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طرح نمایندگان

██ عادی  ☐ یک فوریتی  ☐ دو فوریتی  ☐ سه فوریتی

                  

اين طرح در جلسه علني شماره  ۳۰  مورخ   ۱۳۹۹/۷/۶  مجلس شورای اسالمی

 به صورت                                   مطرح گردید و به صورت                               اعالم وصول گردید.

دبير هيأت رئيسه
امضا

طرح اداره صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 

معاونت قوانين؛ بررسي و اظهارنظر نماييد.       
دبير هيأت رئيسه

امضا

دوره: یازدهم
شماره چاپ: 

شماره ثبت: ۱۹۴

تذکر: اعالم وصول این طرح در اجرای ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور 
مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ پس از اخذ نظر معاونت قوانین و در صورت عدم مغایرت آن با مواد آیین 

نامه داخلی مجلس شورای اسالمی امکان پذیر خواهد بود.

عادی██

یک فوریتی☐

دو فوریتی☐

سه فوریتی☐

عادی██

یک فوریتی☐

دو فوریتی☐

سه فوریتی☐
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باسمه تعالي

معاونت قوانين

به منظور بررسي تقاضاي فوريت طرح در صحن علني توزيع شود.

تاريخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ ساعت ۱۰:۲۳

دبير هيأت رئيسه
امضا
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باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسالمي 

احتراماً، طرح ذيل كه به امضا ۷۰ نفر از نمايندگان رسيده است جهت طي 
مراحل قانوني تقديم ميگردد.

مقدمه(داليل توجيهي):

  

با گذشت چندین دوره مدیریت در سازمان صدا و سیما و مشخص شدن نقاط قوت و ضعف در اداره هرچه بهتر رسانه 
ملی و شرایط حساس و تهاجمی رسانههای خارجی، ضرورت دارد جهت کارآمدتر نمودن و اختیار عمل در بهره گیری 
از ظرفیت های موجود و اعمال نظارت دقیقتر بازنگری در اساسنامه صدا و سیما صورت پذیرد تا در شرایط فعلی بتواند 

در ماموریت و مسئولیت محوله طبق قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری عمل نماید. 
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عنوان طرح

 موضوع طرح

طرح اداره صدا و سيماي جمهوري اسالمي ایران 
فصل اول

فصل اول- کليات
ماده۱

ماده۱- در اجرای اصل یکصد و هفتاد و پنجم(۱۷۵) قانون اساسی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران که در 
این قانون اختصاراً «سازمان» نامیده میشود، مؤسسهای دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد که نصب و عزل 
رئیس آن با مقام معظم رهبری است و تابع قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات دولتی است مگر در مواردی که در این 

قانون حکم خاصی پیشبینی شده باشد.
تبصره

تبصره – مؤسسات تابعه سازمان نیز مؤسسه دولتی محسوب میگردند و شرکتهای زیرمجموعه سازمان با رعایت 
سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی شرکت دولتی تلقی میشوند. 

ماده ۲
ماده ۲ - پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی، تأسیس فرستنده و استفاده از امکانات ماهواره و سایر زیر ساخت ها برای 

پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی در انحصار سازمان است. 
ماده۳

ماده۳- مرکز اصلی سازمان در تهران است. سازمان میتواند با توجه به اولویتهای جغرافیایی فرهنگی و سیاسی در 
چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه در داخل کشور در هر منطقه استان، شهرستان و یا بخش به تأسیس مراکز رسانهای و 

یا دفاتر خبری در خارج از کشور به ایجاد نمایندگی رسانهای مبادرت ورزد. 
فصل دوم

فصل دوم- مأموريت سازمان و خطمشيکلي و اصول و ارزشهاي حاکم بر برنامهها 

طرح اداره صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 
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ماده۴
ماده۴- مأموریت سازمان عبارت است از هدایت فرهنگ و افکار عمومی براساس موازین اسالمی و مصالح کشور، 

کوشش در جهت وحدت جهان اسالم و مقابله با جنگ نرم از طریق شبکههای رادیویی و تلویزیونی و رسانههای مجازی 
و مکتوب با تولید و پخش برنامههای متنوع آموزشی و ارشادی خبری و اطالعرسانی- سرگرمی و تفریحی در سطوح 

مختلف اعم از استانی، ملی، منطقهای و جهانی با بهرهگیری از ظرفیت هنر فاخر اسالمی و ایرانی و جهتدهیمؤثر و 
کارآمد آن

ماده۵
ماده۵- خط مشی و ارزشهای حاکم بر برنامههای سازمان عبارتند از:

ردیف۱
۱- حاکمیت ارزشهای اسالمی- ایرانی ، انقالب اسالمی- قانون اساسی- اندیشههای حضرت امام خمینی(ره) و مقام 

معظم رهبری، بر تمامی سیاستگذاریها و برنامهریزیها و تولیدات سازمان
ردیف۲

۲- زمینهسازی برای دستیابی به خودکفایی و سیاست مستقل در همه ابعاد
ردیف۳

۳- تقویت و گسترش وحدت، الفت و انسجام جامعه از طریق ارج نهادن به فرهنگ و زبان اقوام و طوایف کشور و 
حیثیت و کرامت افراد

