


یکسال نظارت و قانونگذاری
به نفع مردم

مروری کوتاه بر عملکرد کمیسیون های تخصصی مجلس یازدهم
حــاوی 16 اینفوگرافیک

5 خرداد 1400       |     خبرگزاری خانه ملت

  گام اول مجلس انقالبی
ــال  ــک س ــی ی ــت، ط ــده اس ــی« ش ــس انقالب ــوان »مجل ــه عن ــر ب ــالمی مفتخ ــالب اس ــم انق ــر معظ ــوی رهب ــه از س ــم ک ــس یازده مجل

ــذاری  ــل گ ــای ری ــاخت ه ــی از زیرس ــته و بخش ــی برداش ــای مهم ــذاری، گام ه ــوزه قانونگ ــم در ح ــارت و ه ــوزه نظ ــم در ح ــته، ه گذش

ــت. ــرده اس ــم ک ــور را فراه ــرای اداره کش ــح ب صحی

ــوص  ــه خص ــدگان و ب ــایر نماین ــم س ــس و ه ــس مجل ــوی رئی ــم از س ــی« ه ــارت میدان ــوزه »نظ ــه ح ــم ب ــس یازده ــدی مجل ورود ج

ــوه  ــن وج ــم تری ــه مه ــت، از جمل ــه مل ــردم در خان ــوکالن م ــط م ــی توس ــارت میدان ــا نظ ــام ده ه ــی و انج ــای تخصص ــیون ه کمیس

تمایــز ایــن مجلــس بــا ســایر مجالــس گذشــته اســت؛ چــه ایــن کــه اساســا در حــوزه هــای مختلــف، قوانیــن خــوب و جامــع و کاملــی 

وجــود دارد امــا متاســفانه یــا اجــرا نمــی شــود یــا ناقــص اجــرا مــی شــود و یــا آنقــدر بــد اجــرا مــی شــود کــه نتایــج معکــوس مــی دهــد! 

مجلــس یازدهــم ایــن اهتمــام را دارد کــه بــا مقــدم دانســتن نظــارت بــر تقنیــن، بــا حضــور میدانــی در بخــش هــای مختلــف نســبت بــه 

اجــرای صحیــح قوانیــن نظــارت داشــته باشــد.

در حــوزه قانــون گــذاری نیــز مجلــس یازدهــم تمرکــز اصلــی خــود را بــر حــوزه اقتصــاد و بــاز کــردن گــره از معیشــت مــردم قــرار داده 

اســت. در ایــن زمینــه تصویــب قوانیــن مهمــی همچــون »پرداخــت یارانــه کاالهــای اساســی« بــا هــدف حمایــت از معیشــت مــردم، 

»اخــذ مالیــات از خانــه هــای خالــی« بــا هــدف ککنتــرل شــتاب افسارگســیخته قیمــت مســکن، »افزایــش ســرمایه شــرکت های 

بورســی از طریــق صــرف ســهام بــا ســلب حــق تقــدم« بــا هــدف ســامان دادن بــه بــورس، »اصــالح قانــون تضمیــن خریــد محصــوالت 

اساســی کشــاورزی« بــا هــدف ســهیم کــردن کشــاورزان در قیمــت گــذاری خریــد تضمینــی محصــوالت در ککنــار چندیــن قانــون دیگــر 

از جملــه مهــم تریــن اقدامــات مجلــس در ایــن حــوزه اســت کــه اگــر بــا اجــرای دقیــق از ســوی دولــت همــراه شــود، ثمــرات شــیرین 

آن در زندگــی مــردم دیــده خواهــد شــد. در حــوزه قانونگــذاری مجلــس یازدهــم البتــه گام مهــم دیگــری بــرای تولیــد قــدرت برداشــت و 

آن قانــون »اقــدام راهبــردی بــرای لغــو تحریــم هــا« بــود کــه بــه مســیر یــک طرفــه اجــرای تعهــدات برجامــی از ســوی ایــران پایــان داد و 

طــرف هــای مقابــل بــه خصــوص آمریکایــی هــا را وادار کــرد پــای میــز مذاکــره بنشــییند و ایــن را درک ککننــد کــه دیگــر قــرار نیســت ایــران 

تنهــا مجــری تعهــدات برجامــی باشــد.

همچنیــن در قانــون بودجــه 1400 نیــز گرچــه در نهایــت بــه دلیــل ناتوانــی هــای محــرز دولــت، مجلــس نتوانســت تغییــرات اساســی 

کــه بــه نفــع مــردم الزم بــود را در بودجــه اعمــال ککنــد امــا بــا 5 رویکــرد »کاهــش تبعیــض«، »حمایــت از معیشــت و رفــع محرومیــت«، 

ــه  ــت ک ــه برداش ــی در بودج ــای مهم ــواده« گام ه ــالمت و خان ــت از س ــی« و »حمای ــاط مال ــفافیت و انضب ــد«، »ش ــت از تولی »حمای

تاککنــون مجالــس گذشــته بــه آن ورود نکــرده بودند.مســیری کــه البتــه امســال نیــز ادامــه خواهــد یافــت.

