فرایند بررسی آن در مجلس نهم، عمالً 

به مجلس دهم واگذار گردید. مجلس دهم با توجه  فرصت تصویب این الیحه فراهم نشد، و بررسی آن

پذیر بررسی مجدد الیحه حجم جمعیت معلوالن در کشور و ضرورت حمایت مناسب از این قشر آسیب

اسفند  20حمایت از حقوق معلوالن را در دستور کار خود قرار داد و پس اعمال اصالحاتی چند آن را در 

مسائل بهداشت و آموزشی برای معلوالن،  های فرهنگی وتصویب نمود. توجه به معافیت 1396سال 

ترین موضوعات قانون جدید است درمان، توانبخشی معلوالن و اشتغال و کارآفرینی برای معلوالن از مهم

ها مشخص شده؛ ضمن اینکه برخالف قانون ابتدایی به جز و در آن برای دولت نیز تکالیفی در این زمینه

هایی در این قانون دیده شده است که همگی به شرایط وزارتخانه دیگر نیز مسئولیت 7وزارت رفاه برای 

های ترین دغدغهتر برای زندگی معلوالن در کشورمان منجر خواهد شد. موضوع اشتغال از مهممناسب

معلوالن است که در این قانون به آن پرداخته شده و برخالف گذشته ضمانت اجرایی اشتغال معلوالن 

دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای در این قانون دیده شده است. مضاف بر این،  نیز

معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد ساالنه تعیین و اعتبارات 

زمان ها، مؤسسات کلیه وزارتخانه ها، ساهمچنین،  الزم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید

ها و اماکن و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقالبی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان

عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای 

 افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد

 

 اجتماعي و امور ایثارگرانهای سالي كمیسیون اجتماعي در حوزه حمایتمصوبات ار

 عنوان ردیف

 ایثارگران ( قانون جامع خدمات رسانی به1ماده ) «ز»طرح اصالح بند  1

 

https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1076021
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های اجتماعي در امور حمایتدر دست بررسي كمیسیون های مهم ترین لوایح و طرح

 اجتماعي و امور ایثارگران

 عنوان ردیف

 طرح تعیین تکلیف جانبازان اعصاب و روان فاقد مدرک بالینی 1

 

 امور ایثارگرانهای اجتماعي و ب( عملکرد نظارتي كمیسیون اجتماعي در حوزه امور حمایت

انجام تحقیق و تفحص از سازمان بهزیستی کشور: این موضوع در کمیسیون اجتماعی در حال تدوین  -

 بوده است.

 1397 /3/4ارائه گزارش عملکرد کمیته امداد امام خمینی )ره( در نشست کمیسیون اجتماعی در تاریخ  -

کمیسیون اجتماعی در رابطه با عملکرد طرح سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط عضو  -

 17/5/97رئیس سازمان بهزیستی کشور در جلسه علنی 

 15/7/98بررسی عملکرد سازمان بهزیستی کشور در نشست کمیسیون اجتماعی در تاریخ  -

 

 حوزه امور استخدامي -2-1-4

 الف( عملکرد تقنیني

 قوانین مصوب در صحن علني مجلس

 تصویبتاریخ  عنوان قانون ردیف

 27/12/1397 الیحه اصالح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری 1

 6/6/1397 اصالح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگانطرح  2

 4/7/1397 طرح استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 3

 4/3/1395 طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس 4

 2/6/1395 بانوان شاغل دارای شرایط خاص الیحه کاهش ساعات کار 5

 20/2/1395 قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان 6

 

 

 ترین قوانین. چکیده مهم1

 الف( قانون مدیریت خدمات كشوری

 «اصالح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری»تحت عنوانای دولت الیحه 1396در دی ماه 

که با ارائه رویکردها و ای را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسالمی ارائه نمود. الیحه

حوزه های توانست زمینه ساز تشدید چالشمی چون واحدهای عملیاتی و مدیریت محلی ییسازوکارها

مجلس شورای اسالمی های مرکز پژوهش ،اداری و استخدامی در کشور گردد. با توجه اهمیت موضوع

https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1076005
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1045263
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/987609
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/972434
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ضمن تحلیل و ارزیابی جامع وجوه مختلف پیشنهادهای ارائه شده دولت، با بهره گیری از رویکردی 

مبتنی بر تجارب حاصل از اجرای آزمایشی قانون و نیز نظرات خبرگان علمی و اجرایی پیشنهادهایی 

 به علت برخی مالحظات، الیحه با این وجودمتناسب با ظرفیت و شرایط نظام اداری کشور ارائه نمود. 

موجود با اصالحات و الحاقات آن  آزمایشیخارج و قانون  کارنمودن قانون از دستور  دائمیاصالح و 

این های که در جهت حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از تشدید چالشای . راهکار میانهشد دائمی

 گردد. می حوزه اقدامی مثبت تلقی

 بازنشستگانب( قانون منع بکارگیری 

 موجود پراکنده قوانین تنقیح و هدف تجمیع با« 1395 مصوب بازنشستگان بکارگیری ممنوعیت» قانون

 جوان، افراد جایگزینی جهت مناسب بستر و فرصت ایجاد خدمت، به اعاده و بازنشستگی حوزه در

کشور در قالب  اداری نظام کارایی و اثربخشی افزایش نیز و بازنشسته افراد جای به عالقمند و توانمند

ای به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. مصوبه 20/2/1395تبصره در تاریخ  پنج و واحده ماده بر

در ابتدای جلسه درس خارج از فقه  13/9/1397که مقام معظم رهبری در بخشی از فرمایشات مورخ 

 خود در این خصوص توضیحات ذیل را بیان فرمودند:

بازنشستگان، یک قانون بسیار خوبی است. این از آن قوانینی است که ما به آن احتیاج این قانون »

ی مدیریتی را که گاهی اوقات در بعضی ی بستهداشتیم، جایش هم خالی بود. این قانون در واقع حلقه

برای شکند، راه را می کند،می ی مدیریتی بسته را بازکشد، این حلقهمی های سال طولاز جاها سال

 «.گشاید که بتوانند خودشان را برسانند به مراکز مدیریتیجوانها می

باشد. می کلیه نظام اداری کشور در آن مثبت آثار موید نیز بررسی نتایج حاصل از اجرای قانون

به استناد این قانون  1397بطوری بنا به اذعان رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تا انتهای سال 

اجرایی خاتمه های نفر از مدیران عالی و مقامات بازنشسته شاغل در دستگاه 1225تعداد به خدمت 

 داده شده است. 
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 مصوبات ارسالي كمیسیون اجتماعي در حوزه امور استخدامي به صحن علني مجلس

 عنوان ردیف

 ( ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل4استفساریه تبصره )الیحه  1

طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و  2

 اجراییهای مشموالن قانون کار در دستگاه

 قانون مدیریت خدمات کشوری (61) طرح اصالح تبصره ماده 3

 همانند تهرانها تعطیلی پنج شنبه کلیه مراکز اداری و آموزشی و قضایی در کلیه استانها و شهرستان 4

 

 كمیسیون اجتماعي در حوزه امور استخداميدر دست بررسي های مهم ترین لوایح و طرح

 عنوان ردیف

1 
طرح تعیین تکلیف استخدامی کارکنان و مهندسین سازمان نوسازی، توسعه و تجهزات مدارس 

 کشور

2 
طرح تبدیل وضعیت شاغلین دستگاههای دولتی دارنده گواهینامه قبولی شرکت در آزمون ادواری 

 1396تا  1380از سال 

 مرزیهای طرح به کارگیری نیرو در پستهای بالتصدی ادارات در استان 3

 "( قانون مدیریت خدمات کشوری66الحاق یک تبصره به ماده ) "طرح  4

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری54طرح الحاق یک بند به ماده ) 5

 طرح ساماندهی بازرسان قرارداد معین شاغل در حوزه نظارت بر بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت 6

 ( قانون محاسبات عمومی کشور36( و )34(، )32(، )31اصالح مواد )»الیحه  7

 

 ر حوزه امور استخداميب( عملکرد نظارتي كمیسیون اجتماعي د

ستخدامی در جهت اجرای ماده          .1 سازمان اداری و ا صاری رییس  سیون اجتماعی از آقای ان سؤال کمی

کارگیری بازنشستگان )جلسه مورخ    نامه داخلی مجلس در مورد چگونگی اجرای قانون منع بهآیین 234

30 /2/98) 

 میهای نجودرباره حقوق 90کمیسیون اصل  13/7/95گزارش مورخ  .2

 28/4/95های نجومی مورخ قسؤال نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص حقو .3

 

  

https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/978651
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/981698
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/981698
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1093193
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1151431
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1151431
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1147934
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1147934
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1093126
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1078122
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1070064
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1062835
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 ج( مهم ترین جلسات غیر علني مجلس برای بررسي مسائل مهم كشور در حوزه امور استخدامي

 تاریخ موضوع ردیف

 1395تیرماه  های نجومیحقوق درخصوص سلسله جلسات 1

 ممنوعیت»  اصالح قانون درخصوص سلسله جلسات 2

 «بازنشستگان بکارگیری

 جلسه( 7)1397تا اسفند  1397از آذر ماه 

 درخصوص اجرای مصوبه مجلس پیرامونجلسه  3

مشترک 1398قانون بودجه  12تبصره » ی»بند 

 بین دولت، مجلس و دیوان محاسبات

 1397دی ماه 

اصالح و دائمی »سلسله جلسات پیرامون الیحه  4

 «.قانون مدیریت خدمات کشورینمودن 

 1397تا اسفند  1397از فروردین 

 

 گزارش عملکرد مجلس دهم در حوزه رفاه و تامین اجتماعي. 3-1-4

اهم موارد مرتبط با حوزه رفاه و تامین اجتماعی در سه بخش تقنینی، نظارتی و جلسات به شرح زیر 

 شود:ارائه می

 

 الف( عملکرد تقنیني

 و تأثیرگذار در دوره دهم مجلس شورای اسالميطرح و لوایح مهم 

 عملکرد تقنیني

 هامصوبات كمیسیون مصوبات صحن علني
های در دست بررسي در طرح

 كمیسیون

( 2طرح استفساریه تبصره )

( قانون تأمین 76ماده )

اجتماعی اصالحی مصوب 

، تاریخ 315)ثبت  14/7/1380

 (08/02/1397تصویب 

( 2) تبصره« ب»بند( 4طرح استفساریه جزء)

، 532)ثبت  ( قانون تأمین اجتماعی76ماده)

 (30/10/1397تاریخ وصول 

طرح اصالحات پراسنج 

)پارامتریک( قانون تأمین 

 خی، تار539)ثبت  اجتماعی

 (09/11/1397 وصول

 

رفاه و های الیحه تشکیل وزارتخانه

)ثبت  تأمین اجتماعی و کار و تعاون

 (09/05/1397 وصول خی، تار438

( قانون 5طرح اصالح ماده )

اجتماعی کارگران های بیمه

 خی، تار431)ثبت  ساختمانی

 (31/04/1397 وصول

 

( قانون تأمین 41طرح حذف ماده )

، 275)بایگانی( )ثبت  اجتماعی

26/03/1396) 

طرح ادغام مؤسسه صندوق 

حمایت و بازنشستگی کارکنان 

شرکت فوالد در صندوق 

، 327)ثبت  شوریبازنشستگی ک

 (16/07/1396 وصول خیتار
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 عملکرد تقنیني

 هامصوبات كمیسیون مصوبات صحن علني
های در دست بررسي در طرح

 كمیسیون

 

طرح استفساریه دریافت چهاردرصد 

( حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور 4%)

، 149)ثبت  از واگذارنده به پیمانکار

 (23/04/1395 وصول خیتار

طرح کارآمدسازی و ارتقای 

 بازنشستگیهای مدیریت صندوق

 وصول خی، تار292)ثبت 

27/04/1396) 

 

تعیین تکلیف بیمه اعضاء موسسه طرح 

صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز 

و تحت پوشش قرار گرفتن آنان توسط 

)بایگانی( )ثبت  سازمان تامین اجتماعی

 (23/04/1395 وصول خی، تار145

الیحه تعیین وظایف و اختیارات 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 وصول خی، تار74)ثبت 

13/04/1395) 

  

راجع به  نیقوان یرح اصالح برخط

، تاریخ 625)ثبت یاجتماع نیتام

 (07/05/1398وصول 

  

در  ییگراطرح اعمال سه جانبه

 نیسازمان تأم یارکان عال

، 672)ثبت  یاجتماع

13/08/1398) 

  

طرح الزام دولت به پرداخت 

 شیدرآمد حاصل از افزا یتمام

، 684به مردم )ثبت  نیبنز متیق

 (03/09/1398تاریخ وصول 

  

 متیق شیافزا تیطرح ممنوع

از طرح  یکاال و خدمات ناش

مصرف سوخت )ثبت  تیریمد

، تاریخ وصول 685

03/09/1398) 
 

 ب( عملکرد نظارتي

 تحقیق و تفحص: .1

های تابعه )تاریخ وصول گذاری تأمین اجتماعی )شستا( و شرکتبررسی عملکرد شرکت سرمایه -

 کمیسیون(نزد  -9/6/95تقاضا: 

 -13/6/95های تابعه آن )تاریخ وصول تقاضا: عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق -

 نزد کمیسیون(
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عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص رسیدگی به وضعیت معیشتی اقشار محروم  -

و عشایر و بیمه قالیبافان )تاریخ های بیمه بیکاری بیمه روستائیان جامعه به ویژه جامعه هدف صندوق

 نزد کمیسیون( -4/7/95وصول تقاضا: 

 نزدکمیسیون( -14/9/95عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری )تاریخ وصول تقاضا:  -

 نزد کمیسیون( -4/10/95وابسته )های بررسی عملکرد صندوق بازنشستگی فوالد و شرکت -

امر تولید، ایجاد اشتغال و  های وابسته درتبررسی عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری و شرک -

