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سخنآغازین

هوالحکیم

انتخابات پی�ش رو انتخاباتی حس�اس و حیات�ی جهت تعیین
سرنوشت چهار ساله نظام است .چهار سالی که در حساس ترین
شرایط بین الملل و منطقه و بحران اقتصادی قدرت های بزرگ دنیا
می تواند بسیار تعیین کننده باشد.
الگوگیری مردم در کش�ورهای مسلمان از انقالب اسالمی ایران
و هماورد ایران با اس�تکبار جهانی نشان از اهمیت ایران اسالمی
بعنوان عامل تعیین کننده در عرصه بین الملل دارد و دشمنان نظام
واقف به این حقیقت هس�تند که مجلس در ایران جایگاهی بس
رفیع دارد و به تعبیر حضرت امام (ره) مجلس رأس امور اس�ت و
اگر بنا باشد نظام سلطه طرحی برای انحراف نظام و انقالب داشته
باشند می باید این طرح را در مجلس پیاده نمایند .لذا خارج کردن
جریان اصولگرا از اکثری�ت و حاکمیت در مجلس نهایت طراحی
دشمن علیه نظام و انقالب در این برهه می باشد.
زهرهالهیان
					
4اسفند90
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عملكرد و فعاليتهاي

دكتر زهره الهيان
نماينده تهران در دوره هشتم مجلس شوراي اسالمي
عضويت در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
عضويت در هيأت رئيسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
عضويت در فراكسيون زنان
موسس فراكسيون سازمانهاي مردم نهاد
رياست كميته حقوق بشر مجلس شوراي اسالمي
   7برگزاري جلسات متعدد كميته حقوق بشر با مسئولين در        
     راستاي تحوالت روز و جلسات كارشناسي
     مسئول منطقه  19از حوزه انتخابيه تهران
     حضور در مجامع بين المللي به شرح ذيل:
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شرح عملکردها و فعالیتها
     برگزاري جلسات متعدد فراكسيون سازمانهاي مردم نهاد
جلسه با رؤساي انجمنهاي علمي
جلسه هم انديشي با كارآفرينان برتر
چنـد جلســه هم انديشـي در خصوص طــرح ناظــر بر فعـاليت
ســازمانهايي مردم نهاد با سازمانهاي مردم نهـاد در حــوزه هاي مختلف
و انجمنهاي علمي و مسئولين وزارت كشور.
جلسه تخصصي نقش سازمانهـاي مردم نهـاد در افشـاء و پيگيري موارد
نقض حقوق بشر آمريكا با حضور مسئولين ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ،
وزارت امور خارجه و سازمانهاي مردم نهاد.
جلسه بررسي طرح قانوني تجميع انتخابات دوره پنجم شـوراهاي اسالمي
با دوره يازدهم رياست جمهوري
جلســه بزرگداشت روز پرستـار با حضـور انجمنهاي پرستـاري و
مسئولين وزارت بهداشت.
نشست تخصـصي  فراكـسيون سازمانهاي مردم نهاد با انجمنهاي علمي وتخصصي

جلسه با انجمنهاي سازمان ملي جوانان
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   7برگزاري جلسات متعدد كميته حقوق بشر با مسئولين در        
     راستاي تحوالت روز و جلسات كارشناسي
جلسه با تشكلها و انجمنهاي فعال در حوزه زنان
جلسه بررسي ابعاد قانوني بين المللي هتـك حرمت به سـاحت
مقدس قرآن كريم و ارسال نامه به مجامع بين المللي
جلسه محكوم نمودن جنايت تروريستي مهاباد  وبررسـي داليل
دوگانگي رفتار فعاالن حقوق بشر در مورد دفاع از حقوق زنان و
كودكان در مواجهه با اين جنايت و ازطرفي جارو جنجال رسانه
اي در دفاع از يك زن مجرم
جلسـه بررسي موارد نقض حقوق بشر آمريكا و هماهنگي جهت
شركت اعضائ كنميته حقوق بشر در (  )UPRآمريكا
بررسي و صدور بيانيه درمورد موارد نقض حقوق بشر در فرانسه
جلسه با موضوع تروريسم  .با محوريت بررسي ابعاد ترور استاد
شهيد علي محمدي و ارسال نامه به سازمان ملل
جلسه ترسيم نقشه راه مبارزه با تروريسم .
جلسه بررسي وضعيت ايرانيان در بند در زندان هاي خارج از كشور
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جلس��ه راجع به تحوالت منطقه و كشورهاي اسالمي از منظر
حقوق بشر و ارسال نامه و بيانيه هايي در رابطه با كشتار و ضرب
و ش��تم مردم كشورهاي مسلمان منطقه و محاكمه عامالن اين
جنايتها.
جلسه به مناسبت سالروز حقوق بشر اسالمي
جلس��ه بررسي و.قايع و رخدادهاي حقوق بشري اخير از جمله
ترور ش��هيد رضايي نژاد  ،شنود مكالمات توسط عوامل مرداك و
حادثه تروريستي نروژ.
جلسه در خصوص نقض حقوق بشر در انگليس و بررسي طرح
كاهش روابط با انگليس
جلسه بررسي ابعاد ترور شهيد احمدي روشن

