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 تعالی باسمه

 

 مجلس شوراي اسالمیریاست محترم 

 نفر از نمایندگان رسیده اسـت،   176احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

 .شود جهت طی مراحل قانونی تقدیم می

 

 ):دالیل توجیهی(مقدمه 

و ) 69(ویژه اصل شصت و نهم  با عنایت به منطق قانون اساسی به

رویه تصویب اصول آن در مشروح مذاکرات تصویب قـانون اساسـی در   

و تجارب موفق جهانی درباره شفافیت و  1368و  1358ان سالهاي خبرگ

تواند از موکل پنهان باشـد و   با عنایت به اینکه عملکرد و رأي وکیل نمی

با توجه به مطالبه عمومی مردم و تعهد اکثر نمایندگان مجلس یازدهم بـه  

مردم براي پیگیري موضوع و به دلیل نقش مهـم شـفافیت در مبـارزه بـا     

خواري و نظر به اینکه پیش از استفاده از سیستم الکترونیکی،  و ویژهفساد 

واحده ذیل تقدیم  آراي نمایندگان در جلسات علنی شفاف بوده است ماده

 :شود مجلس شوراي اسالمی می

 -خضـریان  -ابوترابی -نجابت -نیاسر شریعتی -فراهانی ي امیرآباد -قالیباف

ــک ــین  -زاد نی ــاس حس ــدي -زاده عب ــا -ج ــاج -ريجب ــدینی میرت  -ال

 -نبویــان -خــواه آزادي -صــباغیان -هاشــمی زاده سیدامیرحســین قاضــی

 -الجـوردي  -الهیان -جمیري -بدري -بهزاد رحیمی -اله نوروزي رحمت

  -آزاد -پـروین صـالحی   -پـور  قاسـم  -پاشـایی  -سارا فالحـی  -سعیدي

 -مقصـودي  -شـیخی  -محمـدبیگی  -فاطمـه رحمـانی   -عفت شـریعتی 

ـ  -ایزدخواه   -عباسـپور  -شـجاعی  -کـوچی  رشـیدي  -رفیعـی  -ارانیچن

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


٣ 

ـینی   سیدشـمس  -بنـدپی  محسنی -عزیزي  -سـیدالبرز حسـینی   -الـدین حس

 -سـرمدي  -زارعـی  -حـاتمی  -نـژاد  کـوچکی  -خانقـاه  نظري -آصفري

 -ارکــانی -دشــتی -علیپورخنکــداري -زارع -خــواه یــزدي -روشــنفکر

 -جهـانگیرزاده  -فیـروزي  -سیاهکلی -محمدجواد عسکري -علیرضابیگی

 -نادري -نادران -گودرزوند -بابایی حاجی -جعفري -درخشان -نژاد محمد

 -احمـدنژاد  -جاللی -مرادیان -توانگر -محسن علیزاده -یديرش -زاکانی

 -مـرادي  -پـور  تقی -مهدي اسماعیلی -سعادتی -محمد علیپور -آقاجري

ــاوه -دهقــانی ــان -شــادمهر -حــدادي -وطــن نوب   -بســطامی -پــور آری

 -دهنوي -فروردین -جوکار -پیرهادي -گودرزي  عباس -پور حسین کمال 

 -پور حسین اله امان -محمدیاري -مقتدایی -ديپوربا فیروزي -ولی اسماعیلی

 -الـدین موسـوي   سـیدنظام  -رضـوانی  -زاده محمود عباس -علی علیزاده

 -شـریفیان  -بشـیري  -وردي حـق  -موسـی احمـدي   -منتظـري  -عموئی

 -محمودونـد  -محمـدي  -زاده حبیـب -قـادري  -نقدعلی -قدوسی کریمی

 -الرگانی وسويم -مولوي -هاشمی زاده سیداحسان قاضی -مفتح -شهبازي

 -خسـروي  -تقـوي  -مطهـري  -بگلریان -فریدون عباسی -مظفري رحیمی

 -شـکرالهی  -سـلیمی  -علیرضا نظـري  -اکبر کریمی علی -ابراهیم رضایی

 -زاده حسـین  -آقامیرسـلیم  -زهی حسین -رضازاده -ورناصري -نصیرائی

 -برمی علیزاده -زاده نجف -حسن نوروزي -خاندوزي -نژاد ساداتی -گلرو

 -رزمیان -دهمرده -فتحی -ابراهیمی -شاکري -سبزي -آرامی -النوريذو

 -راسـتینه  -نـژاد  رسـولی  -بـیغش  احمـدي  -موحد -نژاد بیگی -رضاخواه

 -ذاکر -پور قاسمی -اوسطی -آبادي نوش -مبلغی -محمد صالحی -راستی

 -کرمـی  -وحیدي -مهر پاك -حسین گودرزي -زنگنه -طغیانی -دلخوش

   -فرخـی  -آقاتهرانی -پورابراهیمی -حسنوند -عتیشری غالمرضا  -طاهري

 پژمانفر -سیدموسی موسوي
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 :عنوان طرح