در پــی تــالش هــای بــی شــائبه نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی در بخــش هــای مختلــف، خبرگــزاری خانــه ملــت وظیفــه خــود 

مــی دانــد کــه بــرای معــریف هرچــه بهتــر و بیشــتر ایــن اقدامــات از هیــچ تالشــی فروگــذار نککنــد و برهمیــن اســاس در ایــن مجموعــه، 

مهــم تریــن اقــدام مجلــس کــه در قالــب کمیســیون هــای تخصصــی انجــام شــده اســت را مــرور کــرده ایــم و امیــدوارم ایــن اقدامــات 

نماینــدگان مــردم شــریف ایــران در مجلــس شــورای اســالمی، مقبــول رضــای الهــی و مــردم عزیــز ایــران باشــد، ان شــاء اهلل.



  بررسی استنکاف دولت از راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا

الیحه بودجه سال 
1400کل کشور

طرح احکام کلی اصالح 
ساختار بودجه 

طرح تامین کاالهای 
اساسی

طرح تامین قیر 
رایگان

تحقیق و تفحص

مهمترین جلسات با وزرا و مسئوالن

مصوبات مهم

 17 فقره

اعمال ماده ۲۳۴ در کمیسیون

تعداد طرح ها

 و   لوایــــــــــــح

تحقـــــیق و

 تفحـــــص

تعداد جلسات با 

وزرا و مسئوالن

سوال از وزرا

 2 مورد

 38 مورد

 1 مورد 4 سوال

پرداخت و دریافت 
حقوق های نامتعارف 

و نجومی

عملکرد دولت درخصوص اجرای قانون تامین 
کاالی اساسی ، تخصیص ارز 4200 تومانی، ارز 

نیمایی و قوانین حقوق و دستمزد

جلسه مشترک با حضور رئیس 
و معاونین قوه قضائیه

جلسه مشترك با رئیس 
سازمان برنامه وبودجه کشور 
پکیرامون اصالح ساختار بودجه

جلسات ادواری رسیدگی به عملکرد  منابع و مصارف بودجه1399

بررسی آخرین وضعیت، علت 
افزایش و نابسامانی قیمت کاالها

بررسی عملکرد دیوان 
محاسبات کشور با حضور 

رئیس کل دیوان محاسبات



بررسی الیحه حفظ 
کرامت و حمایت از 

زنان

تحقیق و تفحص
 از شستا

جلسه با وزیر اطالعات 
در خصوص آسیب های 

اجتماعی

طرح اصالح قانون 
بیمه کارگران 

ساختمانی

تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد 
وزارت آموزش و پرورش

جلسه با مدیرعامل سازمان 
تامین اجتماعی در خصوص 

حذف دفترچه های  بیمه

  استنکاف از اجرای 
قانون منع بکارگیری 

بازنشستگان در وزارت 
 صمت

  عدم اجرای 
قانون عدم تصدی 

بیش از یک پست 
 سازمانی 

  عدم اجرای 
قانون حداقل 
حقوق حقوق 

 کارگران 

  عدم اجرای قانون 
رفع تبعییض و 

متناسب سازی 
حقوق

طرح مدیریت 
تعارض منافع

بازدید کمیسیون 
از پایگاه ملی 

اطالعات رفاه 
ایرانیان

الیحه استخدام 
شهرداری ها

بازدید از 
صندوق 

بازنشستگی 
فوالد

تحقیق و تفحص از عملکرد 
سازمان تامین اجتماعی

نشست با رئیس پلیس مواد 
مخدر در خصوص وضعیت 

مصرف مواد مخدر در کشور

طرح ساماندهی 
استخدام کارککنان 

دولت

طرح اصالح بند )ج( ماده 
١١٢ قانون  ششم توسعه 

مربوط به فوق العاده ایثارگر

بازدید از 
پلیس 

اطالعات و 