ردیف۴
۴- ترویج روح امید، نشاط، اعتماد، تالش، استقامت و ایثار

ردیف۵
۵- حمایت از فرهنگ و تمدن اسالمی از طریق زدودن غبار غربت و انزوا از چهره مفاهیم عمیق اسالم و حقایق درخشان 

قرآن و وحدت جهان اسالم
ردیف۶

۶- گسترش آگاهی و رشد جامعه در زمینههای گوناگون ازجمله اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی 
بهمثابه یک دانشگاه عمومی

ردیف۷
۷- تأمین آزادی بیان، نشر افکار و تضارب آراء در امر سیاستگذاری، برنامهریزی و برنامهسازی

ردیف۸
۸- عدم جانبداری در حوزه رقابتهای سیاسی

ردیف۹
۹- پاسداری از فرهنگ، خط و زبان فارسی و پرهیز از غلطگویی و غلطخوانی

ردیف۱۰
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۱۰- اطالعرسانی بهنگام، صحیح، دقیق و مؤثر از رویدادهای داخلی و خارجی و پرهیز جدی از هرگونه حالت انفعالی در 
خبررسانی
ردیف۱۱

۱۱- تولید و کسب اخبار و اطالعات صحیح، دقیق و بهنگام از منابع معتبر و مستقل خبری
ردیف۱۲

۱۲- ترغیب مردم به حضور فعال در عرصههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور
ردیف۱۳

۱۳- ارج نهادن به فضیلتها و فداکاریهای شهداء و ایثارگران انقالب اسالمی و زنده نگاه داشتن خاطره آنها
ردیف۱۴

۱۴- ایجاد زمینههای رشد فکری در مردم و بهوجود آوردن امکان تحلیل، نقد، ریشهیابی و واقعبینی در مسائل اجتماعی، 
در راستای ترویج و تقویت روابط انسانساز اسالمی

ردیف۱۵
۱۵- تالش برای توسعه و تحکیم تقریب بین مذاهب اسالمی و رعایت حقوق اقلیتهای دینی نامبرده شده در قانون اساسی

ردیف۱۶
۱۶- آشنا کردن مردم با حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی مندرج در قانوناساسی و قوانین موضوعه و تقویت زمینههای 

فکری و اخالقی آنان جهت اجراء و حاکمیت هرچه بیشتر قانون
ردیف۱۷

۱۷- ترویج امر به معروف و نهی از منکر، ایجاد و تقویت روحیه انتقادپذیری بین مردم و مسؤوالن
ردیف۱۸

۱۸- تکریم مقام واالی زن و شناساندن ارزش واقعی وی از دیدگاه اسالم، آموزش فضائل اخالقی در خانواده و تحکیم و 
انسجام روابط خانوادگی

ردیف۱۹
۱۹- گسترش و تعمیق بینش سیاسی- انقالبی مردم برای مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم

ردیف۲۰
۲۰- اتخاذ سیاستهای تبیینی و تبلیغی مناسب در قبال دولتها و ملتها، مقاومت اسالمی و جنبشهای آزادیبخش و ضد

استکباری در چهارچوب دیپلماسی مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت نظام
ردیف۲۱

۲۱- تالش و زمینهسازی برای تحکیم روابط عادالنه اقتصادی و ترویج الگوی صحیح مصرف
ردیف۲۲

۲۲- اطالعرسانی و آگاهسازی برای افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی در جهت رسیدن به خودکفایی
ردیف۲۳

۲۳- اطالعرسانی و آگاهسازی در جهت توسعه دولت الکترونیک، چابکسازی ساختارها و نظام اداری کشور

www.dotic.ir

http://dotic.ir


ردیف۲۴
۲۴- کمک به ارتقاء توان ملی و آمادگی دفاعی کشور برای مقابله با بحران

ردیف۲۵
۲۵- ایجاد شرایط مناسب بهمنظور نقد اهداف و برنامههای دستگاههای اجرائی و ارزیابی عملکرد آنها در قالب 

شاخصهای اختصاصی، عمومی، ملی و بینالمللی
ردیف۲۶

۲۶- حمایت از نهضت تولید علم و دانش، کرسیهای آزاد اندیشی و نظریه پردازی 
ردیف۲۷

۲۷- پرهیز از هرگونه ارائه که متضمن بدآموزی در اندیشه و رفتار باشد.
ردیف۲۸

۲۸- اهتمام به برنامههای جوانان و نوجوانان بهطوری که ضمن برخورداری از استحکام بنیادین با شیوههای جذاب و 
شادیبخش همراه باشد.