 نزد کمیسیون( -1/9/96اقتصاد مقاومتی )تاریخ وصول تقاضا: 

گذاری سازمان تأمین اجتماعی )شستا( )تاریخ وصول تقاضا: بررسی عملکرد شرکت سرمایه -

 نزد کمیسیون( -1/9/96

 نزد کمیسیون( -22/9/96عملکرد سازمان تأمین اجتماعی )تاریخ وصول تقاضا:  -

های های تابعه و مجموعه شستا و شرکتبررسی عملکرد سازمان بازنشستگی کشوری و شرکت -

 نزد کمیسیون( -24/11/96تابعه )تاریخ وصول تقاضا: 

های اقتصادی وابسته به وزارت های بازنشستگی و بنگاهبررسی عملکرد مالی و اقتصادی صندوق -

 نزد کمیسیون( -7/8/97ریخ وصول تقاضا: تعاون، کار و رفاه اجتماعی )تا

ونقل و عمران و ساختمان( های حملگذاری و هلدینگصندوق بازنشستگی کشوری )حوزه سرمایه -

 نزد کمیسیون( -18/7/97)تاریخ وصول تقاضا: 

های عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری با توجه به عدم کارامدی و شفافیت و احتمال وجود رانت -

 نزد کمیسیون( -12/8/97بودن زیرمجموعه صندوق )تاریخ وصول تقاضا: دهزیان مختلف، و

های وابسته )تاریخ وصول تقاضا: ها و دستگاهبررسی عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت -

 نزد کمیسیون( -7/9/97

 نزد کمیسیون( -9/11/97سازمان تامین اجتماعی و موسسات تابعه )تاریخ وصول تقاضا:  -

 نزد کمیسیون( -3/2/98های تابعه )تاریخ وصول تقاضا: هلدینگ شستا و شرکت -

 . سوال از وزیر، استیضاح و رای اعتماد2

ها به ویژه بیمه تأمین درباره عملکرد بیمه )اجالسیه اول( سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی -

 سوأل( 18اجتماعی )

در موضوعات بازنشستگی، بیمه و رفاه  )اجالسیه دوم( اجتماعی سوأل از وزیر تعاون، کار و رفاه -

 سوأل( 53اجتماعی )

درباره عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و  )اجالسیه سوم( سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی -

 سوأل( 29های وابسته به آن، استخدام و اشتغال، بیمه و رفاه اجتماعی )شرکت
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( )نتیجه آرا: 5/8/97مد شریعتمداری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) رای اعتماد به مح -

 رای اعتماد(

 رای اعتماد به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی )دولت دوازدهم(: )نتیجه آرا: رای اعتماد( -

 (اعتماد)نتیجه آرا:  126(: 22/12/96استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی )  -

 (: )نتیجه آرا: عدم اعتماد(17/5/97استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی )  -

 

 ترین جلسات درخصوص مسائل مهم كشور در صحن )حوزه رفاه و تامین اجتماعي(. مهم3

های برای این جلسه: گزارش مرکز پژوهش (؛1396وضعیت سازمان تأمین اجتماعي )آذرماه  بررسي -

 .(15569بررسی وضعیت سازمان تأمین اجتماعی و ضرورت اصالحات بنیادی در آن )شماره مسلسل 

 

 عملکرد تقنیني و نظارتي مجلس دهم در حوزه بهداشت و درمان

 عنوان طرح/ الیحه ردیف
شماره 

 ثبت

تاریخ 

 تصویب

تاریخ اعالم 

 وصول

تصویب در 

 كمیسیون

تصویب 

در 

صحن 

 علني

تأیید 

شورای 

 نگهبان

در 

مرحله 

 بررسي

1 

طرح ممنوعیت تبلیغات 

و معرفی محصوالت و 

خدمات غیرمجاز و 

آسسیب رسان به 

های سالمت در رسانه

ارتباط جمعی داخلی و 

ی و فضای المللبین

 مجازی 

29 30/03/1397 25/03/1395 

   

 

2 
 اهدا طرح ساماندهی

 ناباروری  مراکز در

293 - 27/04/1396 
   

 

3 
 نرخ طرح افزایش

 از پیشگیری و باروری

 کشور  جمعیت رشد

17 - 24/03/1395 
در حال 

 بررسی
  

 

4 

( 3طرح اصالح بند )

ماده واحده قانون 

ارتقای بهره وری 

کارکنان بالینی نظام 

 سالمت 

234 - 10/11/1395 

   

 بایگانی

5 

 طرح موافقتنامه

 زمینه در همکاری

 واکنش و پیشگیری

 اضطراری شرایط به

 خزر  دریای در

 

251 12/05/1396 24/12/1395     
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 عنوان طرح/ الیحه ردیف
شماره 

 ثبت

تاریخ 

 تصویب

تاریخ اعالم 

 وصول

تصویب در 

 كمیسیون

تصویب 

در 

صحن 

 علني

تأیید 

شورای 

 نگهبان

در 

مرحله 

 بررسي

6 

الیحه ساماندهی 

تعهدات 

 آموختگاندانش

پزشکی و های رشته

 پیراپزشکی 

520 - 02/10/1397 

   

استرداد 

پیش از 

تصویب 

کلیات 

 الیحه

7 
الیحه حفاظت و 

ی از منابع برداربهره

  ژنتیکی

84 07/07/1397 02/05/1395     

8 
طرح ایجاد منطقه ویژه 

اقتصادی تخصصی 

 دارویی برکت 

229 - 15/10/1395 

   

 

9 

حذف تبصره "طرح 

( قانون 4( ماده )2)

اصالح بعضی از مواد 

قانون مربوط به 

مقررات امور پزشکی، 

دارویی و مواد 

  خوردنی و آشامیدنی

288 - 25/04/1396 

   

 

10 

طرح استفساریه 

حاکم بودن قوانین و 

مقررات اداری مالی و 

استخدامی 

دانشگاههای علوم 

پزشکی به سازمان 

  انتقال خون ایران

361 - 24/10/1396 

   

 

11 
الیحه حفاظت از 

 خاک 

91 13/03/1398 02/05/1395     

12 

اصالح طرح لغو قانون 

قانون انحصار 

دخانیات مصوب 

1310 

279 - 11/04/1396     
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 نظارتيهای ها و بازدیدسفر

 اجالسیه اول

علوم پزشکی جنوب کشور جهت راه اندازی های بازدید از رزمایش مشترک بهداری نیروی زمینی سپاه و دانشگاه

 بلوچستان صحرایی در استان سیستان وهای بیمارستان

 بازدید از مراکز بهداشتی درمانی در ششیراز و بررسی وضعیت نحوه اجرای طرح پزشک خانواده

 بازدید و بررسی وضعیت پزشک خانواده در استان مازندران

 بازدید و بررسی وضعیت پزشک خانواده در استان گیالن

 بازدید از وضعیت درمانی آسیب دیدگان حادثه پالسکو

 اجالسیه دوم

 بازدید از شرکت دارویی پویش دارو

 رویان پژوهشگاه از بازدید

 کشور غرب زده زلزله مناطق از بازدید

 شهر اسالم احداث حال در بیمارستان و درمانی بهداشتی مراکز از بازدید

 پردیس و بومهن رودهن، درمانی و بهداشت مراکز از بازدید

 اجالسیه سوم

دیدار با مسیولین دانشگاه علوم پزشکی زنجان درخصوص بررسی وضعیت سالمت استان و بازدید از یکی از 

 مراکز آموزشی درمانی 

دیدار با مسیولین دانشگاه علوم پزشکی سمنان درخصوص بررسی وضعیت سالمت استان و بازدید از یکی از 

 مراکز آموزشی درمانی

علوم پزشکی جیرفت درخصوص بررسی وضعیت سالمت شهرستان کهنوج، و بازدید دیدار با مسیولین دانشگاه 

 یکی از مراکز آموزشی درمانی و نشست با مجمع خیرین سالمت استان کرمان

دیدار با مسیولین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درخصوص بررسی وضعیت سالمت استان، بازدید از از مراکز 

 و نشست با مجمع خیرین سالمت استان آموزشی درمانی اصفهان و فریدن

دیدار با مسیولین دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی درخصوص بررسی وضعیت سالمت استان و بازدید از 

 مراکز آموزشی درمانی

 نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سیناهای بازدید از پژوهشگاه فناوری

 
  نظارتيها و جلسات برخي از اهم گزارش

 موضوع اجالسیه

 اول

مدیر عامل سازمان تامن اجتماعی و مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران جهت     ،دعوت از وزیر و معاونین وزارت بهداشت 

 بررسی طرح تحول سالمت و تطبیق آن با قوانین باالدستی

 استماع گزارش رییس سازمان انتقال خون درخصوص عملکرد و ارایه برنامه ها

 بررسی مشکالت مراکز درمانی ترک اعتیاد

 استماع گزارش مسیولین پدافند غیرعامل کشور درخصوص تهدیدات زیستی

شرکت        شگاهی، داروخانه ها،  ضعیت پرداخت مطالبات مراکز درمانی، دان سی آخرین و ضور  های برر پخش و تولیدی با ح

 اجراییهای مسیولین دستگاه

 کشورهای بررسی مشکالت رادیولوژیست

 بررسی ابعاد حادثه پالسکو با حضور مسیولین سازمان اورژانس کشور

 ی طرح تحول سالمتالمللبیننشست مشترک اعضا کمیسیون بهداشت و درمان با هیئت ارزیاب 

سازمان  بررسی مبانی قانونی، نقاط قوت و ضعف طرح تحول سالمت با حضور وزیر و معاونین وزارت بهداشت و مسیولین        

 برنامه و بودجه

 دوم

 بررسی آخرین وضعیت تولید و واردات دارو با حضور فعاالن این صنعت و مسیولین وزارت بهداشت

 بررسی علت شیوع بیماری تب کریمه کنگو

 بررسی آخرین وضعیت توریسم درمانی در کشور با حضور مسیولین وزارت بهداشت

 مسیولین سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشتبررسی مشکالت پرستاران با حضور 

 آتیهای استماع گزارش رییس هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران درخصوص اقدامات انجام شده و برنامه

 بررسی مشکالت مطروحه در جهت مطالبات دارویی کشور



 

 ___________________________________________________________  

 

 

121 

  نظارتيها و جلسات برخي از اهم گزارش

 موضوع اجالسیه

سالمت و راهکار     ضعیت اعتبارات طرح تحول  سی اقدامات و و شترک       ای هبرر ست م ش سالمت )ن تامین منابع پایدار حوزه 

 (کمیسیون بهداشت با کمیسیون برنامه و بودجه

 کلی اقتصاد مقاومتیهای بررسی وضعیت تولید و واردات تجهیزات پزشکی و انطباق آن با سیاست

 سوم

 بررسی وضعیت پرداخت مالیات توسط جامعه پزشکی

 اجتماعی درخصوص آخرین وضعیت پرداخت مطالبات مراکز درمانی استماع گزارش سرپرست سازمان تامین

شک                ضعیت اجرای پز صوص آخرین و شکی مازندران درخ شگاه علوم پز شت و دان سیولین وزارت بهدا ستماع گزارش م ا

 پیش روهای خانواده و چالش

 بررسی مشکالت جامعه پزشکی کشور

 بررسی مشکالت بیماران خاص

ــتماع گزارش  ــورت گرفته در جهت اجرایی نمودن پرونده    اس ــوص آخرین اقدامات ص ــت درخص ــیولین وزارت بهدش مس

 الکترونیک سالمت، پزشک خانواده و سیستم ارجاع

سازمان در جهت               سازمان و برنامه  شکالت پیش روی  صوص م سازمان تامین اجتماعی درخ سیولین  ستماع گزارش م ا

 پرداخت مطالبات مراکز درمانی

 روپیشهای پیش رو صنعت دارو و تجهیزات پزشکی در مواجهه با تحریمهای مسایل، مشکالت و چالشبررسی 

 بررسی مشکالت تولید کنندگان سرنگ و سرسوزن با حضور مسیولین وزارت بهداشت و فعاالن این بخش

 بررسی نحوه قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی 

 تاالسمیبررسی مسایل و مشکالت بیماران 

 بررسی مشکالت سالمندان کشور

 
 تحقیق و تفحص ها

 نتیجه عنوان اجالسیه

 اول

 نزد هیئت رییسه )منتظر طرح در صحن علنی( نحوه اختصاص و توزیع منابع در طرح تحول نظام سالمت

عملکرد شرکت سرمایه گذاری جمعیت هالل احمر جمهوری   

ها درآمدها و هزینهاسالمی ایران درخصوص برری منابع مالی   

ــیوالن  ــرمایه گذاری و میزات حقوق و پاداش مسـ و نحوه سـ

 مربوطه در ده سال اخیر

 نزد کمیسیون

عملکرد سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی

 نزد هیئت رییسه )منتظر طرح در صحن علنی(

 )منتظر طرح در صحن علنی(نزد هیئت رییسه  بررسی نحوه اجرای طرح تحول سالمت

 دوم

 در ایران اسالمی جمهوری احمر هالل جمعیت اقدام بررسی

 و 1396 و 1395 سالهای در اربعین از زائران مبالغی اخذ

 طی دولت از دریافتیهای نیز بودجه و آن هزینه کرد نحو

 آنها هزینه کرد و سالها این

 کمیسیون نزد

 سوم

توزیع تجهیزات پزشکی در  نحوه عملکرد در تولید، فروش و

 کشور

 نزد کمیسیون

مختلف از جمله فرآیند های سازمان انتقال خون در حوزه

یک انتقال پالسما به خارج از کشور و انتقال داروهای استرات

 به کشور

 نزد کمیسیون
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 سوال از وزرا در صحن علني مجلس

 توضیحات وزیر موضوع اجالسیه

 اول
اجرای طرح تحول  علت اصرار وزیر بر

 سالمت در سازمان تامین اجتماعی

تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

به علت اقناع نماینده سوال کننده، رای گیری به 

 عمل نیامد

 دوم

عدم اجرای کامل قانون انطباق امور 

پزشکی با موازین شرع مقدس علیرغم 

( شورایعالی انقالب 427وجود مصوبه )

 فرهنگی

 درمان بهداشت،

 پزشکی آموزش و

 طرف مزبور از سؤال وزیر، توضیحات به توجه با

 نشد داد تشخیص وارد مجلس

 دیالیز صافی واردات مجوز صدور علت

 کشور علیرغم تولید در داخل

 درمان بهداشت،

 پزشکی آموزش و

 طرف مزبور از سؤال وزیر، توضیحات به توجه با

 .نشد داد تشخیص وارد مجلس

درصد حق بیمه جهت ( 9علت مطالبه )

واریز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی

 درمان بهداشت،

 پزشکی آموزش و

کننده از با توجه به توضیحات وزیر، نماینده سوال

 پاسخ وزیر قانع شد.