امنیت

تحقیق و تفحص از عملکرد موسسه صندوق 
حمایت و بازنشستگی کارککنان فوالد

جلسه با مدیرعامل صندوق 
بازشستگی کشوری در خصوص 

مطالبات بازنشستگان

تحقیق و تفحص

مهمترین جلسات با وزرا و مسئوالن دولتی

موارد مهم نظارت های میدانی

مصوبات مهم

 23 فقره

بررسی اعمال ماده ۲۳۴ در کمیسیون

تعداد طرح ها

 و   لوایــــــــــــح

نظـــــــــــارت

میــــــدانـــی

تحقـــــیق و

 تفحـــــص

تعداد جلسات با 

وزرا و مسئوالن

وزرا از  ســـــوال 

 4 مورد

 10 مورد

 43 مورد

 111 سوال

 5 مورد



نظارت بر جذب 
مربیان خارجی 

در فوتبال

نحوه برگزاری و ریخت و پاش 
در جشنواره های فرهنگی 

دولت تدبیر و امید

  عدم حفظ و نگهداری آثار تاریخی
  ضعف عملکرد وزارت ورزش و جوانان 

  عدم واگذاری باشگاه  های ورزشی پرسپولیس و استقالل

بازدید از موسسه 
تصویرسازان صبح صادق

طرح جوانی جمعیت و تعالی 
خانواده

بررسی موضوع نظارت بر 
VOD و چاپخانه ها

بازدید و نشست مشترک با رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور

الیحه اهداف، وظایف و اختیارات 
وزارت ورزش و جوانان

صیانت از حقوق کاربران در 
فضای مجازی

تحقیق و تفحص

مهم ترین جلسات بررسی برای حل مشکالت

موارد مهم نظارت های میدانی

مصوبات مهم

 10 فقره

بررسی  اعمال ماده ۲۳۴ در کمیسیون

تعداد طرح ها

 و   لوایــــــــــــح

نظـــــــــــارت

میــــــدانـــی

تحقـــــیق و

 تفحـــــص

تعداد جلسات با 

وزرا و مسئوالن

سوال از وزرا

 2 مورد

 2 مورد

 11 مورد

 4 مورد 13 سوال

بررسی تهدیدات فضای 
سایبری کشور و اهمیت شبکه 

ملی اطالعات

استماع گزارش عملکرد موسسه 
فرهنگی هنری شهرستان ادب

بررسی مشکالت پکیش آمده در 
خصوص سریال های نوروزی با 

حضور معاون سیما



  استنکاف رئیس جمهور دولتهای یازدهم ودوازدهم از اجرای ماده)1( قانون مدنی
  نقض اصل 77 قانون اساسی توسط رئیس جمهور

  نقض اصل 135قانون اساسی و تبصره 2 ماده 204 آیکین نامه داخلی مجلس توسط رئیس جمهور 
  اجرای ناقص و استنکاف از اصل 134 قانون اساسی توسط رئیس جمهور و دستگاه های اجرایی

اعمال ماده ۲۳۴ در کمیسیون

سوال از وزرا

 34 سوال

 8 مورد )در حال بررسی (

طرح مبارزه با 
جرائم اقتصادی

الیحه شوراهای 
حل اختالف 

قانون الحاق دو ماده به ککتاب 
پنجم قانون مجازات اسالمی 

)جرم انگاری توهین به اقوام 
مذاهب و قومیت ها(

طرح حمایت از 
مالکیت صنعتی

طرح حمایت مالی از 
افشاگران فساد

طرح اصالح مواد 705 تا 711ککتاب 
پنجم قانون مجازات )جرم انگاری 
قمار،بخت آزمایی و شرطبندی در 

فضای مجازی (

 31 فقره
تعداد طرح ها

 و   لوایــــــــــــح

تحقـــــیق و

 تفحـــــص

تحقیق و تفحص از سازمان  2 مورد
ثبت اسناد و امالک کشور 

تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل 
کشور )اداره کل استان خراسان رضوی(