    عضويت در گروه هاي دوستي پارلماني از جمله :
گروه دوستي پارلماني ايران وژاپن
گروه دوستي پارلماني ايران اروگوئه
گروه دوستي پارلماني ايران نيكاراگوئه
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     مسئول منطقه  19از حوزه انتخابيه تهران
جلسات متعدد با مسئولين منطقه  19و مردم منطقه شهرداري
     حضور در مجامع بين المللي به شرح ذيل:
بازديد از بخشهاي كشاورزي بالروس
شركت در نشست  103كميته حقوق بشر سازمان ملل
شركت در اجالس  210مجمع بين المجالس در اتيوپي
همراهي وزير امور خارجه در عراق
شركت در نشست نهم يو پي آر
شركت در اجالس كميته فرعي مجمع مجالس آسيايي در بحرين
شركت در اجالس جمعيت و توسعه در اوالن باتور
شركت در اجالس مجمع مجالس آسيايي در جاكارتا
همراهي وزير امورخارجه در ژنو
شركت در كنفرانس پيشگيري از ايدز و مصرف داروها در تايلند
سفر پارلماني همراه رياست مجلس به ژاپن
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شركت در مذاكرات حقوق بشردر آفريقاي جنوبي
همراهي دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه در آمريكا
شركت در همايش جايگاه زن در تاريخ اديان الهي در اتيوپي
شركت در اجالس  123بين المجالس
سخنراني در دانشگاه آدامو اتيوپي در مورد ديدگاه اسالم و انقالب به زن

     حضور مستمر و پيگير در مركز پژوهشهاي مجلس و جلسات     
     با كارشناسان حوزه هاي مختلف در راستاي طرح ها و لوايح
    برگزاري جلسات تخصصي با موضوعات ذيل :
بررسي وضعيت مديريتي شركت ملي نفتكش ايران با برگزاري بيش
از سي جلسه تخصصي با كارشناسان و دستگاههاي مربوطه مسئولين
نيروي دريايي ارتش و مسئولين وزارت نفت و وزير نفت و در نهايت طرح
سئوال از وزير رفاه  ،تقاضاي تحقيق و تفحص از شركت ملي نفتكش و
در نهايت منجر شدن به تغيير مديريتي آن شركت.
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جلس��ات تخصصي راجع به وضعيت س��اخت و سازهاي غير مجاز
ب��ا توجه به گالیه مقام معظم رهبری در م��ورد وضعیت تهران علي
الخصوص پيگيري موضوع با طرح س��ئوال از وزير كش��ور و جلسات
متعدد با مس��ئولين وزارت كش��ور  ،استانداري ،بخش��داران تهران ،
همچنين پيگيري از طريق ارائه پيشنهاد و جلسات با كميسيون شوراها
و امور داخلي مجلس شوراي اسالمي .