 سوم
تخلفات صندوق رفاه دانشجویان وزارت 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 درمان بهداشت،

 پزشکی آموزش و

 طرف مزبور از سؤال وزیر، توضیحات به توجه با

 نشد داد تشخیص وارد مجلس

 

 

 تفکیک موضوعي سوال نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

درصد فراوانی نسبت به  تعداد موضوع اجالسیه

 سواالت وزیر

 اول
تجهیز و تکمیل بیمارستان ها، تامین کادر 

 درمان و کمبود تجهیرات درمانی

9 43% 

 دوم
 رسیدگی و جامعه عمومی سالمت موضوعات

 پزشکی علومهای رشته وها دانشگا به

21 40% 

 سوم
موضوعات سالمت عمومی جامعه و تکمیل 

 ساخت مراکز درمانی و تجهیز آنهاهای طرح

22 56% 

 

 مسائل مهم كشور در صحن )حوزه سالمت( درخصوص مهمترین جلسات

 6تبصره  "ی "منجر به تصویب الزام مراکز درمانی به نصب کارتخوان شد ) بند موضوع مالیات پزشکان که 

 ( 1398قانون بودجه سال 

دارویی و اختالل در چرخه تولید و توزیع های شرکت ی درمانی و تاخیر پرداخت بهها کسری اعتبارات بیمه

ر از صندوق توسعه ملی برای میلیون دال 500و ارایه دارو و تجهیزات پزشکی که منجر به تصویب تخصیص 

 سازمان بیمه سالمت شد.

 دور دوم آمریکاهای تامین دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط بروز تحریم
 

 . بخش آموزش و فرهنگ4-2

عنوان عصاره فضائل ملت طی دوره دهم فعالیت خود، دستاوردهای متعدد و مجلس شورای اسالمی به

مؤثری داشته و همواره تالش نموده تا وفق فرمایش حضرت امام )ره( در رأس امور باشد. یکی از نقاط 
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های بخش این حوزه شامل. کانونی فعالیت مجلس که در این دوره تأثیرگذار بوده، حوزه فرهنگ است

مهم و چالش برانگیزی چون رسانه، هنر و سینما، ورزش و تربیت بدنی، گردشگری، زنان و خانواده، 

ای قرار دارد. در این فرهنگ عمومی و تبلیغات اسالمی است که همواره مورد توجه مردم و فضای رسانه

ی دروه دهم تاکنون بخش حول محورهای ذیل عملکرد مجلس شورای اسالمی در حوزه فرهنگ از ابتدا

 شود. احصا و ارائه می

های ح. عملکرد تقنینی شامل مصوبات صحن علنی، اهم مصوبات کمیسیون فرهنگی و اهم طر1

 در دست بررسی

 زرا. عملکرد نظارتی شامل تحقیق و تفحص، قرائت گزارش نظارتی و سوال و استیضاح و2

 

 الف( عملکرد تقنیني 

 1فرهنگ اهم قوانین حوزه آموزش و -

صویب تتاکنون و طی دوره دهم به  07/03/1395اهم قوانین حوزه آموزش و فرهنگ که از مورخ 

 باشد:رسیده است به تفکیک طرح و الیحه به قرار ذیل می

 

 تاكنون 7/3/1395اهم قوانین حوزه آموزش و فرهنگ به تفکیک طرح و الیحه از مورخ 

ف
دی

ر
 قانون 

نوع 

 پیشنهاد
 تاریخ تصویب

1 
ی التدریسحققانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین 

 آموزش و پرورش و آموزش یاران نهضت سوادآموزی در وزارت
  طرح

 طرح ای و مهارتیقانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه 2
  الیحه تقلب در تهیه آثار علمیقانون پیشگیری و مقابله با  3

4 
ها و مجامع قانون عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در انجمن فرهنگستان

 علمی آسیا
  الیحه

1395/09/14 الیحه قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی 5

6 
مین ( قانون تعیین تکلیف استخدامی معل17( ماده )10قانون اصالح تبصره )

 آموزش و پرورش ی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارتالتدریسحق
  طرح

7 
 و صنعتیهای طرح اختراعات، ثبت قانون آزمایشی اجرای مهلت تمدید قانون

 تجاری عالئم
 طرح

8 
 شآموز مراکز و دانشگاهها در دانشجو پذیرش و سنجش قانون اصالح قانون»

 «کشور عالی
 طرح

                                                 
های متعدد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره وجود دارد، مانند قانون برنامه . در این بخش قوانین عام که در آنها فصول و بخش1

 توسعه لحاظ نشده است.های ششم توسعه و یا قانون احکام دائمی برنامه

https://rc.majlis.ir/fa/law/search?from_app_date=1397/06/13&to_app_date=1397/06/13
https://rc.majlis.ir/fa/law/search?from_app_date=1396/08/24&to_app_date=1396/08/24
https://rc.majlis.ir/fa/law/search?from_app_date=1396/05/31&to_app_date=1396/05/31
https://rc.majlis.ir/fa/law/search?from_app_date=1395/08/23&to_app_date=1395/08/23
https://rc.majlis.ir/fa/law/search?from_app_date=1395/06/03&to_app_date=1395/06/03
https://rc.majlis.ir/fa/law/search?from_app_date=1396/07/04&to_app_date=1396/07/04
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ف
دی

ر
 قانون 

نوع 

 پیشنهاد
 تاریخ تصویب

9 
ب در کت «کایآمرهای و توطئه اتیجنا»سرفصل  نییدولت در تعالزام  قانون

 مدارس و دانشگاه ها یدرس
 15/10/1398 طرح

  طرح تاریخی ـ فرهنگیهای قانون حمایت از مرمت و احیای بافت 10

26/10/1396 طرح قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعاالن صنایع دستی 11

12 
ردم ( قانون حمایت از انقالب اسالمی م1)قانون الحاق یک تبصره به ماده 

 فلسطین
  طرح

 08/06/1396 طرح الخط مفاخر ملیقانون ترویج کتابت قرآن کریم به رسم 13

08/12/1395 الیحه (زبانان )ایتاانون اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسیق 14
10/06/1395 طرح قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران 15
 02/06/1395 الیحه قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص 16

17 
به  آسیب رسان و غیرمجاز خدمات و محصوالت معرفی و تبلیغات ممنوعیت

 مجازی فضای و المللیبین و داخلی جمعی های ارتباطرسانه در سالمت
 21/02/1395 طرح

18 
های طرح الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به حمایت از ساخت فیلم

 ضدآمریکایی

)منتظر  طرح

تایید شورای 

 نگهبان(

29/10/1398 

19 
 ایرانی زنان ازدواج از حاصل فرزندان تابعیت تکلیف تعیین قانون قانون اصالح

 خارجی مردان با
02/07/1398 الیحه

21/07/1398 طرح دیدگان ناشی از انمجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه قانون تشدید 20

21 
جمهوری اسالمی قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک 

 ایران
10/06/1395 طرح

 

 هاها و لوایح با موضوع فرهنگ ارجاعي به كمیسیون فرهنگي و سایر كمیسیونب( اهم طرح

ها و لوایح با موضوع فرهنگ ارجاع شده به کمیسیون فرهنگی و سایر در جداول زیر به طور جداگانه طرح

 ها احصا شده و در قسمت توضیحات جدول نحوه بررسی و وضعیت آنها ذکر شده است. کمیسیون

 

  

https://rc.majlis.ir/fa/law/search?from_app_date=1398/04/12&to_app_date=1398/04/12
https://rc.majlis.ir/fa/law/search?from_app_date=1396/10/06&to_app_date=1396/10/06
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 عنوان كمیسیون اصلي های پیشنهادی ارجاع شده به كمیسیون فرهنگي بهاهم طرح

 تاكنون 7/3/1395 از مورخ

ف
دی

ر
 

 توضیحات شماره ثبت اعالم وصول طرح

1 
افزایش کارآمدی دستگاههای فرهنگی طرح 

 و اجرائی در گسترش اخالق عمومی
 627  فرهنگیمصوب کمیسیون 

 610 تأسیس موزه جنایات آمریکاطرح  2
اعالم وصول و ارجاع به 

 کمیسیون فرهنگی

3 
فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه طرح 

 ورزش
 618 

اعالم وصول و ارجاع به 

 کمیسیون فرهنگی

  546 طرح حفظ کرامت آسیب دیدگان اجتماعی 4

اعالم وصول و ارجاع به کمیسیون 

، محاسباتبرنامه و بودجه و 

، بهداشت و درمان، فرهنگي

امور داخلی کشور ، قضایی و حقوقی

 )مشترک( اجتماعی، و شوراها

5 
طرح تغییر نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 به وزارت فرهنگ، هنر و ارشاد اسالمی
 527 

اعالم وصول و ارجاع به 

 کمیسیون فرهنگی

  496 "های اجتماعیساماندهی پیام رسان"طرح  6
اعالم وصول و ارجاع به 

 کمیسیون فرهنگی

7 
طرح الزام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 

 اقتصاد مقاومتی درخصوص ایران به همکاری
340 

اعالم وصول و ارجاع به 

 کمیسیون فرهنگی

8 

طرح حمایت از مرمت و احیای بافتهای 

فرهنگی و توانمندسازی مالکان و  -تاریخی

 فرهنگی -ان بناهای تاریخیبرداربهره

314 
مصوب صحن علنی و تایید 

 توسط شورای نگهبان )قانون(

9 
طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و 

 گردشگری و صنایع دستی
261 

مصوب صحن علنی و تایید 

 توسط شورای نگهبان )قانون(

10 
طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران 

 صنایع دستی
 142 

مصوب صحن علنی و تایید 

 شورای نگهبان )قانون(توسط 

11 
طرح ترویج کتابت قرآن کریم به رسم الخط 

 مفاخر ملی
259 

مصوب صحن علنی و تایید 

 توسط شورای نگهبان )قانون(

12 
نظارت بر سازمان صدا و سیمای طرح اداره و 

 جمهوری اسالمی ایران
256 

گزارش یک شوری )با 

اصالحاتی در کمیسیون 

 تصویب شد(

13 
طرح خط مشی و اداره صدا و سیمای 

 می ایران و نظارت بر آنجمهوری اسال
227 

اعالم وصول و ارجاع به 

 کمیسیون فرهنگی

14 
طرح اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک 

 جمهوری اسالمی ایران
51 

مصوب صحن علنی و تایید 

 توسط شورای نگهبان )قانون(

https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1398/05/08&to_ntc_date=1398/05/08
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1398/04/04&to_ntc_date=1398/04/04
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1398/04/30&to_ntc_date=1398/04/30
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1397/11/16&to_ntc_date=1397/11/16
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=budget&commission_type=main
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=cultural&commission_type=main
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=health&commission_type=main
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=health&commission_type=main
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=judicial&commission_type=main
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=parliaments_interior&commission_type=main
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=parliaments_interior&commission_type=main
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=parliaments_interior&commission_type=main
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=social&commission_type=main
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=social&commission_type=main
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1397/10/09&to_ntc_date=1397/10/09
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1397/08/27&to_ntc_date=1397/08/27
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1396/09/01&to_ntc_date=1396/09/01
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1396/06/06&to_ntc_date=1396/06/06
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1396/01/29&to_ntc_date=1396/01/29
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1396/01/21&to_ntc_date=1396/01/21
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1396/01/20&to_ntc_date=1396/01/20
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1395/10/07&to_ntc_date=1395/10/07
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1395/03/30&to_ntc_date=1395/03/30
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 توضیحات شماره ثبت اعالم وصول طرح

 48 های همگانیطرح نظام جامع رسانه 15
اعالم وصول و ارجاع به 

 کمیسیون فرهنگی

16 
طرح اداره صدا و سیمای جمهوری اسالمی 

 ایران
47 

اعالم وصول و ارجاع به 

 کمیسیون فرهنگی

17 

طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و 

مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور 

 نگهبان( ها )اعاده شده از شوراینمازخانه

 13 

گزارش کمیسیون پس از اعاده 

با قید یک  از شورای نگهبان

 فوریت

 38 طرح تنقیح قوانین ورزش 18
اعالم وصول و ارجاع به 

 کمیسیون فرهنگی

19 
الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به 

 های ضد آمریکاییحمایت از ساخت فیلم
 642 

  فرهنگیاصلی:  کمیسیون

برنامه و فرعی: کمیسیون 

قضایی و  ،بودجه و محاسبات

امنیت ملی و سیاست  ،حقوقی

 خارجی

 662 سازمان صنفی هنرمندان ایران 20

  فرهنگی کمیسیون اصلی:

برنامه و فرعی: کمیسیون 

 ،اقتصادی ،بودجه و محاسبات

امور داخلی  ،قضایی و حقوقی

 اجتماعی ،کشور و شوراها

21 

های ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه

از تحریمهای آمریکا به کشور کننده تبعیت

 ایران

 639 

  فرهنگیکمیسیون اصلی: 