 شفافیت آراي نمایندگان 
 

نامـه داخلـی مجلـس     تغییرات ذیل در متن قـانون آیـین   -واحده ماده

 :شود شوراي اسالمی اعمال می
 :شود اضافه می) 5(تبصره ذیل در ماده  -1

رعایت شرایط مندرج در این ماده اجـازه   ملی با  نماینده رسانه -3تبصره
 .هاي مجلس را خواهد داشت حضور و تهیه گزارش از جلسات کمیسیون

و «عبـارت  » بـه اطـالع نماینـدگان   «، پس از عبارت )64(در ماده  -2
 .شود اضافه می» مردم

 :شود ، تبصره ذیل اضافه می)119(در ماده  -3
ن هـر جلسـه علنـی    رئیسه مجلس موظف است در پاپا هیأت -تبصره

) 3(مجلس شوراي اسالمی آراي هر یک از نمایندگان را به جز مصادیق بند 
به تفکیک موافق، مخـالف، ممتنـع و عـدم مشـارکت در سـامانه      ) 118(ماده

رسانی مجلس شوراي اسالمی به طور شفاف اعالم نماید؛ به نحوي که  اطالع
گزارش حضـور،  . ر باشدپذی پردازي آن براي آحاد ملت امکان مشاهده و داده

هاي داخلی و خارجی تمام نمایندگان نیـز بایـد    غیاب، تأخیر و نیز مأموریت
رئیسـه مجلـس بـه طـور شـفاف در سـامانه مـذکور         هر مـاه توسـط هیـأت   

 .رسانی شود اطالع
» هـاي دیگـر أخـذ رأي    هر یـک از روش «عبارت ) 120(در ماده  -4

 .گردد می» یکی یا قیام و قعوداستفاده از دستگاه الکترون«جایگزین عبارت 
 .حذف شود) 122(در ماده ) 3(بند  -5
 :شود اضافه می) 122(تبصره ذیل در ماده  -6

در مواردي که حداقل پـانزده نفـر از نماینـدگان درخواسـت      -تبصره
گیري مخفی با ورقه دهنـد، ابتـدا بـدون بحـث نسـبت بـه درخواسـت         رأي
اصـل موضـوع درخواسـت     شـود و در صـورت تصـویب، در    گیري می رأي
 .گیري مخفی با ورقه انجام خواهد شد رأي
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 رئیسه محترم مجلس شوراي اسالمی هیأت

نامه داخلی مجلـس شـوراي اسـالمی و     احتراماً، در اجراي قانون آیین

 25/3/1389قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقـررات کشـور مصـوب    ) 4(ماده 

 .شود تقدیم میشفافیت آراي نمایندگان طرح در مورد  نظر معاونت قوانین

 معاون قوانین
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 است رعایت شده. 

 با اعمال نظر کارشناسی. (است رعایت شده( 

 شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده. 

 دارد. 

 ندارد. 

 دارد. 

 ندارد. 
 دارد. 

 ندارد. 

 دارد. 

 ندارد. 

 کل تدوین قوانین نظر اداره

 معاون محترم قوانین

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(احتراماً در اجراي بندهاي 

 :شود شرح زیر تقدیم می کل به نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 
 

 :سابقه تقدیم -1

 .قبالً تقدیم نشده است  - 130ماده 

       -   قبالً در جلسه علنی شماره         مورخ            تقدیم و در تاریخ              در مجلس /   کمیسیون 

 :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 تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور) 4(ماده ) 2(در اجراي بند  -2
 

 نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین

 

 ):شکلی(نامه داخلی مجلس  از نظر آیین -3

 -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
 

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

 

  مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی( 

 دون تغییر اساسیب 

  نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از 

 باشد می. 

 باشد نمی. 

 موضوع            یک 

موضوع یک از بیش

 

 باشد نمی. 

 باشد می. 