جلسه با رئیس قوه قضایکیه 
و معاونان ایشان و رؤسای 

سازمان های وابسته به قوه قضایکیه

جلسه با وزیر 
دادگستری تعداد جلسات با 

وزرا و مسئوالن

 31 مورد

مصوبات مهم

تحقیق و تفحص

مهم ترین جلسات با وزرا و مسئوالن



ارزیابی عملکرد استانداری 
سیستان بلوچستان

ارزیابی عملکرد
استانداری کرمانشاه

  تقاضای بررسی تخلفات و نقض قانون استانداری خوزستان

اصالح قانون 
انتخابات

 مجلس

اصالح قانون 
انتخابات ریاست 

جمهوری

اعزام هیأتی برای نظارت بر 
روند انتخابات ونزوئال

نشست با رئیس سازمان 
بورس برای بررسی گزارش 

عملکرد این سازمان

اعمال ماده 45 در مورد 
ساماندهی تردد در خطوط ویژه

جلسه با هیات عالی 
نظارت مجمع تشخیص 

مصلحت نظام

بازدید از وزارت 
اطالعات

نشست با 
وزرای کشور و 

اطالعات

بازدید از مناطق زلزله زده 
سی سخت

نشست با فرمانده ناجا و 
رئیس سازمان شهرداری ها 

و دهیاری ها

اصالح قانون 
انتخابات

شوراها

تحقیق و تفحص

مهم ترین جلسات با وزرا و مسئوالن

موارد مهم نظارت های میدانی

مصوبات مهم

 10 فقره

تصویب اعمال ماده ۲۳۴ در کمیسیون

تعداد طرح ها

 و   لوایــــــــــــح

نظـــــــــــارت

میــــــدانـــی

تحقـــــیق و

 تفحـــــص

تعداد جلسات با 

وزرا و مسئوالن

سوال از وزرا و رئیس جمهور

 6 مورد

 2 مورد )نهایی شده(

 19 مورد

 2 مورد )نهایی شده( 58 سوال

ریاست
مجلسشوراهاجمهوری



قانون مالیات بر 
خانه های خالی

بررسی وضعیت
 ارزی کشور

تحقیق و تفحص از 
منطقه آزاد اروند

بررسی وضعیت استفاده از رمز 
ارزها در ارتقای توان اقتصادی 

تجاری کشور

قانون مالیات بر 
ارزش افزوده

بررسی عملکرد دستگاه های 
مرتبط با اقتصاد کشور

بررسی نحوه واگذاری هلدینگ 
پتروشیمی باختر

بررسی مسائل و مشکالت تعاونی ها 
و اصناف کشور

بررسی مدیریت ارزی کشور با حضور همتی و بازدید از سامانه تخصیص ارز بانک مرکزی

قانون تاسیس 
صندوق بیمه 

همگانی

طرح مالیات 
بر عایدی 

سرمایه

بررسی وضعیت 
اقتصاد گردشگری

تحقیق و تفحص از 
منطقه آزاد قشم

بررسی تصمیمات سازمان بورس 
و تمهیدات قانونی برای حمایت از 

سهام داران

قانون مبارزه با 
قاچاق ارز و کاال

طرح اصالح 
ساختار بانک 

مرکزی

بررسی نحوه اجرای قانون 
تسهیل تسویه بدهی بدهکاران 

شبکه بانکی کشور

تحقیق و تفحص از عملکرد 
بانک های خصوصی

نشست با وزرای صمت و جهاد کشاورزی 
درباره تنظیم بازار شب عید

تحقیق و تفحص

مهم ترین جلسات با وزرا و مسئوالن دولتی

موارد مهم نظارت های میدانی

مصوبات مهم

 نقض قانون و مقررات واگذاری سهام عدالت
بررسی مغایرت های قانونی در نحوه انتصاب رییس سازمان بورس

 32 فقره

وزرا از  تصویب اعمال ماده ۲۳۴ در کمیسیونســوال 

تعداد طرح ها

 و   لوایــــــــــــح

نظـــــــــــارت

میــــــدانـــی

تحقـــــیق و

 تفحـــــص

تعداد جلسات با 

وزرا و مسئوالن

 10 مورد

 12 مورد

 44 مورد

 7 فقره )بررسی شده( 143 سوال



نحوه واگذاری امور خدماتی در 
 پایانه های مرزی توسط راهداری

عملکرد شرکت های آب و 
فاضالب خوزستان

جلسه بررسی عرضه و توزیع 
مصالح ساختمانی و قیمت 

گذاری فوالد و سیمان 

  مشکالت موجود در بخش مسکن و اراضی منطقه و اداره های راه آبادان و خرمشهر
  شرکت های متولی آب و فاضالب خوزستان

طرح اصالح 
ماده 100 قانون 

شهرداری ها

طرح جهــــش 
تولید و تامین 

مسکن

بازدید از مناطق زلزله زده استان 
گلستان و سی سخت

بازدید از سازمان نظام 
مهندسی

بازدید از شرکت 
راه آهن

بازدید از پلیس 
راهور

نشست با معاون وزیر جهت 
بررسی علل افزایش قیمت 
بلیت های سفرهای هوایی 

الیحه مشارکت 
عمـــومـــــــــــی 

 خصوصــــی

جلسه ارائه گزارش تخصیص بودجه پروژه های عمرانی کشور با 
حضور با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

تحقیق و تفحص

مهم ترین  جلسات با وزرا و مسئوالن

موارد مهم نظارت های میدانی

مصوبات مهم

 9 فقره

بررسی اعمال ماده ۲۳۴ در کمیسیون

تعداد طرح ها

 و   لوایــــــــــــح

نظـــــــــــارت

میــــــدانـــی

تحقـــــیق و

 تفحـــــص

تعداد جلسات با 

وزرا و مسئوالن

سوال از وزرا

 12 مورد

 2 مورد )در حال بررسی(

 33 مورد

 2 فقره )در حال بررسی( 120 سوال



شفافیت
 آرای نمایندگان

اصالح قانون نظارت
 بر رفتار نمایندگان

طرح اصالح موادی از قانون
 آئین نامه داخلی 

مصوبات مهم

 12 مورد

 306 مورد

 تعداد 

طرح ها

مکاتبات

 56 مورد

 19 فقره

تعداد جلسات 

کمیسیون

تعداد سایر موضوعات 

بررسی شده 

 24 مورد

 195 نفر

تعداد جلسات

کمیتـــــه هــــا

تعداد مهمانان 

و مدعوین



  چندین نشست باحضور وزیر علوم و سایر مسئوالن درخصوص بورسیه ها 
  نشست های متعدد با حضور وزیر ورزش و فدراسیون فوتبال درباره قرارداد ویلموتس