قضایی و  فرعی: کمیسیون

امنیت ملی و سیاست  ،حقوقی

 خارجی

22 
حمایت و پشتیبانی از کنفرانس الزام دولت به 

 افق نو
27/5/1398638 

  فرهنگی :کمیسیون اصلی

برنامه و فرعی:  کمیسیون

امنیت ملی  ،بودجه و محاسبات

 و سیاست خارجی

 175 جامع جمعیت و تعالی خانوادهطرح  23
منتظر  مصوب کمیسیون و

 بررسی در صحن علنی

24 
فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه طرح 

 ورزش
 618 

اعالم وصول و ارجاع به 

 کمیسیون فرهنگی

25 
طرح اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک 

 جمهوری اسالمی ایران
51 

مصوب صحن علنی و تایید 

 توسط شورای نگهبان )قانون(

 38 طرح تنقیح قوانین ورزش 26
اعالم وصول و ارجاع به 

 کمیسیون فرهنگی

https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1395/03/30&to_ntc_date=1395/03/30
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1395/03/30&to_ntc_date=1395/03/30
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1395/03/24&to_ntc_date=1395/03/24
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1395/03/23&to_ntc_date=1395/03/23
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1398/05/27&to_ntc_date=1398/05/27
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=cultural&commission_type=main
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=budget&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=budget&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=budget&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=judicial&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=judicial&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=judicial&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=national_sec_foreign_policy&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=national_sec_foreign_policy&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=national_sec_foreign_policy&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1398/05/27&to_ntc_date=1398/05/27
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=cultural&commission_type=main
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=cultural&commission_type=main
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=budget&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=budget&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=budget&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=economic&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=economic&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=judicial&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=parliaments_interior&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=parliaments_interior&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=parliaments_interior&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=social&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=social&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1398/05/27&to_ntc_date=1398/05/27
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=cultural&commission_type=main
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=judicial&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=judicial&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=judicial&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=national_sec_foreign_policy&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=national_sec_foreign_policy&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=national_sec_foreign_policy&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=cultural&commission_type=main
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=cultural&commission_type=main
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=budget&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=budget&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=budget&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=national_sec_foreign_policy&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=national_sec_foreign_policy&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=national_sec_foreign_policy&commission_type=sec
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1396/02/19&to_ntc_date=1396/02/19
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1398/04/30&to_ntc_date=1398/04/30
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1395/03/30&to_ntc_date=1395/03/30
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1395/03/23&to_ntc_date=1395/03/23
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 تاكنون 7/3/1395عنوان كمیسیون اصلي از مورخ اهم لوایح ارجاع شده به كمیسیون فرهنگي به

ف
دی

ر
 

 توضیحات شماره ثبت اعالم وصول الیحه

1 

( قانون 2( ماده )16الیحه اصالح بند )

اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

 538 
گزارش یک شوری )در کمیسیون 

 (تصویب شد

2 
اصالح قانون اساسنامه سازمان "الیحه 

 "میراث فرهنگی کشور
 470 

استرداد الیحه پیش از تصویب 

 (یک شوری)کلیات 

3 
اهداف، وظایف و اختیارات وزارت  "الیحه 

 )اعاده از شورای نگهبان( "ورزش و جوانان
 244 

در صحن علنی به تصویب 

  رسیده است

 اعاده از شورای نگهبان

4 
الیحه اساسنامه سازمان فرهنگی هنری 

 (زبانان )ایتافارسی 
 80 

مصوب صحن علنی و تایید 

 توسط شورای نگهبان )قانون(

5 

الیحه الحاق یک تبصره به قانون اصالح 

( قانون حمایت از حقوق مولفان 12ماده )

شده از  مصنفان و هنرمندان )اعادهو 

 شورای نگهبان(

 26 
گزارش کمیسیون پس از اعاده 

 (یک شوری)از شورای نگهبان 

 

ها از مورخ ارجاع شده به سایر كمیسیونها و لوایح پیشنهادی در حوزه فرهنگ اهم طرح

 تاكنون 7/3/1395

ف
دی

ر
 

 تاریخ وصول طرح/الیحه
شماره 

 ثبت
 توضیحات

1 
هایی از فرزندان ذکور خانواده یکی تیطرح معاف

 دارند یعضو در اثر مرگ مغز یکه اهدا
24/9/1398694 

اعالم وصول یک شوری ارجاع 

به کمیسیون امنیت ملی و 

 سیاست خارجی

2 

( قانون برنامه 80ماده )« ت»الیحه اصالح بند 

و  یاجتماع ،یپنجساله ششم توسعه اقتصاد

 رانیا یاسالم یجمهور یفرهنگ

631 

اعالم وصول یک شوری، ارجاع 

 به کمیسیون برنامه و بودجه

 586 ( قانون حمایت خانواده2)طرح اصالح ماده  3

اعالم وصول یک شوری و 

ارجاع به کمیسیون قضایی و 

 حقوقی

4 
طرح انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان 

 ملی جوانانو تشکیل سازمان 
536 

اعالم وصول یک شوری و 

 ارجاع به کمیسیون اجتماعی

5 
طرح سازمان نظام روزنامه نگاری جمهوری 

 اسالمی ایران
515 

اعالم وصول یک شوری و 

 ارجاع به کمیسیون اجتماعی

 506 تنفر قومی و مذهبیطرح مبارزه با تبعیض نژادی،  6

اعالم وصول یک شوری و 

ارجاع به کمیسیون قضایی و 

 حقوقی

https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1397/11/07&to_ntc_date=1397/11/07
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1397/07/03&to_ntc_date=1397/07/03
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1395/12/11&to_ntc_date=1395/12/11
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1395/04/24&to_ntc_date=1395/04/24
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1395/03/25&to_ntc_date=1395/03/25
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1151435
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1398/03/28&to_ntc_date=1398/03/28
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1397/11/01&to_ntc_date=1397/11/01
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1397/09/27&to_ntc_date=1397/09/27
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1088840
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1397/09/11&to_ntc_date=1397/09/11


 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  __________________________________________________  
 

 

128 

ف
دی

ر
 

 تاریخ وصول طرح/الیحه
شماره 

 ثبت
 توضیحات

7 

( قانون نحوه 11الحاق یک تبصره به ماده )" طرح

)رسیدگی خارج از  های مالیاجرای محکومیت

نوبت به دعاوی در مورد تقسیط مهریه با تغییر 

 قیمت سکه(

489 

ول یک شوری و اعالم وص

ارجاع به کمیسیون قضایی و 

 حقوقی

8 
( قانون مدنی اصالحی 1041طرح اصالح ماده )

 )افزایش سن ازدواج( 01/04/1381مصوب 
473 

اگر چه این طرح در کمیسیون 

با این قضائی و حقوقی رد شد 

حال مجددا به تشخیص 

نمایندگان در صحن مجلس 

جهت بررسي بیشتر به 

 كمیسیون ارجاع شد

9 
( قانون رسیدگی به تخلفات 19الیحه اصالح ماده )

 )استفاده از صندلی کودک( رانندگی
469 

اعالم وصول یک شوری و 

ارجاع به کمیسیون قضایی و 

 حقوقی

10 
 ( قانون حمایت خانواده43طرح اصالح ماده )

 )اعطای امور مالی طفل بعد از فوت پدر به مادر(
464 

اعالم وصول یک شوری و 

ارجاع به کمیسیون قضایی و 

 حقوقی

11 

قانون مدنی )مصوب ( 1117طرح اصالح ماده )

)اجازه مرد در  ( و الحاق سه تبصره به آن1314

 اشتغال زن(

425 

اعالم وصول یک شوری و 

ارجاع به کمیسیون قضایی و 

 حقوقی

12 
 ( قانون مدنی1044( و )1043طرح اصالح مواد )

 )اذن پدر در ازدواج دختر باکره(
424 

 یک شوری )در کمیسیون گزارش

 (رد شد قضایی و حقوقی

13 
 تیری( قانون مد 68( ماده ) 4طرح اصالح بند ) 

 یخدمات کشور

8/5/1398 
624 

اعالم وصول یک شوری و 

 ارجاع به کمیسیون اجتماعی

14 

قانون حمایت از ( 26طرح اصالح تبصره ماده )

 کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

 )اجازه ازدواج فرزند خوانده با سرپرست(

330 

اعالم وصول یک شوری و 

ارجاع به کمیسیون قضایی و 

 حقوقی

15 
طرح تشدید مجازات جرائم خشن ارتکابی علیه بزه 

 دیدگان خاص
329 

یک شوری و اعالم وصول 

ارجاع به کمیسیون قضایی و 

 حقوقی

 293 طرح ساماندهی اهداء در مراکز درمان ناباروری 16

گزارش یک شوری )در 

 بهداشت و درمان کمیسیون

 (تصویب شد

17 
طرح اصالح الیحه قانونی تعیین تعطیالت رسمی 

 06/06/1390کشور اصالحی 
226 

 شور اول )درکمیسیونگزارش 

 (رد شد اجتماعی

https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1078585
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1078585
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1078585
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1078585
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1397/08/01&to_ntc_date=1397/08/01
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1074320
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1074320
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1397/07/04&to_ntc_date=1397/07/04
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1074304
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1074304
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1397/07/03&to_ntc_date=1397/07/03
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1071637
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1397/06/13&to_ntc_date=1397/06/13
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1064855
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1064855
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1397/04/12&to_ntc_date=1397/04/12
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1064009
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1397/04/10&to_ntc_date=1397/04/10
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1034886
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1034886
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1396/07/30&to_ntc_date=1396/07/30
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1034885
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1034885
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1396/07/30&to_ntc_date=1396/07/30
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1027747
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1396/04/27&to_ntc_date=1396/04/27
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1395/10/05&to_ntc_date=1395/10/05
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ف
دی

ر
 

 تاریخ وصول طرح/الیحه
شماره 

 ثبت
 توضیحات

18 
طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع 

 دستی
142 

مصوب کمیسیون صنایع و 

معادن و به تصویب صحن 

مورد تایید علنی رسید و 

توسط شورای نگهبان قرار 

 گرفت )قانون(

 70 الیحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان 19

اعالم وصول یک شوری و 

ارجاع به کمیسیون قضایی و 

 حقوقی

 369 طرح تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه 20

اعالم وصول یک شوری و 

امنیت ارجاع به کمیسیون 

 ملی و سیاست خارجی

 65 کودکان و نوجوانان الیحه حمایت از 21

ارجاع به کمیسیون قضایی و 

مصوب مجلس حقوقی و 

 شورای اسالمی

 شورای نگهبانتایید ظر منت

22 
طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش 

 نگهبان( رشد جمعیت کشور )اعاده شده از شورای
17 بایگانی 

23 
قانون اخاللگران در  2الحاق یک تبصره به ماده 

 نظام اقتصادی
2/10/1398 702 

کمیسیون اصلی قضایی و 

حقوقی و کمیسیون فرعی 

 اقتصادی

24 

الزام دولت و شهرداری تهران حسب مورد به 

واگذاری موسسات اطالعات، ایران، جام جم، 

 کیهان و همشهری به بخش خصوصی

5/9/1398 686 

 ویژه حمایتکمیسیون اصلی: 

از تولید و نظارت بر اجرای 

 44سیاستهای کلی اصل 

برنامه و فرعی:  کمیسیون

 ، فرهنگی ، بودجه و محاسبات

امور  ،آموزش و تحقیقات

 داخلی کشور و شوراها

 نا مشخص 677 19/08/1398 طرح تشکیل هیئت هماهنگی و نظارت بر زندانها 25

26 
ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا 

 های گروهیو سیما و دیگر رسانه
13/08/1398 673 

اصلی قضایی و کمیسیون 

 حقوقی و فرعی فرهنگی

 655 11/06/1398 ممنوعیت حیوان آزاری 27

قضایی و کمیسیون اصلی: 

فرعی:  کمیسیون  حقوقی

 کشاورزی، آب و منابع طبیعی

 ، برنامه و بودجه و محاسبات ،

 ،آموزش و تحقیقات ، فرهنگی

 امور داخلی کشور و شوراها

https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1395/05/02&to_ntc_date=1395/05/02
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/981094
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1395/04/26&to_ntc_date=1395/04/26
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1395/04/23&to_ntc_date=1395/04/23
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=national_sec_foreign_policy&commission_type=main
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=national_sec_foreign_policy&commission_type=main
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=national_sec_foreign_policy&commission_type=main
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/978045
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/971452
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/971452
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1395/03/24&to_ntc_date=1395/03/24
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=spec_support_prod_ctrl_44&commission_type=main
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=spec_support_prod_ctrl_44&commission_type=main
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=spec_support_prod_ctrl_44&commission_type=main
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=budget&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=budget&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=budget&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=cultural&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=education_research&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=parliaments_interior&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=parliaments_interior&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=parliaments_interior&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=judicial&commission_type=main
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=judicial&commission_type=main
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=judicial&commission_type=main
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=agriculture&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=agriculture&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=budget&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=cultural&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=education_research&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=education_research&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=parliaments_interior&commission_type=sec
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ف
دی

ر
 

 تاریخ وصول طرح/الیحه
شماره 

 ثبت
 توضیحات

28 

الزام دولت به شکایت علیه هالیوود )صنعت سینما 

و تلویزیون آمریکا( به دلیل توهین به ملت و تاریخ 

 17/09/1398 ایران

27/05/1398 

640 

قضایی و کمیسیون اصلی: 

فرعی:  کمیسیون  حقوقی

امنیت ملی و  ، فرهنگی

 سیاست خارجی

29 
هایی خانواده ذکور فرزندان از یکی معافیت طرح

 دارند مغزی مرگ اثر در عضو اهدای که
24/09/1398 694 

اعالم وصول یک شوری ارجاع 

کمیسیون امنیت ملی و به 

 سیاست خارجی

30 

( قانون برنامه 80ماده )« ت»اصالح بند الیحه  

پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 

 فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

26/05/1398 631 
اعالم وصول یک شوری، ارجاع 

 به کمیسیون برنامه و بودجه

31 
 مدیریت قانون( 68) ماده( 4)  بند اصالح طرح

 کشوری خدمات
08/05/1398 624 

اعالم وصول یک شوری و 

 ارجاع به کمیسیون اجتماعی

 23/04/1398596 طرح اصالح موادی از قانون مدنی 32
اعالم وصول یک شوری ارجاع 

 به کمیسیون قضایی حقوقی

33 
طرح انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان 

 و تشکیل سازمان ملی جوانان
536 

اعالم وصول یک شوری و 

 ارجاع به کمیسیون اجتماعی

34 
واحده قانون اصالح طرح الحاق یک تبصره به ماده 

 ( قانون خدمت وظیفه عمومی35ماده )
526 بایگانی 

 179 اليحه تشكيل سازمان نظام تخصصي ورزش 35
کمیسیون اجتماعی بایگانی 

 شد

 

ها و لوایح با موضوع آموزش ارجاعي به كمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و اهم طرح-

 هاسایر كمیسیون

ها و لوایح با موضوع آموزش ارجاع شده به کمیسیون آموزش، در جداول زیر به طور جداگانه طرح

ها احصا شده و در قسمت توضیحات جدول نحوه بررسی و وضعیت تحقیقات و فناوری و سایر کمیسیون

 آنها ذکر شده است. 