ردیف۲۹
۲۹- استفاده از موسیقی و هنر اصیل ایرانی که با ساخت روحی و عاطفی مردم ایران همخوان و همنوا است و پرهیز از 

پخش موسیقی مبتذل و لهوی بهویژه آنچه فاقد هویت ملی و اصالت ایرانی است.
ردیف۳۰

۳۰- توجه به نمایش هویت ایرانی ـ اسالمی در برنامههای برونمرزی و پرهیز از ابتذال و تکرار 
فصل سوم

فصل سوم- وظايف و اختيارات 
ماده ۶

ماده ۶- انجام هرگونه فعالیت رادیویی و تلویزیونی که قابلیت انتشار فراگیر در داخل و خارج از کشور را به صورت 
واقعی و مجازی داشته باشد، در انحصار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران است و هرگونه فعالیت اشخاص 

حقیقی و حقوقی در امور زیر منوط به کسب مجوز از این سازمان است:
ردیف۱

۱- تأسیس فرستنده به منظور انجام فعالیتهای رسانهای در امر پخش صوت و تصویر فراگیر
ردیف۲

۲- ایجاد شبکههای ارتباطی با سیم و بیسیم مانند ماهواره ، پخش کابلی، شبکههای محلی و ناحیهای برای فعالیتهای 
رسانهای در امر پخش صوت و تصویر

ردیف۳
۳- استفاده از فضای فرکانس کشور برای پخش فراگیر صوت و تصویر

ماده ۷
ماده ۷- وظایف سازمان بهشرح زیر است:

www.dotic.ir

http://dotic.ir


ردیف۱
۱- تولید، تأمین و پخش برنامههای متنوع و جذاب رادیویی تلویزیونی با رویکردهای آموزشی، خبری و اطالعرسانی، 

سرگرمی و تفریحی برای مخاطبان داخل و خارج از کشور
ردیف۲

۲-ترویج و اشاعه افکار، آرمانها و آثار بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقالب
ردیف۳

۳- فراهم کردن بسترها و زیرساختهای الزم برای توسعه پوشش جمعیتی و جغرافیایی شبکههای رادیویی و تلویزیونی در 
سطح ملی، منطقهای و بینالمللی بهصورت ایمن، پایدار و مستمر طبق آخرین استانداردهای فنی و با بهرهگیری از 

فناوریهای نوین رسانهای، اینترنت، ماهواره و شبکههای کابلی
ردیف۴

۴- ایجاد و توسعه رسانههای نوین از قبیل درگاه، رسانههای الکترونیکی و پایگاههای اطالعرسانی و سایر عناوین مرتبط 
و تسهیل دسترسی عموم مردم به این رسانهها در عرصه ملی و بینالمللی در محدوده برنامههای رادیویی و تلویزیونی

ردیف۵
۵- برقراری مناسبات رادیویی و تلویزیونی با دیگرکشورها

ردیف۶
۶- انعکاس خواستها و نیازهای مردم و بیان پیشرفتها و مشکالت دستگاههای اجرائی در جهت برقراری تفاهم و ارتباط 

متقابل بین مردم و مسؤولین
ردیف۷

۷- سازمان موظف است درخصوص فعالیتهای برونمرزی سازمان ازجمله مخاطبان فارسی زبان خارج از کشور اعم از 
ایرانیان و غیرایرانیان و سایرعالقمندان به زبان فارسی و مسائل ایران و نیز فعالیتهای برونمرزی سازمان درخصوص سایر 

کشورها برای غیرایرانیان و غیرفارسی زبانان ساکن آن کشورها برنامه تولید نماید. 
ماده ۸

ماده ۸- سازمان برای تحقق اهداف و انجام وظایف قانونی خود، با رعایت سایر قوانین و مقررات از اختیارات زیر 
برخوردار است:

ردیف۱
۱- طراحی و ایجاد ساختار، تشکیالت و الگوی نیروی انسانی مورد نیاز

ردیف۲
۲- تربیت و تأمین نیروی انسانی کارآمد در رشتههای مختلف مورد نیاز سازمان بهویژه در امور تولیدی، هنری و 

تخصصهای فنی مورد نیاز، از طریق دانشگاه صداوسیما و نیز جذب فارغالتحصیالن سایر دانشگاهها و مراکز آموزش 
عالی

ردیف۳
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۳- مشارکت و سرمایهگذاری در تولید، تأمین و توزیع برنامههای رادیویی و تلویزیونی، چندرسانهای و فضای مجازی با 
سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی وخارجی،بارعایت قانون اجرای سیاستهای اصل چهلوچهارم(۴۴)قانون 

اساسی
ردیف۴

۴- استفاده از خدمات تخصصی، کارشناسی و یا مشاورهای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت اصل 
هشتادودوم (۸۲) قانون اساسی

ردیف۵
۵- شناسایی نخبگان و هنرمندان و حمایت از آنان در ارتباط با فعالیتهای سازمان

ردیف۶
۶- خرید، فروش و مبادله برنامههای رادیویی تلویزیونی، چندرسانهای و خدمات فنی مهندسی در زمینه فعالیتهای رادیو 

تلویزیونی در سطح ملی و بینالمللی
ردیف۷

۷- تأسیس و اداره شهرک سینمایی و تلویزیونی، سالن نمایش و نیز ایجاد نمایشگاه در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی با 
رعایت قانون اجرای سیاستهای اصل چهلوچهارم (۴۴) قانون اساسی