  برگزاری جلسه با حضور صالحی در خصوص بررسی توافق سازمان انرژی اتمی با آژانس
  چندین نشست با حضور رئیس کل و مسئولین بانك مرکزی 

  جلسه   تمدید برگزاری ککنکور نظام قدیم

گزارش طرز کار دولت 
در ارائه الیحه بودجه 
سال 1400 کل کشور 

اعزام هیات 
بازرسی جهت 

بازدید از کارخانه 
نیشکر هفت تپه 

شوش

گزارش مشکالت 
تامین ارز و توزیع 
نهاده های دامی 

اعزام هیات 
بازرسی جهت 

بازدید از زندان 
بزرگ تهران 

)فشافویه( 

2727 جوابیه
 واصله 

200 دعوت ککتبی از
 شاکی و متشاکی

827 پاسخ دستگاه ها برای 
شکات

3096 مکاتبه انجام گرفته برای شکایاتی 
که در صالحیت کمیسیون است

 گزارش 
 واکسن

 کرونا 

اعزام هیات 
بازرسی جهت 

بازدید از روستای 
گرمدره رودبار 

قصران 

پکیگیری اجرایی شدن 
قانون حدنگار)کاداستر(   

پکیگیری اجرایی شدن 
سامانه ملی امالك و اسکان 

پکیگیری پرداخت حقوق 
سربازان وظیفه     

پکیگیری مشکالت تامین ارز و توزیع نهاده های دامی 

بررسی عملکرد وزارت 
نفت و گمرك کشور

مهمترین »اقدامات« کمیسیون

مهمترین جلسات برگزار شده:

مهترین اعزام هیات بازرسی

 2115 فقره
شکایات وارده 

به کمیسیون

اعــزام هیات هــای

بازرســـــــــــــــــــی

گزارش های قرائت شده 

در صحن علنی مجلس

حضور وزرا در جلسات کمیسیون

تعداد جلسات کمیسیون و کمیته ها

 3 مورد

 3 مورد

 5 جلسه

 200 جلسه



طرح تعیین تکلیف 
آموزشیاران 

نهضتی قبول 
نشده در آزمون

تصویب تحقیق و تفحص از سازمان 
سنجش آموزش کشور )نهایی شد(

  عملکرد صندوق رفاه 
دانشجویان وزارت 

علوم

  عملکرد سازمان مطالعه 
و تدوین ککتب علوم انسانی 

دانشگاهها

  ضعف 
عملکرد وزیر 

آموزش پرورش

طرح تأمین نیروی 
انسانی آموزش و 

پرورش

طرح رایگان شدن 
اینترنت برای دانش 
آموزان، معلمان و 

مدارس

بازدید از پارك 
علم و فناوری 

 پردیس

طرح جهش 
تولید دانش 

بنیان

بازدید از 
دانشگاه 

 صنعتی شریف

بازدید از آموزش و پرورش، 
هنرستانها و مراکز فنی و حرفه ای 

استان خراسان رضوی

طرح اصالح 
موادی از قانون 
تأسیس و اداره 

مدارس

الیحه نظام 
رتبه بندی 

معلمان

بازدید از نمایشگاه 
آخرین دستاوردها 

و توانمندی های 
صنایع دفاعی

بازدید از دانشگاه فردوسی مشهد 
و مراکز آموزشی و تحقیقاتی استان 

 خراسان رضوی

تحقیق و تفحص

مهمترین جلسات با وزرا و مسئوالن دولتی

موارد مهم نظارت های میدانی

مصوبات مهم

 24 فقره

تصویب اعمال ماده ۲۳۴ در کمیسیون

تعداد طرح ها

 و   لوایــــــــــــح

نظـــــــــــارت

میــــــدانـــی

تحقـــــیق و

 تفحـــــص

تعداد جلسات با 

وزرا و مسئوالن

ســـوال

 از وزرا 

 7 مورد

 19 مورد

 61 مورد

 103 سوال

 6 مورد)در حال بررسی(

 بازگشایی  مدارس

آموزش از طریق رسانه ملی

 تعویق برگزاری  ککنکور

 تمدید ککنکور  نظام قدیم



اصالح قانون تضمین 
خرید محصوالت اساسی 

کشاورزی

بازدید از بندر امام خمینی )ره( 
جهت پکیگیری وضعیت واردات 

نهاده های دامی 

ککنترل و تنظیم بازار کاالهای 
اساسی و محصوالت کشاورزی

در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان

طرح تقویت امنیت غذایی 
کشور و  رفع موانع تولیدات 

کشاورزی

 بازدید از 
 جیرفت 

و پارس آباد 

بازدید از 
جزیره مینو 

جهت احیای 
نخیالت

نظارت میدانی از 
سیستان بلوچستان 

و بررسی مشکالت آب 
و کشاورزی

بررسی علل افزایش بی رویه 
قیمت مرغ ونحوه تامین و 

توزیع نهاده ها

طرح حفظ کاربری 
اراضی زارعی و باغات 

کشور

نظارت میدانی از کردستان؛ 
احیای دامپروری و توجه به 

صنعت شیالت

بررسی
 مسائل 

هیدروپلتیکی

طرح تشکیل 
شورای عالی آب  

بررسی نحوه 
اجرای قانون 

هوای پاک 

 34 فقره

جلسات با وزرا و مسئوالن دولتی 

موارد مهم نظارت های میدانی

مصوبات مهم

نقض اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی 

تعداد طرح ها

 و   لوایـــــــــح

نظـــــــــــارت

میــــــدانـــی

تعداد جلسات با 

وزرا و مسئوالن

وزرا  از  بررسی اعمال ماده ۲۳۴ در کمیسیونســــــوال 

 25 مورد

 33 جلسه

 5 مورد 76 سوال



تحقیق و تفحص از منطقه
 ویژه اقتصادی انرژی پارس

عملکرد شرکت 
ملی پاالیش و پخش 

فرآوردههای نفتی ایران

عملکرد شرکت پاالیش نفت 
آبادان از سال 1394 تا ککنون

عملکرد وزارت 
نفت و شرککتهای 

تابعه

   استنکاف سازمان برنامه و سازمان هدفمندسازی یارانه ها از اجرای  موضوع عدم پرداخت منابع درآمدی وزارت نیرو
   گزارش استنکاف ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه پکیرامون عدم اجرای تنفس خوراک

  بررسی تخلفات شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و هلدینگ خلیج فارس
  گزارش عدم اجرای بومی گزینی از سوی وزارت نفت

الیحه نحوه واگذاری اموال، تاسیسات و هرگونه 
مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضالب

طرح تشکیل 
وزارتخـانه انرژی

خروج درآمد های فروش برق 
از سهم سازمان هدفمندی و 

 واریز آن به حساب وزارت نیرو

طرح الحاق 9 تبصره به قانون حمایت از توسعه 
صنایع پایکین دستی نفت خام و میعانات گازی

تحقیق و تفحص

مهمترین جلسات با وزرا و مسئوالن

موارد مهم نظارت های میدانی

مصوبات مهم

 30 فقره

تصویب اعمال ماده ۲۳۴ در کمیسیون

تعداد طرح ها

 و   لوایــــــــــــح

نظـــــــــــارت

میــــــدانـــی

تحقـــــیق و

 تفحـــــص

تعداد جلسات با 

وزرا و مسئوالن

 8 مورد

 9 )در حال بررسی(

 12 مورد

 4 مورد )در حال بررسی(

بازدید از جزیره الوان و سکوهای 
حفاری پارس جنوبي

بررسی موضوع 
پرونده اختالف گازی 

ایران و ترکمنستان

بازدید از تأسیسات 
هسته ای فردو، نطنز

  اصفهان و اراک

بررسی موضوع 
طرح دولت برای 

پکیش فروش نفت

بازدید از صنایع نفت و گاز و پروژه های 
 صنعت انرژی خوزستان

بررسی موضوع 
توسعه فاز 14 میدان 

گازی پارس جنوبی

ساماندهی وضعیت 
اشتغال و حقوق 

پرسنل نفت

سفر به روسیه برای 
بررسی سرمایه گذاری 

 مشترک در صنعت نفت 

بررسی وضعیت 
میدان گازی پارس 

جنوبی

بازدید از نیروگاه بادی و 
طرح گازرساني در استان 

 سیستان و بلوچستان

بررسی 
مشکالت 

صنعت برق

وزرا از  ســـــوال 

 84 سوال

بازدید از صنایع 
نفت و گاز 

 استان ایالم 



  عدم معریف وزیر صمت در موعد مقرر و قانونی به مجلس
  نقض اجرای مواد 14 و 15 قانون اصالح قانون معادن)در حال بررسی(