  

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1238610
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1238610
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1238610
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=judicial&commission_type=main
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=judicial&commission_type=main
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=judicial&commission_type=main
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=cultural&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=national_sec_foreign_policy&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=national_sec_foreign_policy&commission_type=sec
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?commission=national_sec_foreign_policy&commission_type=sec
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1397/11/01&to_ntc_date=1397/11/01
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1094686
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1094686


 

 ___________________________________________________________  

 

 

131 

تحقیقات و فناوری ها پیشنهادی در حوزه آموزش ارجاع شده به كمیسیون آموزش، اهم طرح

 تاكنون 7/3/1395ها از مورخ و سایر كمیسیون

ف
دی

ر
 

 تاریخ وصول طرح/الیحه
شماره 

 ثبت
 توضیحات

1 
( قانون سنجش و 5( ماده )2اصالح تبصره )طرح 

پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی 

 کشور

620 اعالم وصول یک شوری 

2 
( قانون 2ماده )« الف»طرح الحاق یک تبصره به بند 

تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی 

 غیردولتی

588 اعالم وصول یک شوری 

3 
طرح تعیین تکلیف استخدامی کارکنان و مهندسین 

 سازمان نوسازی، توسعه و تجهزات مدارس کشور
585 

اعالم وصول یک شوری و ارجاع 

 به کمیسیون آموزش و تحقیقات

4 
طرح تعطیلی روز پنجشنبه کلیه مراکز اداری و 

آموزشی و قضایی در کلیه استانها و شهرستانها 

  همانند تهران

571 

 اعالم وصول یک شوری

اصلی )اجتماعی(،  کمیسیون

 کمیسیون فرعی )آموزش(

 551 طرح ممنوعیت تبلیغ کالسهای خصوصی 5

اعالم وصول یک شوری و ارجاع 

به کمیسیون قضایی و حقوقی 

)کمیسیون اصلی(، کمیسیون 

 آموزشی )کمیسیون فرعی(

6 
قانون ( 67الحاق دو تبصره به بند )ث( ماده )"طرح 

برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی 

 "وفرهنگی جمهوری اسالمی ایران

505 

اعالم وصول یک شوری و ارجاع 

به کمیسیون صنایع و معادن 

 )اصلی(

7 
 یقانون حاکم بر امور استخدام یفتکل یینتع طرح

 یو دانشگاه آزاد اسالم یردولتیهای غدانشگاه
502 بایگانی 

8 
اصالح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در "طرح 

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور اصالحی 

 "26/02/1395مصوب 

475 

اعالم وصول یک شوری و 

و  ارجاع به کمیسیون آموزش

 تحقیقات

9 
( قانون برنامه 90طرح اصالح بند )الف( ماده )

پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

 جمهوری اسالمی ایران

377 

گزارش یک فوریتی)با 

 اصالحاتی در کمیسیون

تصویب  آموزش و تحقیقات

 (شد

10 
طرح تعیین تکلیف قانون حاکم بر امور استخدامی 

 دانشگاههای غیردولتی و دانشگاه آزاد اسالمی
235 

وصول یک شوری و  اعالم

 ارجاع به کمیسیون اجتماعی

11 

 تعیین قانون( 9) ماده به تبصره یک الحاق طرح

 و یالتدریسحق معلمین استخدامی تکلیف

 و آموزش وزارت در سوادآموزی نهضت آموزشیاران

 پرورش

28/09/1398

اعالم وصول و ارجاع به  681

 کمیسیون آموزش

https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1398/04/31&to_ntc_date=1398/04/31
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1398/04/02&to_ntc_date=1398/04/02
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1398/03/28&to_ntc_date=1398/03/28
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1398/02/24&to_ntc_date=1398/02/24
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1397/12/12&to_ntc_date=1397/12/12
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1397/09/11&to_ntc_date=1397/09/11
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1397/09/07&to_ntc_date=1397/09/07
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1397/07/08&to_ntc_date=1397/07/08
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1396/12/13&to_ntc_date=1396/12/13
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1395/11/26&to_ntc_date=1395/11/26


 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  __________________________________________________  
 

 

132 

ف
دی

ر
 

 تاریخ وصول طرح/الیحه
شماره 

 ثبت
 توضیحات

12 

 تعیین قانون( 17)ماده( 10)تبصره استفساریه طرح

 و یالتدریسحق معلمین استخدامی تکلیف

 و آموزش وزارت در سوادآموزی نهضت آموزشیاران

 پرورش

24/9/1398 

تصویب در صحن مجلس و  695

 ارجاع به شورای نگهبان

13 
 اسالمی جمهوری معلمی نظام سازمان تشکیل طرح

 ایران
24/9/1398 

اعالم وصول و ارجاع به  693

 آموزشکمیسیون 

14 
 تحقیقاتی-علمی مراکز از حمایت به دولت طرح الزام

 ضداستکباری
637 شوری یک وصول اعالم  

15 
 اساسی قانون( 15) پانزدهم اصل اجرای طرح

 و محلیهای زبان تدریس) ایران اسالمی جمهوری

 (کشور دانشگاههای و مدارس در قومی

589 شوری یک وصول اعالم 

16 
 برابر آموزش و اشتغال بر حق رعایت به الزام طرح

 ایرانیان همه برای
678 شوری یک وصول اعالم 

 شوری یک وصول اعالم 574 ماه دو حداقل مدت به سراسری کنکور تعویق طرح 17

 531 نور پیام دانشگاه قراردادی کارکنان ساماندهی طرح 18

مغایرت ) نگهبان شورای نظر

 (قانون اساسی 75با اصل 
کمیسیون اصلی )اجتماعی( 

 کمیسیون فرعی )آموزش(

19 
 مراکز و مؤسسات تقویت و تأسیس از حمایت طرح

  غیردولتی عالی آموزش
3 نگهبان شورای از شده اعاده 

 

  

https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1398/08/19&to_ntc_date=1398/08/19
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اهم لوایح پیشنهادی در حوزه آموزش ارجاع شده به كمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری 

 تاكنون 7/3/1395ها از مورخ و سایر كمیسیون

ف
دی

ر
 تاریخ وصول طرح/الیحه 

شماره 

 ثبت
 توضیحات

1 

( قانون سنجش 5الیحه الحاق یک تبصره به ماده )

ها و مراکز آموزش پذیرش دانشجو در دانشگاهو 

 عالی کشور

488 

گزارش یک شوری )در 

آموزش و تحقیقات کمیسیون 

  (رد شد

2 
در الیحه عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران 

 های کاربردیالمللی تحلیل سامانهمؤسسه بین
418 

گزارش یک شوری )در 

 آموزش و تحقیقات کمیسیون

 (تصویب شد

 250 الیحه بازگشایی مدارس 3
گزارش شور اول 

 ()درکمیسیون رد شد

4 
 در ایران اسالمی جمهوری دولت عضویت الیحه

 آسیا علمی مجامع وها فرهنگستان انجمن
128 تصویب 

 تصویب 101 علمی آثار تهیه در تقلب با مقابله الیحه 5

 87 فکری مالکیت از حمایت الیحه 6

 شوری یک وصول اعالم
کمیسیون قضایی و حقوقی 

)اصلی(، کمیسیون آموزش 

 )فرعی(

 

 فرهنگ ب( عملکرد نظارتي مجلس در حوزه آموزش و

دوره دهم مجلس شورای اسالمی پیگیری شده نظارت در حوزه آموزش و فرهنگ فرهنگ نیز طی 

ابالغ و انتشار قوانین، تذکرات کتبی و شفاهی به وزرا و  است. نظارت مجلس شورای اسالمی در قالب

ها، استیضاح و رأی اعتماد به وزیران، نظارت بر اجرای قانون بودجه رئیس جمهور، تحقیق و تفحص

ن یکی از مهمترین ابعاد نظارت مجلس، تحقیق و تفحص پذیرد. در این میاو غیره انجام می سنواتی

شود و با بازتاب موضوع در صحن علنی که با ارائه درخواست آن از سوی نمایندگان آغاز می باشدمی

در مجلس دهم از تاریخ  .یابدمجلس و در برخی موارد با پیگیری موضوع در مراجع قضایی خاتمه می

ورد تحقیق و تفحص و گزارش نظارتی در حوزه فرهنگ به تصویب تاکنون چهار م 1395خرداد ماه  7

 رسیده و قرائت شده که در جدول ذیل آمده است: 

 

 

 

 اهم تحقیق و تفحصات و گزارش نظارتي قرائت شده در صحن مجلس شورای اسالمي 

https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1397/08/01&to_ntc_date=1397/08/01
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1397/03/29&to_ntc_date=1397/03/29
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1395/12/24&to_ntc_date=1395/12/24
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 تاكنون 7/3/1395در حوزه آموزش و فرهنگ از مورخ 

ف
دی

ر
 

 توضیحات عنوان

1 

اصل گزارش كمیسیون 

در مورد عملکرد  90

سازمان میراث 

فرهنگي، گردشگری و 

 صنایع دستي

در گزارشی عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و  90کمیسیون اصل 

این گزارش در چند بخش به تفکیک عملکرد سازمان را بررسی نمود. گردشگری 

است که میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مورد بررسی قرار داده 

های آن شامل وضعیت کشور ایران از نگاه آمار در سه حوزه میراث سرفصل

ها و مشکالت احصاء شده به فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اهم ضعف

های های مردم نهاد حوزهتفکیک در این سه حوزه، وضعیت فعاالن و تشکل

ندی و بهای مجلس و جمعمرتبط، نظرات وزارت اطالعات و مرکز پژوهش

بندی این گزارش ضمن تأکید بر لزوم در جمع.پیشنهادهای کمیسیون است

تربیت و انتصاب مدیران کارآمد، باتجربه و دارای توان علمی و اجرایی به جای 

مدیران غیرمتخصص سیاسی در این سازمان، بر لزوم تنقیح، بازنگری، شناسایی 

ولت درباره میراث فرهنگی خألهای قانونی و تدوین و ارائه لوایح پیشنهادی د

همچنین تقویت صنایع دستی و حمایت از تولیدکنندگان این  .تأکید شده است

ها و مسئوالن عرصه، حفظ آثار تاریخی و میراث فرهنگی توسط تمامی دستگاه

و برخورد قاطع با متخلفان حوزه میراث فرهنگی و تاریخی به خصوص متخلفان 

ه از مواردی است که در این گزارش تأکید شده سازمان یافته از سوی قوه قضائی

 .در پایان نیز بر لزوم تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه نیز تأکید شدو 

2 

 

 

 

 

 

 

گزارش تحقیق و 

تفحص از صندوق 

 ذخیره فرهنگیان

 

 

 

 

 

 

 

 

نمایندگان قرائت شد و  ذخیره فرهنگیانگزارش تحقیق و تفحص از صندوق 

مجلس موافقت کردند گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به 

 .قوه قضاییه ارسال شود

به طور کلی آمده است:  مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلسدر گزارش فراکسیون 

که سالی  10دهد که مدیران بانک سرمایه طی مدت بیش از ها نشان میبررسی

های اخیر به مأموریت اصلی و رد و به خصوص در سالگذاز تأسیس بانک می

دالیل اولیه تأسیس بانک که همانا ارائه خدمات به مردم و خصوصاً خانواده بزرگ 

عنوان سهامدار اصلی فرهنگیان بوده، توجه نکرده و از جایگاه واالی این عزیزان به

و پیشبرد اهداف خود استفاده نموده و بانک متبوع، فقط در زمان بروز مشکالت 

از سوی دیگر در حفظ و حراست از سرمایه بانک که قسمت اعظم آن از محل 

اندوخته این قشر عزیز تأمین شده نیز به رسم امانت عمل نکرده و اموری را 

توان آن را ناشی از ناکافی بودن ترین حالت میاند که در خوشبینانهمرتکب شده

به آنها در زمینه اداره بانک و انجام امور اقتصادی دانست و در اطالعات و تجر

تر های بزرگنتیجه این امر عالوه بر تحمیل زیان سنگین و احتمال تحمیل زیان

در آینده به علت بلوکه شدن منابع، سهامداران با خطر اتالف قسمت اعظم 

های خود در سرمایه نیز مواجه هستند که این فراکسیون در صدد ارائه راهکار

جهت رفع این بحران است که نتایج کارشناسی خود را متعاقباً اعالم خواهد 

 .نمود

با عنایت به این که ایده بندی گزارش تحقیق و تفحص نیز آمده است: در جمع
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ف
دی

ر
 

 توضیحات عنوان

 

 

 

گزارش تحقیق و 

تفحص از صندوق 

 ذخیره فرهنگیان

تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان و دولت در برنامه دوم و تکلیف دولت در برنامه 

سهم خود توسط مجلس شورای اسالمی  سوم چهارم و ششم توسعه به پرداخت

بیانگر عزم جمهوری اسالمی در تقویت مالی و معیشتی فرهنگیان است که رهبر 

های دولتی عنوان یکی از مسائل درجه یک ما در مدیریتمعظم انقالب از آن به

کمیسیون آموزش مجلس ضمن ارج نهادن به همه  .اندگذاری یاد کردهو سرمایه

های نظارتی چون وزارت رفته از طرف قوه قضاییه و دستگاههای صورت گتالش

اطالعات، سازمان بازرسی کل کشور، خصوصا دادستانی کل کشور در برخورد با 

تخلفات و فسادهای صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان با بررسی گزارش 

والن ئتحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و دعوت چندین باره از مس

کند الزم است همه قوای کشور در یک عزم ملی لی و سابق صندوق اعالم میفع

این گزارش توجه و با  هایو با هدف کمک به اقتصاد معلمان کشور به پیشنهاد

 . یک نگاه همه جانبه به حل موضوع کمک کند

3 

تحقیق و تفحص راجع 

اجرای قانون به 

تسهیل ازدواج "

 "جوانان

شورای اسالمی نظر به وظیفه ذاتی خود و مستند به کمیسیون فرهنگی مجلس 

های مجری از دستگاه 1395نامه داخلی مجلس، در مهرماه آئین( 45ماده ) 6بند 

قانون تسهیل ازدواج جوانان درخواست گزارش اجرای مواد مرتبط با هر دستگاه 

، های اجراییهای ارسالی از سوی دستگاهمستند به گزارش»اجرائی را داشت . 