ردیف۸
۸- عضویت در مجامع بینالمللی، برقراری و گسترش روابط با شرکتها، سازمانها، مؤسسات و اتحادیههای منطقهای و بین

المللی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی
ردیف۹

۹- مشارکت در بررسی و تصویب استانداردهای تخصصی در زمینههای تولید، توزیع و پخش برنامههای رادیویی 
تلویزیونی، چندرسانهای و فضای مجازی

ردیف۱۰
۱۰- خرید، اجاره و یا واگذاری تجهیزات، امکانات و بسترهای ارتباطات مخابراتی زمینی و فضایی، بهمنظور توسعه و 

گسترش پوشش و ارائه خدماترسانهای در اقصی نقاط جهان و دستیابی به امکانات و موقعیتهای جدید 
ماده ۹

ماده ۹- وظایف و اختیارات رئیس سازمان:رئیس سازمان توسط مقام معظم رهبری منصوب میشود و تعیین مدت 
خدمت، عزل و قبول استعفاء وی از اختیارات اختصاصی مقام رهبری میباشد و مسؤولیت اداره امور سازمان به شرح ذیل 

را برعهده دارد:
ردیف۱

۱- تهیه ساختار و الگوی نیروی انسانی و انحالل و ادغام واحدهای سازمانی، شرح وظایف و اختیارات آنها و همچنین 
تهیه طرحها و برنامههای مربوط به جذب و نگهداری سرمایه انسانی، نظامها و فرآیندها و پیشنهاد به شورای نظارت جهت 

تصویب
ردیف۲
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۲- نظارت بر تولید و پخش کلیه برنامهها، عملکرد واحدها، شبکههای مختلف صداوسیما، شرکتها و مؤسسات وابسته و 
ایجاد زمینههای الزم برای نظارت بر موارد مذکور توسط شورای نظارت

ردیف۳
۳- تهیه و پیشنهاد بودجه سالیانه سازمان

ردیف۴
۴- تهیه آییننامههای تشکیالتی و مقررات مالی، اداری، استخدامی، معامالتی و تخلفاتی مورد نیاز سازمان، شرکتها و 

مؤسسات وابسته و پیشنهاد به شورای نظارت جهت تصویب
ردیف۵

۵- نصب و عزل معاونان و مدیران سازمان
ردیف۶

۶- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و نمایندگی سازمان در مراجع اداری و قضائی و انتخاب وکیل و پایان دادن 
به دعاوی از طریق مصالحه و نیز ارجاع به داوری اعم از قراردادهای داخلی و خارجی با رعایت اصول هفتادوهفتم(۷۷)، 

یکصدوبیستوپنجم(۱۲۵) و یکصدوسیونهم(۱۳۹) قانوناساسی
ردیف۷

۷- تهیه منشور اخالقی کارکنان رسمی، غیررسمی و یا کسانی که به هر طریق با سازمان همکاری دارند و پیشنهاد به 
شورای نظارت جهت تصویب

ردیف۸
۸- استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز سازمان برمبناء صالحیتهای اخالقی، عمومی و اختصاصی

ردیف۹
۹- انتصاب و اعزام مدیران و کارکنان ثابت و موقت برای نمایندگیهای خارج از کشور

ردیف۱۰
۱۰- رئیس سازمان موظف است امکان دسترسی برخط به کلیه سامانه های مختلف اطالعاتی و گزارش دهی را برای 

شورای نظارت فراهم کند. شورای نظارت حق نظارت بر کلیه اطالعات سازمان را دارد.  
ماده ۱۰

ماده ۱۰- در اجرای اصل یکصدوهفتادوپنجم (۱۷۵) قانون اساسی جمهوریاسالمیایران شورای نظارت بر سازمان با 
ترکیب زیر تشکیل میشود:

ردیف۱
۱- دونفر به نمایندگی ازطرف قوه مجریه به انتخاب و معرفی رئیسجمهور

ردیف۲
۲- دو نفر به نمایندگی ازسوی قوه قضائیه به انتخاب و معرفی رئیس قوهقضائیه

ردیف۳
۳- دو نفر به نمایندگی از طرف قوه مقننه به انتخاب و معرفی مجلس شورای اسالمی
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تبصره ۱
تبصره ۱ - اعضاء شورای نظارت برای مدت چهار سال انتخاب و معرفی میشوند و تا انتخاب مسؤوالن بعدی به کار 

خود ادامه میدهند.
تبصره ۲

تبصره ۲ - شورای نظارت از بین اعضاء خود یک نفر را بهعنوان رئیس، یکنفر را بهعنوان نائب رئیس و یک نفر را به
عنوان دبیر برای مدت دو سال انتخاب میکند. مسؤولیت اداره جلسات شورا، انجام مکاتبات و ابالغ نظرات و مصوبات 

آن برعهده رئیس و مسؤولیت اداره امور دبیرخانه برعهده دبیر شورا است و انتخاب مجدد آنان بالمانع است. 
ماده ۱۱

ماده ۱۱- تعداد، ترتیب جلسات و حد نصاب الزم برای اتخاذ تصمیم و نیز انجام سایر امور داخلی شورا سازوکار نظارتی 
شامل ابزار امکانات و نیروی انسانی و تعیین رویههای نظارتی طبق آییننامهای است که ظرف یک سال از تصویب این 