  استنکاف دولت در انجام وظایف قانونی و دریافت وجوه غیرقانونی توسط وزارت ارتباطات

نشست اعضای کمیسیون با 
وزیر ارتباطات با موضوع بررسی 

شبکه ملی اطالعات

نشست گزارش وزیر 
امور خارجه با موضوع 
دیکپلماسی اقتصادی 

نشست با وزیر اقتصاد با 
موضوع سیاست های حمایتی 
بانکی از توسغه صنایع و معادن

جلسه  رسیدگی به وضعیت تنظیم 
بازار و جلوگیری از افزایش بی رویه 
قیمت کاال و رسیدگی به مشکالت 

معیشتی با حضور وزیر صمت 

تحقیق و تفحص

تعداد جلسات با وزرا و مسئوالن

موارد مهم نظارت های میدانی

مصوبات مهم

 26  فقره

بررسی اعمال ماده ۲۳۴ در کمیسیون

تعداد طرح ها

 و   لوایــــــــــــح

نظـــــــــــارت

میــــــدانـــی

تحقـــــیق و

 تفحـــــص

تعداد جلسات با 

وزرا و مسئوالن

سوال از وزرا

 14 مورد

 5 مورد

 28 مورد

 92 سوال

 3 مورد

بازید میدانی از مراکز صنعتی استان 
های مرکزی،اصفهان خراسان 

 رضوی ،البرز،قزوین،آذربایجان غربی

بازدید از گروه های صنعتی ایران خودرو،سایکپا،ایرانخودرو دیزل)پکیگیری برای فعال 
 شدن تولید(،سایکپا دیزل،بهمن و قطعه سازان خودرو

بازدید از منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشیمی 

ماهشهر 

شرکت فوالد 
مبارکه

 طرح اصالح 
قانون معادن

سازمان ملی 
استاندارد

طرح توسعه 
و تولید پایدار 
زنجیره فوالد

 شرکت
 دخانیات

طرح تحول بازار و 
ساماندهی  صنعت 

خودروی سبک

پتروشیمی 
الوند

طرح قانون یکبارچه 
سازی داده ها و 

اطالعات ملی

صنعت خودرو و مشکالت صنعت 
خودروسازی

الیحه اصالح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از 
تعطیلی کارخانه های کشور



 درخواست بررسی موضوع حذف انواع دفترچه های کاغذی بیمه از سازمان بیمه سالمت کشور 
و سازمان تامین اجتماعی

بررسی طرح حمایت از 
خیرین سالمت

بازدید از انستیتو پاستور و 
موسسه واکسن سازی رازی

بررسی الیحه اصالح قانون تجارت 
الککترونیکی و تسهیل ارائه خدمات 

دارویی به روش الککترونیکی

اعزام اعضای کمیسیون به مراکز برگزاری آزمون سراسری ککنکور جهت نظارت بر رعایت 
پروتکل های بهداشتی