که به ترتیب دولت را به  11و  4، 2، 1مهمترین احکام این قانون نظیر مواد 

ایجاد صندوق اندوخته جوانان، تهیه اساسنامه صندوق، پرداخت وام ودیعه مسکن 

به صورت قرض الحسنه و تهیه  از محل صندوق، پرداخت کمک هزینه زندگی

د هدف مهم مقنن از رسکند و به نظر میمی آئین نامه اجرایی قانون، مکلف

تصویب این قانون، همین احکام بوده، اجرا نشده است. احکامی هم که اجرایی 

اند، یا نسبت به این احکام مهم، در درجه کمی از اهمیت قرار دارند، یا اموری شده

های اجرایی به صورت معمول انجام هستند که مطابق شرح وظائف دستگاه

موارد دیگری را به عنوان امور جایگزین این احکام پذیرند و یا دستگاه اجرایی می

معرفی کرده است. در مواردی دستگاه اجرایی علت عدم اجرای حکم را عملکرد 

داند )نظیر تأسیس های پیشین و ایجاد اختالل در روند اجرایی کشور میدولت

صندوق مهر امام رضا که تمامی منابع مربوط به وام های ازدواج بدان اختصاص 

افته است یا طرح مسکن مهر که تمامی منابع مربوط به احداث مسکن مصروف ی

نامه اجرائی ترین حکم که همان تصویب آئیندر این طرح شده اند( و در مهم

های مختلف اجرائی را از عمل قانون بوده است، عدم تصویب آئین نامه، دستگاه

ارائه این گزارش  در پی« . به قانون و تحقق اهداف مقنن، بازداشته است 

کارشناسی، نمایندگان تصمیم گرفتند با توجه به اهمیت اجرای این قانون و 

قانون  234مشخص شدن عدم اجرای کامل این قانون، از ابزار نظارتی ماده 

نامه داخلی مجلس استفاده کنند که پس از ارجاع این امر از سوی آئین

خصوص تهیه کرد و پس از رئیسه، کمیسیون فرهنگی گزارشی در این هیئت

و تصویب مجلس برای ارسال  22/9/1396قرائت گزارش در صحن علنی در مورخ 
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ف
دی

ر
 

 توضیحات عنوان

برای رسیدگی، به آن قوه ارجاع  28/9/1396به قوه قضائیه، موضوع در تاریخ 

 شد.

4 

تحقیق و تفحص از 

منابع، مصارف و نظام 

های مدیریت شركت

ورزشي -فرهنگي

وابسته به وزارت ورزش 

سال  10جوانان در و 

 گذشته

گزارش بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از منابع، مصارف و نظام مدیریت 

سال  10های فرهنگی، ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در شرکت

 178از قرائت این گزارش، نمایندگان با  پس .گذشته در صحن علنی قرائت شد

رأی مأخوذه با  254مجموع  رأی ممتنع از 5رأی مخالف و  26رأی موافق، 

پیش از این تحقیق و تفحص با درخواست این تحقیق و تفحص موافقت کردند، 

ها عنوان درخواست تحقیق و تفحص از دو باشگاه پرسپولیس و استقالل در رسانه

 محورهای اصلی تحقیق و تفحص بدین شرح است: .منتشر و معروف شده بود

ورزشی وابسته به وزارت ورزش و  های فرهنگی،میزان درآمدهای شرکت .1

 .سال اخیر و محل تأمین آن 10جوانان در 

های فرهنگی، ورزشی وابسته به وزارت های شرکتمیزان مصارف و هزینه .2

های تحت پوشش و محل الخصوص تیمسال اخیر علی 10ورزش و جوانان در 

 .کرد آنهزینه

های ش شرکتهای تحت پوشالمللی تیمهای ملی و بینمیزان جریمه .3

 .سال اخیر 10فرهنگی، ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان و دالیل آنها در 

های فرهنگی، های تحت پوشش شرکتساز و کار نظارتی و راهبری تیم .4

 .های اداری و مالینامهورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان و آئین

فرهنگی، ورزشی وابسته های تغییرات سازمانی و انتصابات ستادی در شرکت .5

 .به وزارت ورزش و جوانان
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  . حوزه حقوقي و قضایي5

عملکرد تقنینی مجلس شورای اسالمی در دوره دهم در حوزه حقوقی و قضایی مجلس شامل مصوبات 

 صحن علنی و اهم مصوبات کمیسیون به شرح جدول زیر است: 

 

 . قوانین مصوب در صحن علني مجلس 1

 شماره ثبت قانونعنوان  ردیف
تاریخ اعالم 

 وصول

تاریخ 

 تصویب

 24/3/1395 16 الیحه تجارت 1
نهایی نشده 

 است

 19/7/1397 19/9/1396 347 ییاصالح قانون مبارزه با پولشو الیحه 2

 2/5/1397 8/9/1396 344 سمیترور یمال نیاصالح قانون مبارزه با تأم حهیال 3

4 
 بزه از حمایت و اسیدپاشی مجازات طرح تشدید

 آن از ناشی دیدگان
379 13/12/1396 28/7/1398 

 23/5/1396 16/9/1395 219 ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر کیالحاق طرح  5

 17/10/1398 12/8/1398 665 تعزیریطرح تقلیل مجازات حبس  6

7 

و  رانیا یاسالم یجمهور نیمعاهده ب حهیال

و  یمعاضدت حقوق نهیدر زم نیخلق چ یجمهور

 یفریدو جانبه در موضاعات ک

123 23/4/1395 9/6/1395 

8 

 و تبلیغات مالی تأمین منابع سازیشفاف طرح

 قانون مواد برخی اصالح با انتخاباتی هایفعالیت

 اسالمی شورای مجلس انتخابات

699 1/10/1398 7/11/1398 

 4/10/1398 2/5/1397 434 نامه داخلی مجلساصالح موادی از قانون آیین 9

10 
طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای 

 اسالمی
490 20/1/1397 8/2/1398 

11 
( قانون آیین 42طرح الحاق یک تبصره به ماده )

 مجلس شورای اسالمینامه داخلی 
163 17/5/1395 1/10/1395 

 13/8/1398 30/3/1395  قانون اصالح قانون صدور چک 12

 1/11/1398 14/11/97 540 قانون اساسی 49طرح الحاق موادی به اصل  13

 3/10/1398 13/4/1395 65 الیحه حمایت از اطفال و نوجوانان 14

 

  

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft?from_ntc_date=1395/03/24&to_ntc_date=1395/03/24
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 . مصوبات كمیسیون 2

 شماره ثبت الیحهعنوان طرح/  ردیف
تاریخ اعالم 

 وصول

تاریخ 

تصویب در 

 كمیسیون

 27/7/1398 23/3/1397 411 طرح اصالح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری 1

 26/5/1398 27/4/1395 157 طرح حمایت از مالکیت صنعتی 2

3 
طرح الزام به تنظیم سند رسمی معامالت اموال غیر 

 منقول
225 1/10/1395 6/11/1398 

4 
( قانون جامع 13( ماده )1طرح استفساریه تبصره )

 کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
367 1/11/1396 6/7/1398 

5 
تشکیالت و آیین دادرسی  اصالح موادی از قانون

 دیوان عدالت اداری
510 13/9/1397 19/4/1398 

6 
( قانون آیین نامه 194( و )44طرح اصالح مواد )

 شورای اسالمی داخلی مجلس
509 13/9/1397 27/11/1397 

 

 و لوایح مهم در دست بررسي كمیسیونها . طرح3

 عنوان طرح /الیحه ردیف
شماره 

 ثبت

تاریخ اعالم 

 وصول

1 
و اصالحات  1367اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب "طرح 

 "آن یبعد
236 26/11/1395 

2 
بدن و مجازات عبوردهندگان الیحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای 

 غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
584 28/3/1398 

 12/6/1398 656 ها از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشورطرح انتزاع سازمان زندان 3

 30/7/1397 329 خاص دیدگان بزه علیه ارتکابی خشن جرائم مجازات تشدید طرح 4

 14/11/1397 541 طرح اصالح قانون جرم سیاسی 5

 11/9/1397 506 یو مذهب یتنفر قوم ،ینژاد ضیطرح مبارزه با تبع 6

7 
( قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه 16( و )15اصالح مواد)"طرح

 "1310مصوب 
503 7/9/1397 

 1/7/1397 467 "مجازات لیو تبد یعفو عموم"طرح  8

 1/9/1396 338 زندانها یفریک تیو کاهش جمع انیزندان یطرح سامانده 9

 20/12/1397 554 طرح مشارکت مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه 10

 12/12/1397 550 الیحه جامع انتخابات 11

 14/8/1397 495 طرح ابالغ، انتشار و اجرای قوانین 12
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مصوبات و عملکردهای مجلس دهم در حوزه قضایی  در ادامه گزارش مختصری از مهمترین

 شود:حقوقی ارائه میو 

 

 . الیحه تجارت1

با لحاظ سرعت تحوالت حوزه تجارت، ضروری است که قوانین کشور در این حوزه نیز متناسب با تحوالت 

عنوان مهمترین قانون عرصه تجارت و جهانی و داخلی تغییر یابد. متأسفانه قانون تجارت ایران که به

ده و تنها بخشی از بو 1311شود، مصوب سال عنوان قانون مادر در این حوزه شناخته میوکار و بهکسب

 بازنگری و اصالح شده است، لذا ضروری است این قانون بازنگری و اصالح گردد.  1347آن در سال 

ترین ماده تصویب شده است. مهم 456های اول و دوم این الیحه مشتمل بر در مجلس دهم کتاب

در مطابقت مقررات قانون رویکردهای اصلی بازبینی در کتاب اول و دوم در الیحه تجارت از قبیل سعی 

المللی مطابقت سازی با اسناد بین تجارت با فقه امامیه، روزآمد کردن متناسب و رفع خألهای قانون فعلی،

کنندگان در حمایت از مصرف توسعه، قضا زدایی،و قوانین تجارت روز کشورهای پیشرفته و درحال

وکار، پیشگیری از تجاری، تسهیل محیط کسبسازی، الکترونیک کردن اسناد قراردادهای تجاری، شفاف

شویی و قاچاق، اعتباربخشی به اسناد تجاری، توجه به دو اصل سرعت و امنیت در فساد اقتصادی و پول

المللی و اسناد تجاری، روزآمد کردن متناسب و رفع خألهای قانون فعلی، مطابقت سازی با اسناد بین

توان برشمرد. الزم است این روند ادامه یافته توسعه، میدرحالقوانین تجارت روز کشورهای پیشرفته و 

های تجارت و های این الیحه مهم و راهبردی به تصویب برسد. شایان ذکر است کتابو بقیه بخش

 های تجارتی و ورشکستگی از الیحه تجارت باقی مانده است.مقررات حاکم بر آن، شرکت

آن به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم  بخشی از کتاب تجارت و مقررات حاکم بر

های تجارتی و ورشکستگی به رسیده و در فرآیند ارسال به صحن علنی قرار گرفت. لکن کتابهای شرکت

دلیل اتمام دوره دهم مجلس فرصت طرح در کمیسیون نیافت. در کتاب تجارت و مقررات حاکم بر آن 

ف وی و نیز دادگاه تجارت پرداخته شده، تحوالت مهمی رخ که به موضوع تعریف تاجر و حقوق و تکالی

داده است از جمله اینکه معیار تشخیص تاجر از معیار موضوعی به معیار شخصی تغییر کرده است که به 

شود. بر این مبنا زمینه تشکیل دادگاه تجارت که در راستای می موجب آن تشخیص تاجر کامالً عینی

تجاری، رسیدگی به دعاوی بین تجار در صالحیت آن قرارگرفته، فراهم  تحقق دقت و سرعت در دعاوی

 شده است. همچنین کلیه دفاتر تاجر به صورت الکترونیک تدوین خواهد شد. 