 واحده ماده 

مواد متعدد 
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 ندارد . 

 شود دارد، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می. 

 ندارد. 
  ،شود اصول مغایر و دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می/ اصلدارد. 

 ندارد . 

 شود دارد، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می. 

 شده است . 

 شود نشده است، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می. 

 شود نمی 

 شود می 

 ندارد . 

 دارد. 

 ندارد . 

 دارد. 

ــد -4 ــاده) 4(در اجــراي بن ــور  ) 4(م ــررات کش ــوانین و مق ــیح ق ــدوین و تنق ــانون ت  ق

 :25/3/1389مصوب      

 از نظر قانون اساسی؛: اول

 طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت 

 

 انداز؛ چشمهاي کلی نظام و سند  از نظر سیاست: دوم

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

 

 از نظر قانون برنامه؛: سوم

 طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 

 

 ؛)ماهوي(نامه داخلی مجلس  از نظر آیین: چهارم

   

 رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی -140ماده  -الف 

 

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

 

 .شود یک برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می تعداد 

 
 مدیرکل تدوین قوانین

 
_______________________________________________ 

 

 قانون اساسی مغایرت) 156(اصل) 5(طرح تقدیمی از حیث پیشگیري از وقوع جرم با بند -5

 

 
از وقوع جرم قوه قضائیه پیشگیريمعاونت اجتماعی و   

 

٢ 

٣ 
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 کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره

 

 :بیان مستندات و دالیل مغایرت

با توجه به اهمیت و حساسـیت موضـوع طـرح تقـدیمی الزم بـود در مقدمـه تـوجیهی         -1

گرفـت و   صورت مفصل و مشروح، ادله، ضرورت و آثار تصویب آن مورد بررسی قرار می به

 .شد مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته نتایج آن ارائه می در صورتی که تحقیقات و

افزاید و این عالوه  طرح تقدیمی در صورت تصویب، عنوان مستقلی به عناوین قانونی می -2

هاي تقنینی مجلس شوراي اسالمی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قـوانین   بر مغایرت با سیاست

لذا با توجه به اینکه متن طرح درصدد اصـالح  . داردو مقررات کشور، تورم قوانین را در پی 

اصالح موادي از «نامه داخلی مجلس است مناسب است عنوان آن به  آیین قانون برخی از مواد

 .تغییر یابد» نامه داخلی مجلس قانون آیین

واحـده، مغـایر بـا     طرح تقدیمی داراي موضوعات متعدد بوده و تقدیم آن در قالب مـاده  -3

لذا پیشنهاد . نامه داخلی مجلس است قانون آیین) 138(نگارش متون قانونی و ماده  ناصول آیی

 .می شود طرح حاضر در قالب مواد متعدد تنظیم شود

قانون، اوالً بدون در نظر گرفتن دو تبصره سابق این  )5(، تبصره الحاقی به ماده )1(در بند  -4

 )5(ثانیـاً موضـوع مـاده    . اصـالح گـردد  ) 3(ه و لذا شماره این تبصره باید ب  ماده تنظیم شده

هـا   ضوابط ورود به صحن علنی مجلس است و تبصره الحاقی به مسـئله ورود بـه کمیسـیون   

 .پرداخته و از این جهت با موضوع اصلی ماده، مناسبت ندارد

 قانون، بدون در نظر گرفتن تبصره سابق این ماده )122(، تبصره الحاقی به ماده )6(در بند  -5

 .باید اصالح گردد) 1(و تبصره سابق به ) 2(و لذا شماره تبصره الحاقی به   تنظیم شده

تواند اثر آن  با ماهیت و فلسفه اصلی طرح مغایر است و می )6(تبصره الحاقی در ذیل بند  -6

 .را خنثی کند

را  کلیه نهادهاي قانونگذاري يیت آرافتوانست بصورت جامعتر تنظیم شده و شفا طرح می -7

 .داد مدنظر قرار می

هـاي   سیاسـت ) 9(بطور کل ادبیات تقنینی طرح نیاز به بازنگري دارد و از این حیث با بند -8 

رعایـت  «مبنـی بـر    6/7/1398مصـوب  ) ظلـه  دام(کلی قانونگذاري ابالغی مقام معظم رهبري

ق الحـا «بطـور مثـال الزم اسـت عبـارت     . مغـایرت دارد » نویسی اصول قانونگذاري و قانون

 .جاي طرح گردد در جاي» .شود اضافه می«جایگزین عبارات » شود می
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