قانون به تصویب دوسوم اعضاء آن میرسد. 
ماده ۱۲

ماده ۱۲- شورای نظارت وظایف زیر را بهعهده دارد:
ردیف۱

۱- نظارت بر حسن انجام کلیه امور سازمان و اعالم تذکرات الزم به رئیس سازمان در مورد تخلفات جهت اصالح امور 
مذکور

ردیف۲
۲- نظارت بر حسن اجرای تدابیر و رهنمودهای رهبری در مورد سازمان

ردیف۳
۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوطه و ضوابط اجرائی، مالی، معامالتی و استخدامی سازمان 

ردیف۴
۴- تعیین ضوابط نظارتی حاکم بر فعالیتهای سازمان در چهارچوب این قانون

ردیف۵
۵- تصویب ایجاد یا انحالل هر بخش، واحد، شعبه، دفتر و نمایندگی در سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان

ردیف۶
۶- تصویب ایجاد یا انحالل شبکههای رادیویی و تلویزیونی داخلی و برونمرزی به پیشنهاد رئیس سازمان

ردیف۷
۷- تصویب انعقاد قراردادها و معامالت داخلی و خارجی سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان

ردیف۸
۸- تهیه و ارائه گزارش منظم و مستمر از جریان امور در سازمان به مقام معظم رهبری و قوای سهگانه جمهوری اسالمی 

ایران
ردیف۹
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۹- تصویب طرحهای طبقه الف ویژه در رادیو و تلویزیون پس از رسیدگی در شورای طرح و برنامه سازمان 
ردیف۱۰

۱۰- تصویب و یا انحالل تشکیالت اداری به پیشنهاد رئیس سازمان
ردیف۱۱

۱۱- أخذ اطالعات الزم از عملکرد برنامه سالیانه تولید و پخش شبکههای داخلی و برون مرزی 
ردیف۱۲

۱۲- أخذ اطالعات مربوط به نحوه هزینه بودجه مصوب سازمان و انعقاد موافقتنامههای مربوطه
تبصره ۱

تبصره ۱ـ عدم اعالم نظر شورای نظارت در مورد بندهای «۵»، «۶» و «۷» این ماده ظرف ده روز به منزله تأیید تلقی می
شود.

تبصره ۲
تبصره ۲- کلیه مصوبات شورا با دوسوم آراء به تصویب میرسد. 

ماده ۱۳
ماده ۱۳- هزینههای مربوط به شورای نظارت از محل بودجه سالیانه کلکشور بهصورت ردیف مستقل درج میشود. 

ماده ۱۴
ماده ۱۴- شورای نظارت میتواند در راستای انجام وظایف قانونی خود بازرسانی را تعیین نماید. سازمان مکلف است با 

بازرسان مذکور همکاری الزم را داشته باشد و تسهیالت الزم را برای استقرار آنها در محل بازرسی فراهم نماید.
تبصره

تبصره ـ شورای نظارت و بازرسان اعزامی از سوی آن در انجام وظایف خود حق دخالت در امور اجرائی و عزل و نصب 
کارکنان و مسؤوالن سازمان و جذب نیروی انسانی در سازمان را ندارد. 

ماده ۱۵
ماده ۱۵- احکام مأموریت بازرس یا بازرسان اعزامی بهوسیله رئیس شورا صادر میشود. در احکام صادره باید نام حوزه، 

مدت مأموریت و مواردی که مورد رسیدگی قرار میگیرد، صریحاً تعیین شود. 
ماده ۱۶

ماده ۱۶- شورای نظارت میتواند به صورت موردی یا طبق برنامه زمانبندیشده بر فعالیتهای سازمان نظارت نماید و 
موظف است برنامه نظارت ادواری خود را به اطالع رئیس سازمان برساند. 

ماده ۱۷
ماده ۱۷- برای انجام وظایف مربوط به ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نظارت میتواند مستقیماً 

برای دریافت و پاسخ شکایات و اعالمات از سازمان اقدام کند و یا با اعزام بازرس موضوع شکایت را رسیدگی کند.
ماده ۱۸

ماده ۱۸- بازرس یا بازرسان اعزامی با اطالع و هماهنگی مسؤول واحد مورد بازرسی، فعالیت خود را آغاز کرده و 
مجازند در محل بازرسی مستقر شوند. 
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ماده ۱۹
ماده ۱۹- شورای نظارت میتواند در موارد ضروری و حساس به تشخیص خود و با اعالم قبلی به سازمان به انجام 

بازرسیهای فوقالعاده بپردازد. 
ماده ۲۰

ماده ۲۰- رئیس سازمان و معاونان وی و مدیران مراکز استانها و شهرستانها و دفاتر نمایندگی خارج از کشور موظفند 
اطالعات، اسناد و مدارک مورد درخواست شورای نظارت را در اختیار آن شورا قرار دهند. 

