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  عملکرد تقنینی مجلس دهم

 مروری آماری 

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.ir پژوهش ()سرویس  ـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما
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 سياسي اهياداره ژپوهش
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 يتعال  بسمه

 قدمهم 

به کار خود پایان  1399، ششم خرداد گشایش یافت 1395دهمین دوره مجلس شورای اسالمی که هفتم خرداد 

نظران قرار عملکرد این دوره از مجلس به ویژه در حوزه اقتصادی مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب داد.

در مقابل حوادث بسیار عجیب مجلس سال چهار  نیدر ابه گفته علی الریجانی رئیس مجلس دهم، گرفته است، اما 

در نوشتار پیش رو  .با صالبت و دقت عمل کرد ،توانست بحرانی در منطقه ایجاد کندهای اخیر که هرکدام میسال

 ترین این مصوبات معرفی شده است. های مختلف مهمدهم در حوزهوه بر ارائه نموداری مصوبات مجلس عال

 

  مصوبات مجلس دهم 

 قانونی مصوبه 200حدود دهد مجلس دهم های مجلس شورای اسالمی نشان میبررسی سامانه قوانین مرکز پژوهش

درصد مجموع این قوانین را در بر  40 حدودلوایح ارسالی دولت به ویژه در حوزه سیاست خارجی داشته است. 

درصد در ردیف دوم و سوم قرار دارد. سهم  23و  24اجتماعی به ترتیب با  -فرهنگی گیرد. قوانین اقتصادی و می

درصد است. حوزه سیاست داخلی با چهار درصد، کمترین سهم  12قوانین مربوط به ساختارها و مسائل اداری نیز 

  گذاری مجلس دهم به خود اختصاص داده است.  را در قانون

 

 

 حوزه سیاست خارجی 

 و عضویت جمهوری اسالمی در نهادهاو  با دیگر کشورهادولت جمهوری اسالمی مابین های نامهموافقت تصویب

مقابله با نقض حقوق بشر قانون: چهار . داردای در مصوبات مجلس دهم سهم عمدهالمللی ای و بینمعاهدات منطقه

به  یاقدام متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران انقالب اسالم ،در منطقه کایآمر یستیو ترور انهیو اقدامات ماجراجو
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تبصره  کیقانون الحاق  و یستیونیصه میمقابله با اقدامات خصمانه رژ ،کایتوسط آمر «یستیسازمان ترور»عنوان 

 ترین مصوبات مجلس دهماز مهم (1369)مصوب سال  نیمردم فلسط یاز انقالب اسالم تی( قانون حما1به ماده )

 آید.به شمار میدر حوزه سیاست خارجی 

 

 

  اقتصادحوزه 

مجلس دهم مربوط به حوزه اقتصاد است. در این حوزه نیز حدود نیمی از قوانین  مصوبهارم قوانین چیک حدود 

 یهابرنامه یقانون احکام دائماصالح موادی از آنها اختصاص دارد. نیز و و برنامه توسعه کشور به بودجه ساالنه 

ه در است کمهم قتصادی از جمله قوانین ا ییاصالح قانون مبارزه با پولشوو توسعه کشور، اصالح قانون صدور چک 

  مجلس دهم به تصویب رسید.
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  اجتماعی  -فرهنگی حوزه 

بخش حقوقی و قضایی اجتماعی به تصویب رساند که  -فرهنگی  بخشدر طرح و الیحه  40بیش از مجلس دهم 

و  یفریک یدادرس نییآمدیریت بحران،  :قوانینشدن  یدائم .از آن خود کرده استبیشترین سهم را در این حوزه 

-هب تیقانون ممنوع اصالحقوانین مهمی همچون  دوره از مجلس در ایننیز مجازات اسالمی از آن جمله است. 

 ،خدرالحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد م، پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، بازنشستگان یریکارگ

 به تصویب رسید.  های تاریخی ـ فرهنگیحمایت از مرمت و احیای بافتو  ،حفاظت از خاک ،هوای پاک
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 هاسایر حوزه 

 یاسالم یو انتخابات شوراها فیوظاقانون  الت،یاصالح قانون تشکی، اسیس یهااحزاب و گروه تینحوه فعالقانون 

مهم در انتخابات مجلس یانتخابات یهاتیفعال یمال نیو نظارت بر تأم تیقانون شفافو  کشور و انتخابات شهرداران

همچنین در م آنها را تصویب و در چند مورد اصالح کرد. هترین قوانین در حوزه سیاست داخلی است که مجلس د

 ،یفرهنگ راثیوزارت م لیتشکداخلی مجلس شورای اسالمی،  هاینامهاصالح آئینحوزه اداری و ساختاری، 

و  ریدپذیتجد یهایسازمان انرژها از جمله برخی نهادها و سازمان، تصویب اساسنامه یدست عیو صنا یگردشگر

 آید. های مجلس دهم به شمار میدر زمره فعالیت رانیا یاسالم یپست جمهور یشرکت مل و برق یانرژ یوربهره

 

  مصوبات مهم مجلس دهم 
 

 

 

نحوه فعالیت احزاب و 
گروه های سیاسی، 

1395/8/26

و مقابله با نقض حقوق بشر
اقدامات ماجراجویانه و 
تروریستی آمریکا در 

1396/5/22منطقه،

توسعه و اشتغال پایدار در 
1396/5/31مناطق روستایی، 

الحاق یک ماده به قانون 
مبارزه با مواد مخدر، 

1396/7/12

پیشگیری از تقلب در آثار 
1396/5/31علمی،

حمایت از حقوق معلوالن، 
1396/12/20

ن اصالح قانون مبارزه با تأمی
1397/4/31مالی تروریسم،

اصالح قانون ممنوعیت به 
کارگیری بازنشستگان، 

1397/6/6

اصالح قانون مبارزه با 
پولشویی در مجلس، 

1397/7/3

اقدام متقابل در برابر اعالم
سازمان »سپاه به عنوان 

توسط آمریکا، « تروریستی
1398/2/8

1398/3/4حفاظت از خاک،

حمایت از توسعه صنایع 
ات پایین دستی نفت و میعان

گازی با استفاده از سرمایه
1398/4/24گذاری مردمی، 

1398/4/25هوای پاک،

تسهیل تسویه بدهی 
بدهکاران شبکه بانکی کشور، 

1398/6/11

تعیین تکلیف تابعیت 
فرزندان حاصل از ازدواج 

زنان ایرانی با مردان 
1398/7/2غیرایرانی، 

تشدید مجازات اسیدپاشی و
حمایت از بزه دیدگان ناشی از 

1398/7/21آن،

ن شفافیت و نظارت بر تأمی
ی در مالی فعالیت های انتخابات

1398/11/6انتخابات مجلس،

مقابله با اقدامات خصمانه 
رژیم صهیونیستی،  

1399/2/29


