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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۹ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
مقدمه: تنظیم کنندگان قانون اساسی در اقدامی مترقی، لزوم علنی بودن جلسات مجلس و پخش مستقیم ان از 
مهمترین و فراگیرترین رسانه ان زمان یعنی رادیو را در اصل شصت و نهم قانون اساسی گنجاندند. با گذشت 
زمان و جایگزین شدن تلویزیون به عنوان فراگیرترین رسانه، با وجود پخش هزاران ساعت برنامه کم اثر در 
سیمای جمهوری اسالمی ، مردم از دیدن و نظارت بر انچه در راس نهادهای کشور و خانه ملت می گذرد 

محروم هستند. به منظور رفع این نقیصه این طرح جهت مراحل قانونی تقدیم می گردد 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
حسینعلی حاجی دلیگانی - جالل محمودزاده - جواد کریمی قدوسی - احمد امیرآبادی فراهانی - 
علیرضا نظری - فرهاد بشیری - علیرضا ورناصری قندعلی - انور حبیب زاده بوکانی - سلمان اسحاقی 
- مهدی سعادتی بیشه سری - بهروز محبی نجم آبادی - جواد نیک بین - علی جدی - محمدحسین 
فرهنگی - محمدتقی نقدعلی - روح اله ایزدخواه - علی اصغر عنابستانی - فاطمه رحمانی - نصراله 
پژمان فر - مالک شریعتی نیاسر - سیدمجتبی محفوظی - روح اله نجابت - سیدمصطفی آقامیرسلیم - 
علیرضا سلیمی - بهزاد رحیمی - ابراهیم عزیزی شیراز - ابوالفضل عموئی - موسی احمدی - یعقوب 

رضازاده 
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عنوان طرح:
پخش مذاکرات مجلس از سیمای جمهوری اسالمی 

ماده ۱: صداوسیمای جمهوری اسالمی موظف است حداکثر تا ۳ ماه پس از تصویب این قانون با تاسیس شبکه 
تلویزیونی خانه ملت، مذاکرات علنی مجلس را به صورت مستقیم پخش کند.

تبصره: پخش هر جلسه علنی مجلس باید ظرف ۲۴ ساعت یک بار تکرار شود
ماده۲: شبکه تلویزیونی خانه ملت موظف است جلسات رسمی کمیسیون هاو هیات رییسه مجلس را حداقل یک بار و 

حداکثر ظرف مدت ۳ روز از زمان برگزاری جلسه پخش کند.
ماده۳: شبکه تلویزیونی خانه ملت موظف است حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از اعالم وصول با افراد ذیل به مدت اعالم 

شده، مصاحبه به صورت زنده در استودیو یا زنده صوتی و یا صوتی تصویری از راه دور برگزار کند
الف: امضاکننده اول طرح های قانونی و تحقیق و تفحص به مدت ۱۵ دقیقه 

ب: امضاکننده اول سوال از وزرا به مدت ۵ دقیقه
ج: امضاکنندگان اول و دوم و سوم سوال از رییس جمهور هر یک ۱۵ دقیقه

د: امضاکننده اول تذکر به رییس جمهور و وزرا به مدت سه دقیقه
ه: امضاکنندگان اول و دوم استیضاح وزرا هریک ۱۵ دقیقه

و: امضاکنندگان اول و دوم اعمال ماده ۲۳۴ ایین نامه داخلی مجلس هر یک به مدت ۱۵ دقیقه
ز : اعضای هیات رییسه و روسای کمیسیونها هر دو ماه یکبار برای تشریح وظایفمربوطه

ح: روسای فراکسیونها ی مصوب هر ۳ ماه یکبار برای تشریح فعالیتهای فراکسیون 
ط: هر یک از نمایندگان با تقاضای ایشان جهت تشریح فعالیتهای نمایندگی هر ۴ ماه یکبار 

تبصره.:هر یک از نمایندگان موضوع بندهای این ماده می توانند یک نماینده جایگزین را برای مصاحبه معرفی کند 
ماده۴: هزینه های تاسیس و اداره شبکه موضوع این قانون از محل درامد تبلیغات در ان شبکه تامین می شود.
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح: 

پخش مذاکرات مجلس از سیمای جمهوری اسالمی  تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون
☐

(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن
☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد
☐

دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد
☐

دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد
☐

دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد
☐

دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ██ یک موضوع ██
ماده واحده ☐

است و پیشنهاد آن به عنوان
بیش از یک موضوع

☐

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد.

☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز؛

ندارد. ██

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

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس (ماهوی)؛

شده است. ██ الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی     
نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: - عبارت « با وجود پخش هزاران ساعت برنامه کم اثر در 
سیمای جمهوری اسالمی» در مقدمه توجیهی ، نامناسب است و باید حذف گردد. 

- درباره موضوع این طرح ، قانون معتبر وجود دارد که با عنایت به سیاستهای تنقیحی مجلس شورای اسالمی مقرر در 
قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ مبنی بر جلوگیری از تورم قوانین، این طرح باید در قالب 

الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس که دارای ارتباط موضوعی با آن است، تنظیم شود. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این اداره

کل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ██

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی
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