ماده ۲۱
ماده ۲۱- شورای نظارت میتواند در حوزه اختیارات قانونی خود از رئیسسازمان سؤال نماید و در صورت قانع نشدن 
دوسوم اعضاء گزارش موضوع به دفتر مقام معظم رهبری ارسال میشود تا از طریق ساز و کاری که به تشخیص مقام 

معظم رهبری ایجاد خواهد شد، رسیدگی شود.
ماده ۲۲

ماده ۲۲- در صورت عدم رعایت خطمشیها، اصول، ضوابط و مقررات ناظر بر تهیه، تولید و پخش برنامههای سازمان به 
تشخیص شورای نظارت، شورای مذکور میتواند حسب مورد دستور توقف ادامه تهیه، تولید و یا پخش برنامههای 

مربوط را صادر کند. 
ماده ۲۳

ماده ۲۳- رئیس سازمان و معاونان وی و مدیران مراکز استانها و شهرستانها و دفاتر نمایندگی خارج از کشور موظف به 
اعمال نظرات ابالغی شورای نظارت هستند و در صورت استنکاف، در مورد رئیس سازمان و معاونین وی گزارش 

استنکاف برای مقام معظم رهبری ارسال میگردد و در رابطه با سایر مسؤوالن مربوط تخلف از وظیفه قانونی محسوب و 
توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری سازمان، در مرحله اول به ششماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی و در 

صورت تکرار به یک تا پنجسال انفصال از خدمات دولتی محکوم میگردند. حکم مذکور، حسب مورد مانع از رسیدگی 
قضائی به موضوع نخواهد بود. 

ماده ۲۴
ماده ۲۴- چنانچه در هریک از برنامههای پخش شده در سازمان مطالبی مشتمل بر توهین، افتراء یا خالف واقع نسبت به 

هر شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد و یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تحریف شود، مدعی میتواند اعتراض 
خود را کتباً به سازمان منعکس نماید. سازمان در صورت قبول اعتراض موظف است بهمنظور جلب نظر معترض و جبران 
آسیب وارده اقدامات الزم را انجام دهد و در صورت عدم قبول اعتراض بهطور مستند و با دالیل روشن به معترض پاسخ 

دهد. در صورت عدم پذیرش دالیل سازمان ازسوی معترض و یا عدم جلب نظر معترض، وی میتواند موضوع را برای 
رسیدگی به شورای نظارت بر سازمان منعکس نماید و شورای نظارت نیز موظف است در اسرع وقت (حداکثرده روز که 

در موارد خاص با تصویب اعضاء شورای نظارت تا بیست روز قابل تمدید است و شورا باید دالیل تمدید را به معترض 
اعالم نماید) به مسأله رسیدگی نموده و در صورتیکه حق را به معترض دهد نظر خود را به سازمان ابالغ کند. سازمان 

موظف است بهمنظور جلب نظر معترض و جبران آسیب وارده اقدامات الزم را انجام دهد. 
فصل چهارم

www.dotic.ir

http://dotic.ir


فصل چهارم – منابع 
ماده ۲۵

ماده ۲۵- نحوه هزینهکرد اعتبارات تخصیصی به سازمان از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی بوده و تابع 
«قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بهموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت 

مستثنی هستند، مصوب  ۶/ ۱۱/ ۱۳۶۴» میباشد. 
ماده ۲۶

ماده ۲۶- منابع مالی و اعتباری سازمان بهشرح زیر است:   
ردیف۱

۱- درآمدهای ناشی از واگذاری حق پخش در همه بسترهای زیرنظر سازمان، توزیع و فروش محصوالت رادیویی، 
تلویزیونی و دیگر محصوالت

ردیف۲
۲- درآمدهای ناشی از عرضه خدمات رسانهای و فنی مهندسی در سطح ملی و بینالمللی

ردیف۳
۳- مبالغ دریافتی از بودجه عمومی کل کشور در قالب اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و نیز سایر 

وجوهی که طبق قوانین و مقررات از طرف دولت و یا سایر دستگاهها در اختیار سازمان، قرار میگیرد.
ردیف۴

۴- درآمدهای ناشی از برنامههای تبلیغاتی و پخش آگهیهای بازرگانی
ردیف۵

۵- درآمدهای ناشی از واگذاری حقوق مادی ناشی از مالکیت معنوی در سطح ملی و بینالمللی
ردیف۶

۶- کمکهای نقدی یا غیرنقدی(اعم از هدیه و غیر آن) اشخاص حقیقی و حقوقی
ردیف۷

۷- وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد بر نیاز، مستهلکشده و اسقاط سازمان
ردیف۸

۸- سایر وجوهی که طبق قانون یا مقررات مربوط باید به سازمان پرداخت شود. 
ماده ۲۷

ماده ۲۷- کلیه درآمدها و هزینههای سازمان در بودجه کل کشور پیشبینی میشود. کلیه درآمدهای سازمان به خزانه کل 
کشور واریز شده و کلیه اعتبارات مصوب سازمان در بودجه کل کشور بهصورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص مییابد. 

فصل پنجم
فصل پنجم – اموال 

ماده ۲۸
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ماده ۲۸- مسؤولیت حفظ و نگهداری اموال منقول و غیرمنقول متعلق به سازمان با رئیس سازمان است. او میتواند اختیار 
خود در این زمینه را به معاون اداری و مالی یا فرد دیگری در سازمان تفویض کند. 