    مكاتبات مستمر در راستاي ارائه كار كارشناسي و دقيق با   
    مركز پژوهشهاي مجلس
    ارائه پيشنهادات و طرح هاي قانوني متعدد به مجلس شـوراي  
    اسـالمي با محـوريت مسائل بين المللي   ،امنيتـي  ،زنــان و
    حمايتي و ...به شرح ذيل كه البته برخي در مرحله پيش طرح ،
    برخي طرح و اعــالم وصــول و تصــويب نهايي شدند و برخي
    نيز اعالم وصول شدند ليكن  در دست بررســي و طي مراحــل
    قانونگذاري در مجلس ميباشند ...
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طرح ارتقاء س��اختاري نظامهاي اداري مربوط ب��ه زنان درقالب چند
پيشنهاد ازجمله تشكيل وزارت خانواده  ،اصالح قانون ساماندهي نظام
اداري دولت  ،پيشنهاد تشكيل سازمان و يا ارتقاء مركز امور زنان به معاونت
.اين پيشنهاد در جلسات كارشناسي متعددو مسئولين دستگاهاي مرتبط
با حوزه زنان و درخواس��ت گزارش كارشناسي مركز پژوهشها و دريافت
گزارش مركز با موضوع " امكان تجميع دستگاههاي دولتي فعال در حوزه
زنان " ادامه يافت  .در نهايت با پيشنهاد در راستاي قانون برنامه پنجم
مطرح شد ولي تصويب نهايي نشد.
طرح تشكيل صندوق حمايت از خانواده هاي بيسرپرست( پيش طرح
 ،در دست بررسي و اقدام)
ط��رح تأمين امنيت زنان در روابط اجتماعي (پيش طرح  ،در دس��ت
بررسي و اقدام)
طرح اصالح قانون وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشورو انتخاب
شهرداران ( امضاء )
در راستاي اين طرح جلسه اي از سوي فراكسيون سازمانهاي مردم نهاد
در تاريخ 1388/5/6باحضور رياست شوراهاي اسالمي كشور مهندس
چمران  ،اعضاء شوراي شهر و نمايندگان مجلس و مسئولين شهرداري
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و كارشناسان تشكيل و مصوبات و پيشنهادت و در اختيار هيأت رئيسه
مجلس قرار گرفت و پيگيري
اليحه حمايت از خانواده ( بررسي  ،تشكيل جلسات متعدد كارشناسي ،
ارائه پيشنهادات اصالحي و حضور مستمر در جلسات كميسيون مربوطه )
طرح پيشنهادي قانون ناظر بر تأسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد
طرح پيش��نهادي قانون ناظربر تأسيس و فعاليت انجمنهاي علمي در
ايران
طرح پيشنهادي تشكيل سازمان نظام NGOكشور
طرح پيش��نهادي اصالح تبصره ماده (  ) 9قانون تأس��يس مراكز غير
انتفاعي ( در رابطه با متوليان مهدهاي كودك)
ديه زنان
مطالعه و بررسي موانع موجود برسرراه حضور زنان در عرصه هاي كالن
مديريتي كشور
یک ماده به قانون مجازات اس�لامی در این ارتباط افزوده ش��د ( ما به
التفاوت دیه زن و مرد از طریق صندوق تامین خسارات پرداخت می شود)
ارث زنان تا قبل از تصویب این قانون زنان تنها از بنا ارث می بردند با
تصویب این قانون زنان هم از بنا و هم از زمین ارث خواهند برد.
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طرح ساماندهي مشاغل خانگي( امضاء كننده و بررسي و ارائه پيشنهاد) که در
این مجلس به تصویب رسید با دفاعیات و پیشنهادات اصالحی خانم دکتر الهیان
به نتیجه رسید و بر اساس این طرح فرصت های شغلی فراوانی ایجاد خواهد
شد که در محیط خانه قابل انجام است و از این بابت فرصت های شغلی بسیار
مناسب برای خانم ها فراهم خواهد گردید.
طرح اصالح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني
ب��ا مردان خارجي مصوب  (1385ط��راح اوليه و اعالم وصول مجلس باقيد دو
فوريت)كه در نهايت كليات طرح در تاريخ  71/11/9تصويب شد.
طرح اصالح قانون خدمت خارج از مركز پزشكان و پيراپزشكان ازبعد خدمت