 

 

 

 مواد برخي اصالح با انتخاباتي هایفعالیت و تبلیغات مالي تأمین منابع سازی. طرح شفاف2
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 اسالمي شورای مجلس انتخابات قانون

های ها و بررسیخصوص این موضوع ضمن تشکیل کارگروه تخصصی دراین رابطه و انجام مصاحبهدر 

نویسی به همراه مبانی نظری مواد ارائه شده تهیه گردید. تعیین چارچوب، محدودیت و یا تطبیقی، پیش

محدود نمودن  های تبلیغاتی و انتخاباتی، تعیین جرائم و تخلفات تبلیغاتی،ممنوعیت در تبلیغات و هزینه

ها و افزایش هایی برای اعالم هزینههای انتخاباتی، تنظیم قواعد و مکانیزمهای مالی در رقابتکمک

 نویس طرح مذکور بود.شفافیت، از جمله مهمترین اهداف در مسیر تهیه پیش

نی برای نیل به اهداف مزبور، راهبردهایی وضع گردید که در نهایت به فصول مربوط به طرح قانو

 منتهی گردید.

های انتخاباتی، تعیین مندی داوطلبان از امکانات عمومی به صورت برابر، تعیین حدود هزینهبهره

های انتخاباتی سازی منابع و هزینههای انتخاباتی، تعیین منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفافنوع هزینه

های سیاسی به انتخاباتی داوطلبان و تشکل هایهای سیاسی، اعالم منابع و هزینهداوطلبان و تشکل

های سیاسی، های، انتخاباتی داوطلبان و تشکلصالح، اعمال نظارت دقیق بر منابع و هزینهمراجع ذی

های ماهوی در امر تبلیغات نظیر بینی محدودیتتعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی، پیش

های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام فریب و وعده ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع،

موقع پیشگیری از جرایم و تخلفات تبلیغاتی و رسیدگی به مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی،

های اجرایی و عمومی طرفی دستگاهرعایت بی صالح نسبت به این جرایم و تخلفات،و سریع مراجع ذی

 باشد.له مهمترین محورهای طرح مذکور می، از جمدر انتخابات

 

  . الیحه حمایت از اطفال و نوجوانان3

ها در الیحه حمایت از اطفال و نوجوانان، کارگروهی متشکل از نمایندگان با عنایت به برخی ایرادات و خأل

دفتر مطالعات حقوقی مرکز، قوه قضائیه و دستگاههای ذیربط از جمله سازمان بهزیستی و وزارت کشور 

ارائه گردید. مواد پیشنهادی  الیحه مذکور را مورد بازنگری قرار داده و مواد اصالحی به کمیسیون قضائی

موضوعات مرتبط با حوزه  از وسیعی با رویکردی کامال حمایت مدارانه طیفماده که  51مشتمل بر 

به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده و  6/6/1397در تاریخ  را مورد توجه قرار داده است کودکان

حمایتهای مندرج در این الیحه را جهت تأیید نهایی به شورای محترم نگهبان ارسال گردیده است. 

 توان به دو بخش کلی حمایت غیر کیفری و کیفری به ترتیب زیر تقسیم نمود؛می

 الف( حمایت غیر کیفری مشتمل بر سازوکارهای ذیل:

های همکاری همه نهادها و انجام شخص و تشکیالتی برای ایجاد زمینهپیش بینی ساختار م .1

معرض خطر به نهاد  مطالعات و تحقیقات آماری و اطالعاتی در جهت حمایت از اطفال و نوجوانان در

 ذیربط و مداخله فـوری جهـت پیشـگیری از بـزه دیـدگی یـا افـزایش آسـیب وارده.
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لیف نهادهای مرتبط با حوزه کودکان از جمله وزارت کشور، تعیین و تبیین گستره وظایف و تکا .2

 نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، سازمان صدا و سیما.

 آمیز ناشی از اعمال والدین، سرپرستان طفل، سایر افراد مـرتبط بـا وی. بینی وضعیت مخاطرهپیش .3

 ب( حمایت کیفری مشتمل بر قواعد ماهوی و شکلی ذیل؛

فتارها علیه حقوق مادی و معنوی طفل، ماننـد حـق بـر آموزش، ارتکاب اعمال منافی جرم انگاری ر .1

عفت علیه طفل، معامله طفـل و بهـره کشـی از وی، جـرایم علیـه تمامیت جسمانی، ازدواج با صغار و 

 امتناع از اعالم جرم به مقامات. 

بینی و تخصیص شعبی بـرای رسـیدگی بـه جـرایم علیه اطفـال و نوجوانان، تعیین طرق شروع پیش .2

 به رسیدگی و امکان اعالم جرم علیه طفـل، غیر قابل گذشت بودن جرایم مزبور و... 

 

 . قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر4

ساماندهی و کنترل معضل جرائم مواد مخدر به تصویب با هدف  1367قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 

مورد  1389و  1376مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. این قانون تا کنون دو بار در سالهای 

این قانون به مجلس شورای ( 45ماده ) اصالح قرار گرفته است. به موجب اصالحیه اخیر و مطابق با

 .اسالمی اجازه اصالح این قانون داده شد

 نظیراعدام و حبسها مجازات شدت بر مبتنی عمدتاً قانون مذکور و اصالحات بعدی آن با وجود آنکه

به دالیل مختلف از جمله استفاده بی ضابطه از نهاد عفو و تخفیف مجازات و گستره تبدیل  باشدمی ابد

مجازات اعدام به حبس ابد و عدم تمایل قضات به اجرای مجازاتهای شدید، اصول حتمیت و قطعیت 

ا مواد مخدر مجازاتها در این قانون با تزلزل مواجه شده و کارآمدی و اثربخشی این مجازات در قانون مبارزه ب

نویس طرح اصالح برخی مواد قانون مبارزه با مواد مخدر با هدف را تحت الشاع قرار داده بود. از این رو پیش

و تعدیل موارد مجازات اعدام و حبس  متناسب سازی جرایم و مجازاتهای مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر

این طرح در قالب الحاق یک ماده به قانون مزبور  ابد، در دستور کار دفتر مطالعات حقوقی قرار گرفت.

های تخصصی و جلسات اعالم وصول گردید و سرانجام پس از بررسی در کمیته 16/9/1395 درتاریخ

به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و در تاریخ  12/7/1396کمیسیون مربوطه و صحن علنی در تاریخ 

 های طرح مزبور عبارتند از: خی ویژگیجهت اجرا ابالغ گردیده است. بر 3/8/1396

اختصاص مجازات اعدام به جرائم مواد مخدر و روانگردان به چهار مورد؛ اول آنکه به شکل  .1

مسلحانه واقع شوند دوم آنکه مرتکب، نقش سردسته یا پشتیبان مالی داشته سوم آنکه از اطفال و 

چهارم آنکه مرتکب سابقه محکومیت قطعی اعدام  نوجوانان در ارتکاب جرائم مزبور استفاده شده باشد و

 سال را به علت ارتکاب جرائم موضوع قانون مواد مخدر داشته باشد.  15یا حبس ابد یا حبس بیش از 

تعدیل موارد مجازات اعدام مندرج در قانون فعلی به حبس درجه ی یک )بیست و پنج سال تا  .2



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  __________________________________________________  
 

 

142 

تا بیست و پنج  ای نقدی درجه دو ) حبس از پانزدهحبس ابد به حبس و جز مواردو  سی سال حبس(

 ریال(  000/000/000/1ریال تا  000/000/550جزای نقدی از  سال و

تعریف مسلحانه بودن جرائم مواد مخدر، توضیح آنکه قاچاق مسلحانه مذکور در این قانون از  .3

ر برخی دیگر صرف درگیری منظر برخی از قضات نیازمند همراه داشتن سالح است؛ درحالی که از منظ

 کند و از این جهت قانون دارای ابهام بود.کفایت می

موارد استفاده از نهادهای ارفاقی همچون تعلیق مجازات، آزادی مشروط و مرخصی از  ساماندهی. 4

 زندان. 

 

 . قانون اصالح قانون صدور چک5

زندانی شدن برخی از محکومان مالی با توجه به مشکالت اقتصادی و افزایش صدور چکهای بالمحل و 

ضرورت اصالح قانون صدور چک آشکار گردید که به درخواست برخی از نمایندگان محترم توسط دفتر 

های مجلس منقحی در این مورد تهیه گردید و بعد از سلسله جلسات مطالعات حقوقی مرکز پژوهش

در نهایت منجر به اصالح قانون صدور مربوط، در قالب طرح به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد شد که 

 گردید. 97چک در سال 

 های این قانون به شرح ذیل است؛نوآوری

سرعت باال : بیني چک الکترونیک و مکلف كردن بانک مركزی به تهیه زیرساخت آنلف( پیشا

نیاز و هزینه کمتر، عدم امکان سرقت و مفقودی چک، عدم امکان جعل، سهولت انتقال به دیگری و عدم 

به جا به جایی فیزیکی برگه چک، احتمال مدیریت اعتبار افراد متناسب با تمکن مالی، عدم امکان تغییر 

در برگ چک الکترونیکی، اعتبارسنجی راحت، حسابرسی آسان، صرفه جویی در مصرف کاغذ، اطالع 

های برگ چک رسانی آسان نقل و انتقاالت چک به صاحب آن از جمله مهم ترین مزایای استفاده از

 .الکترونیکی است که در ماده یک طرح پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته است

به دلیل خأل قانونی، در صورتی که فردی چک بالمحل  :بیني ضمانت اجراهای بانکي موثرب( پیش

تواند دوباره دسته چک جدید قانون صدور چک، می 22صادر کند به استثنای مورد مذکور در ماده 

دریافت کند. لزوم ممنوعیت این اشخاص از دریافت دسته چک جدید از سوی بانک مرکزی ضروری 

های اقتصادی بنگاه درخصوص های مذکورال محرومیتاست. البته با توجه به اینکه ممکن است اعم

های اقتصادی کشور شود، راهکاری در تبصره یک این ماده پیش بینی شده تا موجب اخالل در فعالیت

 .های اقتصادی به حال تعلیق درآیدهای مذکور برای بنگاهدر موارد حساس، محرومیت

افت دسته چک از سوی اشخاصی که بعضا دریج( الزامي كردن اعتبارسنجي متقاضیان دسته چک:

حتی فاقد شغل و درآمد مشخصی هستند ضمن تحمیل هزینه بر جامعه و خود، موجب کاهش اعتماد 
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فعاالن اقتصادی به چک شده است. از اینرو در طرح پیشنهادی در راستای افزایش اعتبار چک و جلوگیری 

ندارند، اعتبارسنجی متقاضیان دریافت دسته  از دریافت دسته چک از سوی اشخاصی که شرایط الزم را

 .مورد پیش بینی قرار گرفته است 5چک در ماده 

یکی از دالیل تمایل مردم به دسته چک، نبود ابزار جایگزین است.  بیني ابزار جایگزین چک:د( پیش

ت دسته توسعه ابزار پرداخت و تعیین ضمانت اجرای مناسب برای آن موجب کاهش تمایل مردم به دریاف

تواند چک شده و به تبع آن نکول چک نیز با کاهش همراه خواهد بود. وجود اسناد پرداخت متنوع می

نیاز کاذب به داشتن دسته چک را در اشخاص مختلف کاهش دهد. از اینرو در راستای کاهش استفاده 

بینی قرار گرفته طرح پیشنهادی ابزار برداشت مستقیم مورد پیش  5ماده  2از ابزار چک، در تبصره 

 .است

در راستای دستیابی به سیاست انتخاب شده در طرح پیشنهادی  :بیني سامانه جامع بانکي( پیشـه

های بانکی برای صادرکنندگان چک بالمحل، وجود مبنی بر اعتبارسنجی اشخاص و اعمال محرومیت

زم و ضروری است. حساب جاری و اطالعات گواهی عدم پرداخت امری ال درخصوص سامانه متمرکز

ها به هنگام افتتاح حساب جاری یا تقاضای دسته چک به شود تا بانکوجود این سامانه موجب می

 .بسیاری از اطالعات شخص دسترسی داشته و طبق آن اطالعات، تصمیم صحیح اتخاذ کنند

بار اسناد در راستای بازگرداندن اعت های صادره:بیني امکان ثبت، استعالم و رهگیری چکو( پیش

تجاری ضروری است از صدور چک به وسیله اشخاص فاقد اعتبار جلوگیری شود. به دلیل بی اطالعی 

پذیرند که سابقه فعالیت اشخاص از اعتبار یکدیگر، فعاالن اقتصادی اسناد تجاری را عمدتا از اشخاصی می

ر موجب کاهش استفاده از اسناد با آنان داشته یا به نحوی شناختی از آنان به دست آورده اند. همین ام

کند. به همین اشخاص ناشناس سلب می درخصوص تجاری در معامالت شده و اعتماد به اسناد مذکور را

تواند آنان را در منظور، پیش بینی شده تا طرفین مبادله بتوانند به برخی از اطالعات طرف دیگر که می

 .اتخاذ تصمیم صحیح یاری کند دسترسی داشته باشند

های قوه حجم وسیعی از توان دادگاه ز( امکان اجرای چک از طریق اجرای احکام دادگستری:

شود، عالوه بر آن، رسیدگی حقوقی به دلیل طوالنی شدن های چک میقضاییه صرف رسیدگی به پرونده

طرح  روند رسیدگی و هزینه باال چندان مورد اقبال مردم نبوده و از اینرو دارندگان چک بالمحل به

کنند. در راستای کاهش اطاله دادرسی و دستیابی سریع دارنده چک به شکایت کیفری رغبت پیدا می

که شرایط مقرر شده را دارا هایی طرح پیشنهادی، پیش بینی شده است تا چک 9طلب خود، در ماده 

دگستری به هستند، بدون رسیدگی ماهوی در دادگاه، با طی تشریفات شکلی از طریق اجرای احکام دا

اجرا گذاشته شوند. با توجه به ماهیت چک که قانونگذار آن را در حکم اسناد الزم االجرا قرار داده اجرای 

مفاد چک، از طریق اجرای ثبت با توجه به قوانین فعلی مقدور است؛ بنابراین متن پیشنهادی با الگوبرداری 

بتواند در اجرای احکام دادگستری نیز به اجرا از اجرای اسناد رسمی، این امکان را فراهم کرده تا چک 
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 .گذاشته شود

 

 . تصویب طرح حمایت از مالکیت صنعتي در كمیسیون حقوقي و قضایي6

به شکل  03/11/1386مصوب « ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و عالئم تجاری»با توجه به اینکه قانون 

به  28/11/1391ج ساله آن در تاریخ آزمایشی به تصویب مجلس محترم رسیده و مهلت آزمایشی پن

اتمام رسیده و در چندین نوبت مهلت آزمایشی آن تمدید گردیده است از این رو دفتر مطالعات حقوقی 

های مجلس با ارزیابی نکات مثبت و منفی قانون آزمایشی مذکور و با جلب نظر کارشناسان مرکز پژوهش

می حمایت از مالکیت صنعتی را تهیه نمود که در نویس طرح قانون دائهای ذی ربط پیشو دستگاه

 کمیسیون قضایی و حقوق مجلس دهم تصویب و در نوبت تصویب در صحن علنی مجلس قرار گرفت.