ماده ۲۹
ماده ۲۹- در اجرای وظایف سازمان، واگذاری بالعوض یا امانی اموال منقول و غیرمنقول سازمان به هریک از وزارتخانه

ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیأت وزیران بالمانع است. 
ماده ۳۰

ماده ۳۰- اراضی، امالک و ابنیهای که برای استفاده سازمان به یکی از طرق قانونی تملک و یا به نام سازمان خریداری 
شده یا میشود، «متعلق به دولت جمهوری اسالمی ایران بوده» و در اسناد مالکیت آنها نام سازمان بهعنوان «بهرهبردار» قید 

میگردد و حق هرگونه استفاده و بهرهبرداری از آن نیز در اختیار سازمان میباشد.
تبصره

تبصره - سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است، اسناد کلیه اراضی و امالک بالمعارضی را که سازمان به یکی 
از طرق قانونی در تصرف یا اختیار دارد، اصالح کرده و آنها را مطابق این ماده تنظیم و ثبت نماید. 

ماده ۳۱
ماده ۳۱- هیأت وزیران مجاز است بهرهبرداری از امالک، ابنیه و اراضی هریک از وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای 

دولتی را اعم از اینکه شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام باشد در صورتیکه بنا به الزامات 
فنی و یا امنیتی برای فعالیتهای سازمان مورد نیاز باشد، بهصورت بالعوض در اختیار سازمان قرار دهد. 

ماده ۳۲
ماده ۳۲- رئیس سازمان میتواند با در نظر داشتن غبطه و یا صرفه و صالح سازمان نسبت به فروش و معاوضه و سایر عقود 

معوض در رابطه با اموال در اختیار سازمان، با رعایت قوانین مربوطه اقدام نماید. وجوه حاصله به خزانه واریز میشود. 
ماده ۳۳

ماده ۳۳- تملک اراضی و امالک مورد نیاز سازمان، برای طرحهای عمرانی در راستای اجرای وظایف سازمان طبق 
«الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی مصوب   ۱۷/ ۱۱/ 

۱۳۵۸» و اصالحات و الحاقات بعدی آن انجام خواهد شد. 
ماده ۳۴

ماده ۳۴- تعیین و چگونگی بهرهبرداری و استفاده از عرصه و اعیان امالک و اراضی موقوفهای که برای استفاده سازمان 
وقف شده یا میشود و یا امالک موقوفهای که در اختیار سازمان قرار گرفته یا میگیرد با رعایت وقفنامه برعهده رئیس 

سازمان میباشد. 
ماده ۳۵

ماده ۳۵- فروش و واگذاری امالک و اراضی که دولت در اختیار سازمان قرار داده است، با رعایت صرفه و صالح 
سازمان، موکول به اجازه رئیس سازمان خواهد بود. 

فصل ششم
فصل ششم – ساير مقررات 
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ماده ۳۶
ماده ۳۶- قلمرو فعالیتهای اقتصادی و غیر رادیو تلویزیونی سازمان بهشرح زیر تعیین میشود: 

ردیف۱
۱- مالکیت، سرمایهگذاری و مدیریت برای سازمان صدا و سیما در فعالیتها و بنگاههای موضوع گروه یک و دو ماده (۲) 

قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (۴۴) قانون اساسی و شرکتها و مؤسسات غیررادیو ـ تلویزیونی اعم از 
طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخشهای خصوصی و تعاونی و 

بخش عمومی غیردولتی، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است.
ردیف۲

۲- سازمان موظف است سهم، سهمالشرکه و حق تقدم ناشی از سهام خود را در شرکتها، بنگاهها و مؤسسات موضوع 
گروه یک و دو ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (۴۴) قانون اساسی و شرکتها، بنگاهها و 

مؤسسات غیررادیو تلویزیونی تا پایان قانون برنامه ششم واگذار کند.
ردیف۳

۳- تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت سازمان در شرکتها، بنگاهها و مؤسسات موضوع گروه یک و دو ماده (۲) قانون 
اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم(۴۴) قانون اساسی و شرکتها و مؤسسات مربوط به فعالیتهای غیررادیو تلویزیونی 

بعد از انقضاء قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی و یا شروع فعالیت در موارد 
ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسالمی و برای مدت معین مجاز است. 

ماده ۳۷
ماده ۳۷- خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای غیردولتی در فعالیتهای رادیویی و تلویزیونی به شرط 

حفظ مالکیت صددرصد(۱۰۰%) دولت طبق آییننامهای که ظرف ششماه به پیشنهاد رئیسسازمان و تأیید وزارت امور 
اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد، مجاز است. 

ماده ۳۸
ماده ۳۸- صندوق بازنشستگی کارکنان سازمان، دارای شخصیت مستقل حقوقی است و طبق اساسنامهای که به تصویب 

مجلس شورای اسالمی میرسد فعالیت مینماید و دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز ناشی از اجرای الزامات قانونی 
منجر به افزایش حقوق و مزایای بازنشستگان را در الیحه بودجه سالیانه پیشبینی و از طریق سازمان به صندوق پرداخت 

نماید. سازمان مکلفاست بهمنظور تأمین اهداف صندوق، کمکهای الزم اعم از وجوه، اموال منقول و غیرمنقول را تأمین 
نماید. 