بانوان واشكاالت شرعي وقانوني آن( پيشنهادي)
اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست
طرح تغيير نظام انتخاباتي مجلس شوراي اسالمي
پيشنهاد در اليحه بودجه  1389جهت تخصيص  10درصد از اعتبار اختصاص
يافته به صندوقهاي مهر امام رضا (ع) و صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي به
زنان سرپرست خانوار  ،بدسرپرست و خود سرپرست .
اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست
طرح تغيير نظام انتخاباتي مجلس شوراي اسالمي
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طرح س��اماندهي مش��اغل خانگي( امضاء كننده و بررس��ي و ارائه
پيشنهاد) که در این مجلس به تصویب رسید با دفاعیات و پیشنهادات
اصالحی خانم دکتر الهیان به نتیجه رسید و بر اساس این طرح فرصت
های ش��غلی فراوانی ایجاد خواهد شد که در محیط خانه قابل انجام
اس��ت و از این بابت فرصت های ش��غلی بسیار مناسب برای خانم ها
فراهم خواهد گردید.
طرح اصالح قانون خدمت خارج از مركز پزشكان و پيراپزشكان ازبعد
خدمت بانوان واشكاالت شرعي وقانوني آن( پيشنهادي)
پيشنهاد دراليحه بودجه  1389جهت افزايش بودجه حمايتي وزارت
كشور ازسازمانهاي مردم نهاد.
اليحه بيمه زنان خانه دار
سالمت زنان ( اجرايي شدن سند سالمت زنان) پیگیری اختصاصی
بیمارستانهای تخصصی و فوق تخصصی به زنان از طریق وزیر محترم
بهداشت
پيشنهاد به كميس��يون آيين نامه مبني بر اصالح قانون آيين نامه
داخلي مجلس جهت افزايش مدت زمان رأي گيري
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پيش��نهاد در قالب طرح اص�لاح قانون تجميع انتخاب��ات دوره پنجم
ش��وراهاي اسالمي دوره يازدهم رياست جمهوري مصوب .1387/2/28
ارائ��ه دفاعیات در جهت تصویب این طرح که به واس��طه تصویب آن از
تحمیل هزینه های کالن به نظام جلوگیری شد و با  2سال تمدید شوراها
از برگزاری انتخابات برای 11 0هزار عضو شورا در آستانه اجرای هدفمندی
یارانه ها جلوگیری ش��د و شوراها  2سال دیگر فرصت خدمت رسانی به
مردم را پیدا نمودند.
پيشنهاد به كميسيون آيين نامه مبني بر اصالح قانون آيين نامه داخلي
مجلس درجهت تشكيل كميسيون زنان و خانواده
پيشنهادبه كميسيون آيين نامه مبني بر اصالح قانون آين نامه داخلي
مجلس در اس��تفاده مجلس از نظرات انجمنها -این پیشنهاد در جهت
استفاده از نظر تخصصی انجمن ها و  NGOها در راستای تصویب طرح
ها و لوایح در کمیسیونهای مجلس صورت گرفت.
پيشنهاد به كميسيون آيين نامه افزودن يك تبصره به قانون آيين نامه
داخلي مجلس شوراي اسالمي مبني برا اينكه دررأي گيري چناچه تعداد
شركت كنندگان كمتر از دو سوم حضار باشد نتيجه باطل و موضوع در
جلسه بعدي مجلس مطرح گردد.
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طرح تشدید مجازات مترددین به فلسطین اشغالی و اصالح مواد ()24
و ( )36قانون گذرنامه مصوب  ( 1351طراح اوليه و تصويب قانون ) این
طرح توسط خانم دکتر الهیان ارائه گردید و بر اساس آن افرادی که غیر
مجاز به سرزمین های اشغالی سفر می کنند مجازات هایی از قبیل حبس
و خسارت نقدی را خواهند داشت.
پيش��نهاد در راستاي اصالح طرح استاني شدن حوزههاي انتخابيه در
انتخابات مجلس ش��وراي اسالمي این طرح از دستور کار مجلس خارج
گردید.
طرح اصالح قانون اصالح قانون ترويج تغذيه با شير مادر مصوب 1386
در راستاي اعطاي مرخصي تولد نوزاد به پدران ( تا  2هفته پس از تولد
نوزاد پدر می تواند از مرخصی با حقوق و مزایا استفاده نماید و نیز مرخصی
