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  شوري یک
  

الزام دولت و شهرداري تهران حسب مورد به واگذاري مؤسسات طرح 
  جم، کیهان و همشهري به بخش خصوصی اطالعات، ایران، جام

  
  

  
  

  هاي ارجاعی کمیسیون
  : اصلی 
   

  
  : فرعی

  
  
  
 
  قوانین معاونت

ــراي     ــر اج ــارت ب ــی و نظ ــد مل ــت از تولی ــژه حمای وی
  اساسیقانون ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم  سیاست

ـبات  - آموزش، تحقیقات و فناوري  - برنامه و بودجه و محاس
  فرهنگی - امور داخلی کشور و شوراها
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  تعالی باسمه
  

  محترم مجلس شوراي اسالمی ریاست
   ،نفر از نمایندگان رسـیده اسـت   44احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

  .دشو جهت طی مراحل قانونی تقدیم می
  

  ):دالیل توجیهی(مقدمه 
هاي فراوان که بـه نماینـدگی از جریانـات     با توجه به وجود روزنامه

حـال انتشـار   هاي فرهنگی و اجتماعی متفاوت در   مختلف سیاسی و سلیقه
هـاي خبـري و    هاي اجتماعی و سـایت  است و با عنایت به گسترش شبکه

المال براي انتشـار روزنامـه بـا تیـراژ      از بیت  عدم ضرورت پرداخت هزینه
هـاي عمـومی، لـذا     المال مسلمین و دارایـی  اندك و وجوب صیانت از بیت

  :شود طرح ذیل تقدیم می
 - عنـایتی  شـاه  سیاوشـی  - سلحشـوري  - زمـانی  جانی علی - بنیادي - فتحی

 - محمدرضا نجفی - شیخ - عابدي - علی اسماعیلی - یزای هاشم - نژاد شریعت
 - صالح بابایی - مقصودي - سروش - پور نورقلی - نژاد یوسف - رضا کریمی

 - مــازنی - هزارجریبــی - سیدمحســن علــوي - لطفــی - فاطمــه ســعیدي
 - نشـین  شـاه   محمـودي  - علـی ابراهیمـی   - مطهري - زاده حسین - زرآبادي

 - )تهـران (محمـدي  - آبادي ایمن جعفرزاده - محمودزاده - سیدفرید موسوي
 - شـقالن  پورحسـین  - بیرانونـدي  - پـور  قاضـی  - اوالدقبـاد  - پناه نیکزادي
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 - همتـی  - زنگیـر  فیضی - الرگانی موسوي - فاطمه حسینی سیده - نژاد تربتی
  صفري - الدین تاج - سوسفی جمالی

  
  :عنوان طرح
شهرداري تهران حسب مورد به واگذاري مؤسسات  الزام دولت و

  جم، کیهان و همشهري به بخش خصوصی اطالعات، ایران، جام
  

با رعایت مصالح و منافع ملی و بـا تـدارك مقـدمات     -واحده ماده
الزم، دولت و شهرداري تهران حسب مورد مکلفند نسـبت بـه واگـذاري    

با کلیـه مایملـک،    جم، کیهان و همشهري مؤسسات اطالعات، ایران، جام
درآمد حاصله ناشی از . ها به بخش خصوصی اقدام کنند شرکتها و دارایی

سازي و  جم و کیهان صرف مدرسه فروش مؤسسات اطالعات، ایران، جام
 .شود توسعه آموزش و پرورش در مناطق محروم می
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  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

  ) 4(ماده نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی و  آییناحتراماً، در اجراي 

  نظـر   25/3/1389قانون تـدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات کشـور مصـوب       

الزام دولت و شهرداري تهران حسب مـورد  طرح در مورد  معاونت قوانین

جم، کیهـان و همشـهري بـه     به واگذاري مؤسسات اطالعات، ایران، جام

  .دشو تقدیم می بخش خصوصی

 معاون قوانین
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  .است رعایت شده £
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده £
.شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده ¢

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  كل تدوين قوانين نظر اداره
  معاون محترم قوانين

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(در اجراي بندهاي  احتراماً
  :دشو کل به شرح زیر تقدیم می نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .ده استشقبالً تقدیم ن ¢ -  130ماده 

  کمیسیون   £/ مجلس £در و در تاریخ               تقدیممورخ             قبالً در جلسه علنی شماره         £ -       
  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  

  با تغییر اساسی £
  

  پیش از انقضاء شش ماه  £
  

  با انقضاء شش ماه £
  

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     
  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

  نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین
  
 :)شكلي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين -٣

  - 127ماده  - الف
     )نفر 15(حداقل امضاء الزم  - اول

  

  موضوع و عنوان مشخص - دوم
  

         دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - سوم
  

       موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان - چهارم
  

  مواجه با ایراد     است و پیشنهاد آن به عنوان                                      طرح تقدیمی داراي - 138ماده  - ب
  

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی  £
  بدون تغییر اساسی £
 نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از  £

  .باشد می £
 .باشد نمی £

ا موضوع        يك ¢
موضوع يك از بيش £

  

  .باشد نمي ¢
 .باشد مي £

  واحده ماده ¢
 مواد متعدد £
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  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد £
.شود اصول مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي/ اصلدارد،  ¢

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . شده است ¢
 .شود ، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مينشده است £

  شود نمي ¢
 شود مي £

  . ندارد ¢
 .دارد £

  . ندارد £
 .دارد £

ــد - ٤ ــاده) ٤(در اجــراي بن ــررات كشــور  ) ٤(م ــوانين و مق ــيح ق ــدوين و تنق ــانون ت   ق
 :٢٥/٣/١٣٨٩مصوب      

  از نظر قانون اساسي؛: اول
  طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت  

  
  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم

     انداز مغایرت هاي کلی نظام و سند چشم طرح تقدیمی با سیاست  
  

  از نظر قانون برنامه؛: سوم
  برنامه مغایرتطرح تقدیمی با قانون   

  
  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  آييناز نظر : چهارم
     
  رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی -140ماده  -الف  

  
  رأي نمایندگان         و نیاز به                     تغییر برنامه مصوبموجب اصالح یا  - 181ماده  - ب  

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می یکتعداد   

 
 مدیرکل تدوین قوانین
 
_______________________________________________  

  
  قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(بندطرح تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با  -٥

  
 

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   
  

٢  
٣  
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  کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره
  

  :بيان مستندات و داليل مغايرت
هـاي   عنوان طرح مطول و خالف اصل ایجاز است، همچنین به جهت رعایت سیاست -1

لحاق به یکی از قوانین سـابق  تنقیحی مجلس مناسب است که طرح در قالب اصالح یا ا
قـانون  ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم  الحاق یک ماده به قانون اجراي سیاست نظیر

  .اساسی، ارائه شود
با رعایـت قـانون اجـراي    «واحده عبارت  عنوان، در صدر مادهدر صورت عدم تغییر  -2

بـا   25/3/1387قـانون اساسـی مصـوب    ) 44(هاي کلی اصل چهـل و چهـارم    سیاست
  .درج شود» اصالحات و الحاقات بعدي

در طرح از بیان عبارات مبهم، باید خودداري شود، لذا مناسب است به جاي عبارت  -3
  .مورد نظر به صراحت درج شودمقصود » با تدارك مقدمات الزم«
پـس از واریـز بـه    «قانون اساسی، عبارت ) 53(به جهت رعایت اصل پنجاه و سوم  -4

  .اضافه شود» سازي صرف مدرسه«قبل از عبارت » خزانه
واگذاري پنج مؤسسه شده ولـی در قسـمت اخیـر آن    به واحده تکلیف  در صدر ماده -5

  .مؤسسه تعیین تکلیف گردیده استتنها در مورد درآمد حاصل از فروش چهار 
شود، الـزام   اداره می فقیه با عنایت به اینکه مؤسسات کیهان و اطالعات زیر نظر ولی -6

پـذیر نیسـت و    ان و اطالعات به بخش خصوصی امکاندولت به واگذاري مؤسسات کیه
) 57(هرگونه اقدام مجلس براي خصوصی کردن این دو مؤسسه مغایر اصل پنجاه و هفتم 

جم به بخش خصوصی با توجه بـه   سسه جامهمچنین واگذاري مؤ .باشد قانون اساسی می
  باشد و جم متعلق به صداو سیما می سسه جامسهام مؤ %)25(اینکه در حال حاضر صرفاً 

شرکت صوتی و تصویري سـروش، شـرکت   (دیگر آن متعلق به بخش خصوصی  %)75(
است، لذا درواقع تحصیل ...) سیما وتعاونی مصرف کارکنان، صندوق بازنشستگی صداو

  .سهم صداوسیما تأثیر بسزایی ندارد %)25(باشد و واگذاري حاصل می
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