بررسی الیحه حمایت از حقوق افراد 
مبتال به اختالالت شدید روانی

بازدید از موسسه برکت برای بررسی 
آخرین وضعیت تولید واکسن کرونا

بررسی طرح اصالح تبصره یک 
ماده 76 قانون تامین اجتماعی در 

مورد شرایط بازنشستگی

تحقیق و تفحص

مهمترین جلسات با وزرا و مسئوالن

موارد مهم نظارت های میدانی

مصوبات مهم

 28 فقره

بررسی  اعمال ماده ۲۳۴ در کمیسیون

تعداد طرح ها

 و   لوایــــــــــــح

نظـــــــــــارت

میــــــدانـــی

تحقـــــیق و

 تفحـــــص

تعداد جلسات با 

وزرا و مسئوالن

سوال از وزرا

 9 مورد

 5 مورد)در حال بررسی(

 71 مورد

 2 مورد )در حال رسیدگی( 111 سوال

بررسی تحقیق 
و تفحص از 

جمعیت هالل 
احمر

نحوه همکاری وزارت 
بهداشت با سازمان 

بهداشت جهانی 

تحقیق و 
تفحص  از 

دانشگاه علوم 
پزشکی گلستان

عملکرد هیات 
امنای صرفه 

جویی ارزی در 
معالجه بیماران 

عملکرد مالی و بودجه ای و هزینه کرد وزارت 
بهداشت در دوران کرونا

بررسی آخرین 
وضعیت تامین، 

تدارک و تخصیص 
ارز به واکسن

بررسی نحوه 
اجرای پروتکل های 

بهداشتی در 
بازگشایی مدارس

بررسی راهکارهای 
اجرائی تسریع در 

ساخت و تولید 
واکسن کرونا

بررسی مشکالت 
تخصیص ارز به 

دارو 

بررسی مسائل کادر درمانی 
در مقابله با بیماری کرونا با 

حضور رییس مجلس

جلسات مشترک با وزیر 
بهداشت در خصوص 

 وضعیت کرونا در کشور



 موارد اعالمی نقض و اســتنکاف از اجرای قانون اقدام 
راهبــردی برای لغو تحریم ها

طرح اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها وطرح استفساریه 

ماده 7 این قانون

طرح تقویت مرزبانی جمهوری 
اسالمی ایران

پروتکل حفاظت از تنوع زیستی 
الحایق به ککنوانسیون حفاظت از 

محیط زیست دریای خزر

الیحه اصالح قانون 
استفاده از خانه های 

سازمانی ارتش

اعزام هیئت به ونزوئال و سوریه 
جهت نظارت بر روند انتخابات

الیحه اصالح قانون به 
کارگیری سالح توسط 

مأموران نیرو های مسلح

بازدید از مراکز 
هسته ای نطنز،فردو

اصفهان،تهران 

بازدید از 
مناطق 

مرزی

اعزام هیئت 
به کشور 

آذربایجان

طرح تشکیل سازمان پدافند 
غیرعامل 

بازدید از دستاوردها و 
توانمندی های وزارت دفاع

تحقیق و تفحص

مهمترین جلسات با وزرا و مسئوالن دولتی

موارد مهم نظارت های میدانی

مصوبات مهم

 42 فقره

تصویب اعمال ماده ۲۳۴ در کمیسیون

تعداد طرح ها

 و   لوایــــــــــــح

نظـــــــــــارت

میــــــدانـــی

تحقیق و تفحص

تعداد جلسات با 

وزرا و مسئوالن

سوال از وزرا

 13 مورد

 1 مورد)نهایی شده(

 38 مورد

 1 فقره )نهایی شده( 84 سوال

پکیگیری مشکالت 
بورس و افزایش 

قیمت ارز

نشست با 
مسئوالن 

پدافند،ارتش
سپاه و بسیج

بررسی فایل صوتی 
منتشر شده از وزیر 

امور خارجه

نشست بررسی ابعاد 
ترور شهید فخری زاده 

و سردار سلیمانی

پکیگیری حل 
مناقشات ایران 
و افغانستان در 

منازعات آبی

پکیگیری حل مشکالت
 رزمندگان معسر،

بازنشستگان نیروهای
 مسلح و سربازان

   نشست درباره ی آخرین نتایج مذاکرات وین ، قطعنامه شورای حکام و سند راهبردی بین ایران و چین

تحقیق و تفحص از عملکرد مرکز بررسی های راهبردی ریاست جمهوری 



طرح تسهیل صدور برخی 
مجوزهای کسب و کار

گزارش وزیر اقتصاد درباره رفع 
موانع تولید ، بهبود محیط کسب 

 و کار و تامین مالی

الیحه تاسیس نهاد تنظیم گر 
بخش برق

نشست مشترک با روسای 
اتاق های ایران در خصوص ارزیابی 
 وضعیت تولید و محیط کسب و کار

طرح اصالح مواد 1 و 7 قانون 
اجرای سیاست های کلی اصل 

44 قانون اساسی

گزارش وزیر اقتصاد و  رئیس سازمان 
خصوصی سازی درخصوص وضعیت 

بنگاه ها و عملکرد واگذاری ها در 
راستای اصل 44 قانون اساسی 

بررسی و نظارت بر روند 
آزادسازی سهام عدالت 

بررسی و ارزیابی عملکرد ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید و 

کارگروه های استانی

بررسی و نظارت بر نحوه اجرای قانون حداککثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و 
حمایت از کاالی ایرانی

طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری 
بنگاه های دولتی

جلســه با معاونــت علم و فناوری 
رییــس جمهور درباره جهــش تولید با 

 تأکید اقتصــاد دانش بنیان

طرح اصالح بهبود مستمر 
 فضای کسب و کار

گزارش وزیر صمت در خصوص رسوب 
کاال در گمرکات کشور، سیاستهای ارزی 

در حوزه واردات و صادرات ترخیص کاال

بررسی الیحه  بودجه 1400 و پکیشنهاد 
احکام مرتبط با ارتقاء نظام تامین 
 مالی پروژه های تولیدی و عمرانی

گزارش تحلیلی مدیران صنعت 
خودرو سازی کشور درخصوص 

راهکارهای جهش تولید با تأکید بر 
پکیش نیازهای قانونی

ارزیابی عملکرد هیات مقررات زدایی 
و تسهیل صدور مجوز کسب و کار

بررسی موانع توسعه روستایی و 
قوانین مزاحم در جهت توسعه 

روستاها و مهاجرت معکوس

مهمترین جلسات با وزرا و مسئوالن دولتی

موارد مهم گزارش های نظارتی

 طرح ها و لوایح مهم

 13 فقره
تعداد طرح ها

 و   لوایــــــــــــح

گزارش 

نظارتی

تعداد جلسات با 

وزرا و مسئوالن

جلسات کمیته هاتعداد جلسات

 5 مورد

 25 مورد

 14 جلسه 36 جلسه