پس از زایمان برای خانم ها تا یکسال اضافه گردد).
طرح دو فوریتی قانونی اصالح قانون حمایت از انقالب اس�لامی مردم
فلسطین  -مصوب 1369/2/19
طرح افشاء نقض حقوق بشر توسط آمریکا در جهان امروز
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    مشاركت و امضاي طرح هاي ارائه شده توسط ساير نمايندگان
     به شرح ذيل :
 90/1/12طرح الزام تهیه پیوست فرهنگی و اجرای آن در طرح های 		
مهم کشور
 90/9/8طرح حق اقامه دعوی حقوقی ،کیفری و اداری برای حفظ بیت المال
و حقوق مردم توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی
 90/5/11طرح استفساریه بند ( )4ماده ( )68قانون مدیریت خدمات کشوری
 90/5/9طرح تهیه شناسنامه رسمی برای اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی
 89/12/25طرح تشدید مجازات مترددین به فلسطین اشغالی و اصالح مواد
( )24و ( )36قانون گذرنامه مصوب 1351
 89/12/1طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات اسالمی
 89/10/5طرح استخدام مهندسین ناظر مزارع گندم کشور
 89/7/4طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان
 89/6/16طرح اصالح و الحــاق موادی به قانــون تعیین تکلیف استخـدامی
معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت
آموزش و پرورش مصوب  1388و 1389
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 89/6/2طرح اختیار دولت برای تعیین ساعات کار در ماه مبارک رمضـان و
افزایش تعطیلی عید سعید فطر
 89/4/29طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار
 89/4/2طرح معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در خصوص
دانشگاه آزاد اسالمی (در مخالفت با وقف دانشگاه آزاد)
 89/3/26طرح مقابله با توطئه هـای آمریکا و انگلـیس به منظور صیـانت از
دستاوردهای صلح آمیز هسته ای
 89/3/25طرح استفساریه بند (د) ماده ( )4قانون ثبت اختراعات ،طرح های
صنعتی و عالئم و نام های تجاری
 89/3/4طرح تامین وسایل کمک توانبخشـی مورد نیاز جانبازان و معلـولین
 89/2/22طرح اصالح مواد ( )213و ( )216آیین نامه داخلی مجلس شورای
اسالمی
 89/2/14طرح الحاق دو مـاده به قانون تعیین تکلـیف استخـدامی معلمـین
حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش
و پرورش مصوب 1388
 88/1/1طرح الحاق یک تبصره به مــاده ( )192آئین نامه داخــلی مجلـس
شورای اسالمی
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 88/7/2طرح متوازن سازی بهره برداری از منابع گاز کشور
 88/7/14طرح استفاده از تسهیالت صندوق ذخیره ارزی
 88/6/17طرح مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی
 88/6/1طرح افشاء نقض حقوق بشر توسط آمریکا در جهان امروز
 88/4/1طرح اصالح مواد ( )1و ( )7قانون نحوه اجــرای قاــنون مربـوط به
خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1364
 88/5/4طرح اصالح بند ( )1ماده ( )71قانون تشکیالت،وظـایف و انتـخابات
شوراهای اسالمی و انتخاب شهرداران مصوب 1357و اصالحات بعدی آن
 88/2/23طرح نحوه اجرای اصل یکصدوشصتم ( )160قانون اساسی و تبیین
وظایف و اختیارات وزارت دادگستری
 87/12/4جامع کاداستر کشور
 87/11/6طرح اصالح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات مصوب 1382
 87/1/25طرح ایمنی زیستی جمهوری اسالمی ایران
 87/6/17طرح اصالح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب
63/7/29
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اولویتها و رویکردهای