 متن مصوب به شرح ذیل است:های اهم نوآوری

های خالقانه در زمینه تر از ایدهتدوین مقررات و ضوابط روشن در راستای حمایت دقیق .1

ها در قالب کلیات، بندی بهتر در این حوزههای صنعتی و عالئم تجارتی و طراحی تقسیمطرحاختراعات، 

 شرایط شکلی و مقررات ماهوی.

فناوری ضمن های حمایت از مالکیت فکری در حوزه اختراعات ژنتیکی و زیستطراحی روش .2

 ی منابع ژنتیک.رعایت حفظ ذخایر ملی در زمینه

مهمی که بنابه مصالح عمومی و منافع ملی، الزم است از دایره شناسایی برخی از مصادیق  .3

 ای ندارد.حمایتی قانونگذار نسبت به مصادیق مالکیت صنعتی خارج باشد و در مقررات فعلی، پیشینه

 گذاری مستقل و جامع درخصوص این اشخاص.نفعان ثبت اختراع و مقررهشناسایی ذی .4

و رفع نواقص موجود در « به صورت مستقل»عات گذاری درخصوص شرایط ماهوی اخترامقرره .5

 مقررات فعلی.

)به عنوان مبنای « توصیف اختراع»ای مشتمل بر همه جزئیات الزم درخصوص طراحی مقرره .6

 اصلی توجیه اختراع ادعائی( و رفع ایرادات وارد بر مقرره متناظر در قانون فعلی.

جهت رسیدگی تخصصی به « صنعتیکمیسیون رسیدگی به اختالفات ثبت مالکیت »طراحی  .7

 های مختلف روند ثبت هریک از مصادیق مالکیت صنعتی.نفعان در بخشاعتراضات ذی

دار و رعایت های اولویتبینی سیستم اعتبارسنجی و ارزیابی اختراعات با توجه به حوزهپیش .8

 مصالح ملی و منافع عمومی، در دو روش اعالمی و تحقیقی.

های مادی و معنوی حقوق ناشی دی و معنوی مخترع و تفکیک جنبهتوجه جامع به حقوق ما .9

 از ثبت اختراع از یکدیگر )و به تبع آن، دیگر مصادیق مالکیت صنعتی(:

 .بندی منظمتعیین مصادیق زوال حق اختراع در یک دسته .10

توسعه دایره حمایت از دیگر مصادیق مرتبط با مالکیت صنعتی، از جمله نمونه اشیای مصرفی،  .11
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 سرار تجارتی و رقابت غیرمنصفانه:.ا

بینی سامانه الکترونیکی ثبت و انتشار اظهارنامه اختراع در جهت سهولت ثبت اختراعات پیش .12

 های ثبت.و کاهش هزینه

فعالیت برای  مکلف نمودن مرجع ثبت به آموزش، توانمندسازی و احراز صالحیت و صدور پروانه .13

 ا مالکیت صنعتی.کارگزاران تخصصی ثبت موضوعات مرتبط ب

 

  . الیحه حمایت از اطفال و نوجوانان7

ها در الیحه حمایت از اطفال و نوجوانان، کارگروهی متشکل از نمایندگان با عنایت به برخی ایرادات و خأل

های ذیربط از جمله سازمان بهزیستی و وزارت کشور دفتر مطالعات حقوقی مرکز، قوه قضائیه و دستگاه

الیحه مذکور را مورد بازنگری قرار داده و مواد اصالحی به کمیسیون قضائی ارائه گردید. مواد پیشنهادی 

موضوعات مرتبط با حوزه  از وسیعی با رویکردی کامال حمایت مدارانه طیفماده که  51مشتمل بر 

به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده و  6/6/1397در تاریخ  ه استرا مورد توجه قرار داد کودکان

حمایتهای مندرج در این الیحه را جهت تأیید نهایی به شورای محترم نگهبان ارسال گردیده است. 

 توان به دو بخش کلی حمایت غیر کیفری و کیفری به ترتیب زیر تقسیم نمود؛می

 ی ذیل:الف( حمایت غیر کیفری مشتمل بر سازوکارها

های همکاری همه نهادها و انجام بینی ساختار مشخص و تشکیالتی برای ایجاد زمینهپیش .4

معرض خطر به نهاد  مطالعات و تحقیقات آماری و اطالعاتی در جهت حمایت از اطفال و نوجوانان در

 ذیربط و مداخله فـوری جهـت پیشـگیری از بـزه دیـدگی یـا افـزایش آسـیب وارده.

تبیین گستره وظایف و تکالیف نهادهای مرتبط با حوزه کودکان از جمله وزارت کشور،  تعیین و .5

 نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، سازمان صدا و سیما.

 پیش بینی وضعیت مخاطره آمیز ناشی از اعمال والدین، سرپرستان طفل، سایر افراد مـرتبط بـا وی.  .6

 کلی ذیل؛ب( حمایت کیفری مشتمل بر قواعد ماهوی و ش

جرم انگاری رفتارها علیه حقوق مادی و معنوی طفل، ماننـد حـق بـر آموزش، ارتکاب اعمال منافی  .1

عفت علیه طفل، معامله طفـل و بهـره کشـی از وی، جـرایم علیـه تمامیت جسمانی، ازدواج با صغار و 

 امتناع از اعالم جرم به مقامات. 

پیش بینی و تخصیص شعبی بـرای رسـیدگی بـه جـرایم علیه اطفـال و نوجوانان، تعیین طرق شروع  .2

 به رسیدگی و امکان اعالم جرم علیه طفـل، غیر قابل گذشت بودن جرایم مزبور و... 

 

 

 . قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر8
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با هدف ساماندهی و کنترل معضل جرائم مواد مخدر به تصویب  1367قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 

مورد  1389و  1376مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. این قانون تا کنون دو بار در سالهای 

این قانون به مجلس شورای ( 45ماده ) و مطابق با 1389اصالح قرار گرفته است. به موجب اصالحیه 

 داده شد.اسالمی اجازه اصالح این قانون 

 نظیراعدام و حبسها مجازات شدت بر مبتنی عمدتاً قانون مذکور و اصالحات بعدی آن با وجود آنکه

به دالیل مختلف از جمله استفاده بی ضابطه از نهاد عفو و تخفیف مجازات و گستره تبدیل  باشدمی ابد

اصول حتمیت و قطعیت  مجازات اعدام به حبس ابد و عدم تمایل قضات به اجرای مجازاتهای شدید،

مجازاتها در این قانون با تزلزل مواجه شده و کارآمدی و اثربخشی این مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر 

نویس طرح اصالح برخی مواد قانون مبارزه با مواد مخدر با هدف را تحت الشاع قرار داده بود. از این رو پیش

و تعدیل موارد مجازات اعدام و حبس  در قانون مبارزه با مواد مخدرمتناسب سازی جرایم و مجازاتهای مقرر 

ابد، در دستور کار دفتر مطالعات حقوقی قرار گرفت. این طرح در قالب الحاق یک ماده به قانون مزبور 

های تخصصی و جلسات اعالم وصول گردید و سرانجام پس از بررسی در کمیته 16/9/1395 درتاریخ

به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و در تاریخ  12/7/1396کمیسیون مربوطه و صحن علنی در تاریخ 

 های طرح مزبور عبارتند از: جهت اجرا ابالغ گردیده است. برخی ویژگی 3/8/1396

عدام به جرائم مواد مخدر و روانگردان به چهار مورد؛ اول آنکه به شکل اختصاص مجازات ا .1

مسلحانه واقع شوند دوم آنکه مرتکب، نقش سردسته یا پشتیبان مالی داشته سوم آنکه از اطفال و 

نوجوانان در ارتکاب جرائم مزبور استفاده شده باشد و چهارم آنکه مرتکب سابقه محکومیت قطعی اعدام 

 سال را به علت ارتکاب جرائم موضوع قانون مواد مخدر داشته باشد.  15یا حبس بیش از یا حبس ابد 

تعدیل موارد مجازات اعدام مندرج در قانون فعلی به حبس درجه ی یک )بیست و پنج سال تا  .2

تا بیست و پنج  حبس ابد به حبس و جزای نقدی درجه دو ) حبس از پانزده مواردو  سی سال حبس(

 ریال(  000/000/000/1ریال تا  000/000/550ای نقدی از جز سال و

تعریف مسلحانه بودن جرائم مواد مخدر، توضیح آنکه قاچاق مسلحانه مذکور در این قانون از  .3

منظر برخی از قضات نیازمند همراه داشتن سالح است؛ درحالی که از منظر برخی دیگر صرف درگیری 

 دارای ابهام بود. کند و از این جهت قانونکفایت می

 موارد استفاده از نهادهای ارفاقی همچون تعلیق مجازات، آزادی مشروط و مرخصی از زندان.  ساماندهی .7

 

 قانون اساسي 49. طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 9

 مالی و اقتصادی فساد به ویژه و فساد انواع با همه جانبه مبارزه ایران، اسالمی جمهوری نظام بلند اهداف از

 به اساسی قانون (49) چهل ونهم اصل .است یافته راه نیز اساسی قانون اصول به که است مسئوالن کارگزاران و

 صاحبش به نامشروع درآمدهای باید که است کرده مقرر نامشروع، درآمدهای تحصیل با طالیه دار مبارزه عنوان
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 همچنین، .است پیشگیری و رسیدگی به موظف جهت این از اسالمی حکومت و بازگردانده شود بیت المال یا

 این دارایی اساسی قانون (142) صدوچهل ودوم اصل موجب به بلند پایه پاکدستی مسئوالن تضمین راستای در

 با مبارزه لزوم به نیز اسالمی انقالب دوم گام بیانیه چهارم بند شود. قضائیه بررسی قوه رئیس توسط باید افراد

 مرسوم مشروعیتهای از فراتر مشروعیّتی نیازمند که اسالمی چون جمهوری نظامی برای را آن و پرداخته فساد

 حکومت درعَلَویترین حتی ریاست، و مقام و مال وسوسه»دارد: می اذعان صراحت به و میداند جدی تر است،

 جمهوری در تهدید این بُروز خطر پس لغزاند، را کسانی )ع(امیرالمؤمنین حضرت خود حکومت یعنی تاریخ

 و نبوده بعید هرگز دادند،می ساده زیستی و زهد انقالبی مسابقه مسئوالنش و مدیران روزی که هم اسالمی

 دائم حضور سه گانه قوای در قاطع رفتاری تیزبین و نگاهی با کارآمد دستگاهی که میکند ایجاب این و نیست؛

 .حکومتی هایدستگاه درون در به ویژه کند، مبارزه فساد با واقعی معنای به و باشد داشته

از  و دارد اسالمی انقالب بلند هایآرمان و دینی آموزههای در ریشه فساد با همه جانبه مبارزه درواقع،

 ونهمچهل اصل اجرای نحوه قانون 1363 سال در آن تبع به و است یافته تبلور نیز اساسی قانون در این رو

عنوان ( قانون اساسی به49لذا اصل ) رسید. اسالمی شورای مجلس تصویب ایران به اسالمی جمهوری اساسی

بینی شده است. براساس دار مبارزه با درآمدهای نامشروع در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران پیشطالیه

« قانون اساسی 49قانون نحوه اجرای اصل »این اصل، درآمدهای نامشروع باید به صاحبش بازگردانده شود. 

نیز برای اجرایی شدن این اصل تصویب شد اما، به مرور زمان با خألهایی مواجه گردید که نیاز به اصالح آن، 

طور یک فوریتی و که به« قانون اساسی 49طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل »شد. احساس می

از تصویب مجلس گذشت.  23/4/1398سه علنی به این منظور تقدیم مجلس شورای اسالمی شده بود در جل

 تواند داشته باشد.می اجرای این قانون نقش مؤثری در مبارزه با مفاسد اقتصادی

 

 معامالت اموال غیرمنقول رسمي . طرح الزام به ثبت10

های مردم و دولت بر اراضی و امالک و سایر اموال از توسعه ثبت رسمی و فراگیر شدن ثبت رسمی مالکیت

بسترهای اصلی پیشگیری از وقوع دعاوی و در نتیجه تحقق اقتصاد مقاومتی و نظم حقوقی جامعه بوده و در 

انین مرتبط با ثبت مانند قانون های برنامه ششم نیز مورد اشاره قرار گرفته است، فلذا ضروری است قوسیاست

الزام باشند مورد بازنگری و اصالح قرار گیرند. از این رو طرح ها سال قبل میدفاتر اسناد رسمی که مصوب ده

به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی رسیده و در نوبت طرح در  به ثبت رسمي معامالت اموال غیرمنقول

تواند نقش مؤثری می رسد این طرح در صورت تصویب و اجرامی صحن علنی مجلس قرار گرفته است. به نظر

 در کاهش دعاوی و مفاسد اقتصادی در حوزه اموال غیرمنقول داشته باشد.
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