دكتر زهره الهيان
كانديداي دوره نهم مجلس شوراي اسالمي در مجلس آينده

مهمتري��ن رويکردهاي مجلس آينده توجه به س��ند
چشمانداز  ۲۰ساله و تحقق برنامه پنجم توسعه است.
برنامه ریزی جهت شکوفـایی اقتصــادی با توجـه به
فرصتهای پیشرو(فروپاشی قدرت بزرگ اقتصادی)
حـل معضـل بیکـاری از طـریق مشـارکت مـردم و
حمایت از تشکلهی کرآفرین و مشاغل خانگی
تسهیل ازدواج جوانان از طریق پیگیری قوانین موجود
توجــه ویـژه به تامین مسـکن زوجهــای جــوان و
تخصیص اعتبار الزم در بودجه ساالنه
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برنامه های پیشنهادی

دكتر زهره الهيان
برای مجلس نهم
 -1تحقق و اجراي ماده  230قانون برنامه پنجم با موضوع
تصويب " برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده " در جهت تقويت
نهاد خانواده  ،استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان با بازنگري قوانين
ومقررات مربوطه  ،پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ،توسعه و ساماندهی
امور اقتصادی ـ معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان
سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست ،تأمین اجتماعی ،اوقات فراغت،
پژوهش ،گسترش فرهنگ عفاف و حجاب ،ارتقاء سالمت ،توسعة
تواناییهای سازمانهای مردم نهاد ،ارتقاء توانمندیهای زنان مدیر و نخبه،
توسعه تعامالت بینالمللی ،تعمـیق باورهای دینی و اصـالح ساخـتار
اداری تشکـیالتی زنان و خانـواده .
 -2پیگيري و ادامه طرح بررسي موانع موجود برسـرراه حضـور زنان در
عرصه هاي كالن مديريتي كشور كه در مجلـس هشتـم فاز اول
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و دوم آن با همكاري مركز پژوهشها تدوين گرديده است و ارائه
راهـكارهـاي حقـوقي و قـانوني جـهت بهـره مندي هـر چه بيشتــر از
ظرفيتهــاي زنان علي الخصوص زنان نخبه در عرصه هاي كالن مديريتي
 -3ادامه پيگيري مراحل تصويب طرح اصالح آيين نامه داخلي مجلـس
درجهت تشكيل كميسيون زنان خانواده
 -4ادامه پيگيري مراحل تصويب طرح اصالح قانون اصالح قانون ترويج
تغذيه با شير مادر مصوب  1386در راستـاي اعطــاي یکســال مرخصـي
خانـواده به مادران و دو هفته به پدران پس از تولد نوزادان
 -5تدوين و طي مراحل تصويب طرح اجرايي شدن سند سـالمت زنـان
در تمام زمينهها
 -6پيگيــري و تدوين ظرفيتهــاي قـانوني مورد نيــاز جهت تــأسيس
بيمارستانهاي تخصصي و فوق تخصصی زنان با همكاري وزارت بهداشت
 -7پيگيري و حمايت در جهت تدوين و طي مراحل تصويب و قانوني
شدن اليحه بيمه زنان خانه دار
 -8پيگيري طرح تشكيل صندوق حمايت از خانوادههاي بي سرپرست
كه در يك مرحله با پيشنهاد در اليحه بودجه  1389جهت تخصيص 10
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درصد از اعتبار اختصاص يافته به صندوقهاي مهر امام رضا(ع) و
صنـدوق حمــايت از فرصتهــاي شــغلي به زنــان ســرپرست خانوار
 ،بدسرپـرست و خـود سرپرست اجرا و نياز به تكميل و طي مراحل بعدي
تصويب ميباشد.
 -9حمايت از ( ) NGOها با ادامه فعاليت فراكسيون سازمانهاي مردم
نهاد و استفاده هرچه بيشتر از ظرفيتهاي( ) NGOها در راستاي مباحث
قانون گذاري كه اين مهم در دوره هشتم با تشكيل فراكسيون و تأسيس
بانك اطالعاتي جامع ( ) NGOها و سامانه اطالع رســاني دفتــر هميار
قانون بخشي از روند خود را طي نموده است .
 -10پيگيري طرح اصالح ايين نامه داخلي مجلس در استفاده مجلس از
نظرات انجمنها .
 -11حمايت از تشكل هاي كار آفرين جهت ايجاد اشتغال و فرصتهاي
شغلي براي جوانان و زنان
 -12پيگيري بيش از پيش مباحث حقوق بشري در عرصه بين المللي با
تقويت ظرفيت كميته حقوق بشر مجلس
 -13پيگيري اجراي قانون مشاغل خانگي با رفع موانع اجرايي
-14پيگيري وحمايتهاي قانونگذاري در راستاي اليحه حمايت از
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كودكان و نوجوانان
 -15ادامه پيگيـري رونـد تـدوين و تصويب " سنـد مـلي امنـيت
زنـان و كودكان در روابط اجتماعي " موضوع ماده  722قانون برنامـه
پنجــم با همـكـاري مركز امور زنان ( " طرح امنيت بانوان در روابط
اجتمـاعي " در ابتداي دوره هشتم و با تشكيل كارگروهي تخصصي آغاز
شد و با همكاري مركز پژوهشها در قالب دو طرح تحقيقاتي و مطالعاتي
ادامه يافت ليكن فاز نهايي شامل پيش نويس قانون به جهت پيش بيني
قانونگذار در برنامه پنجم و تشكيل كميته هاي تخصصي در مركز امور زنان
به جهت رعايت عدم موازيكاري متوقف گرديد تا از طريق حمايتهاي ويژه
از اليحه مربوط  ،مراحل تصويب را طي نمايد) .
 -16حمايتهاي قانوني ويژه از ورزش بانوان و پيگيري موانع قانوني و
ارتقاء تشكيالت اداري و سازماني ورزش بانوان در سطوح مختلف از طريق
وزارت ورزش و جوانان با توجه به تأثير مثبت آن در سالمت بانوان و
تقوويت روحيه نشاط در دختران و زنان به عنوان مادران نسل امروز و فردا
 -17ادامه روند پيگيري مراحل تصويب نهايي طرح تعيين تكليف
تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني بامردان خارجي كه يك فوريت
آن در مجلس هشتم به تصويب رسيد .

مجلس در رأس امور است.
صحيفه نور ج  13ص 538

مجلس شوراي اسالمي واقع ًا به تمام معناي كالم در
رأس امور است ...بعد از مقام رهبري هيچ نهادي به
اهميت و حساسيت مجلس شوراي اسالمي نيست.

سخنراني مقام معظم رهبري 63/1/24