ماده ۳۹
ماده ۳۹- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که انحصار موضوع ماده (۳) این قانون را نقض نمایند، به یکسال حبس و 

پرداخت پانصد میلیون (۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵)ریال تا یک میلیارد و پانصدمیلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال جزای نقدی بهموجب 
رأی دادگاه صالح محکوم میگردند. 

ماده ۴۰
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ماده ۴۰- از تاریخ تصویب این قانون، قانون اداره صداوسیما مصوب  ۸/ ۱۰/  ۱۳۵۹ با اصالحات بعدی و اساسنامه 
سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران مصوب ۲۷/ ۷/ ۱۳۶۲ با اصالحات و الحاقات بعدی و خطمشی کلی و 

اصول برنامههای سازمان صداوسیما جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۷/ ۴/ ۱۳۶۱ و قانون نحوه اجرای اصل 
یکصدوهفتادوپنجم(۱۷۵) قانوناساسی در بخش نظارت مصوب ۱۱/  ۷/ ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر 

قوانین مغایر با آن لغو میگردد.
تبصره

تبصره- از تاریخ تصویب این قانون کلیه مقررات و دستورالعملهای داخلی صدا و سیما با رعایت این قانون تنظیم می
گردد. 

www.dotic.ir

http://dotic.ir


زمان امضا حوزه انتخابیه نام و نام خانوادگی ردی
ف

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
۱:۵۷:۱۷ ب.ظ

تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس

بیژن نوباوه وطن - 
۱۱۲۶۵ ۱

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
۲:۵۲:۰۷ ب.ظ

اراک، کمیجان و خنداب علی اکبر کریمی - 
۱۱۲۰۲ ۲

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
۲:۵۲:۵۸ ب.ظ

همدان و فامنین احمدحسین فالحی - 
۱۱۱۹۰ ۳

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
۲:۵۹:۵۴ ب.ظ

تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس

سیدعلی یزدی خواه - 
۱۱۲۷۶ ۴

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
۳:۰۷:۲۰ ب.ظ

مسجدسلیمان، اللی، هفتگل و 
اندیکا

علیرضا ورناصری 
قندعلی - ۱۱۲۷۳ ۵

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
۴:۲۸:۱۳ ب.ظ

تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس علی خضریان - ۱۱۰۹۴ ۶

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
۵:۴۰:۰۸ ب.ظ

مراغه و عجب شیر علی علی زاده - 
۱۱۱۷۶ ۷

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
۱۰:۴۰:۴۴ ب.ظ

تبریز، آذرشهر و اسکو محمدحسین فرهنگی - 
۱۱۱۸۹ ۸

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
۱۱:۵۳:۰۵ ق.ظ

اصفهان حسین میرزائی - 
۱۱۲۵۲ ۹

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
۴:۵۶:۳۴ ب.ظ

مشهد و کالت نصراله پژمان فر - 
۱۱۰۵۰ ۱۰

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
۱۰:۵۷:۳۹ ب.ظ

خمینی شهر محمدتقی نقدعلی - 
۱۱۲۶۴ ۱۱

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
۷:۳۱:۳۸ ق.ظ

شبستر جعفر راستی - ۱۱۱۰۶ ۱۲

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
۹:۳۵:۴۶ ق.ظ

۱۱۰۸۳سیدجواد حسینی کیا - سنقر ۱۳

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
۱۰:۰۱:۲۰ ق.ظ

اهر و هریس احمد محرم زاده 
یخفروزان - ۱۱۲۲۱ ۱۴

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
۱۰:۲۳:۰۶ ق.ظ

اهواز، باوی، حمیدیه و 
کارون مجتبی یوسفی - ۱۱۲۷۷ ۱۵

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
۳:۴۳:۲۹ ب.ظ

بندرماهشهر، امیدیه، 
هندیجان و بخش جولکی حبیب آقاجری - ۱۱۰۰۸ ۱۶

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
۶:۵۷:۲۰ ب.ظ

اصفهان عباس مقتدایی - 
۱۱۲۴۰ ۱۷

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۸:۱۲:۳۳ ق.ظ

سبزوار، جفتای، جوین، 
خوشاب و داورزن

بهروز محبی نجم 
آبادی - ۱۱۲۲۰ ۱۸

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۸:۱۴:۵۶ ق.ظ

قاینات و زیرکوه سلمان اسحاقی - 
۱۱۰۲۲ ۱۹

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۸:۲۲:۵۶ ق.ظ

ساوجبالغ، نظرآباد و 
طالقان علی حدادی - ۱۱۰۷۲ ۲۰

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۸:۲۴:۵۴ ق.ظ

اراک، کمیجان و خنداب محمدحسن آصفری - 
۱۱۰۰۷ ۲۱

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۸:۲۸:۱۲ ق.ظ

۱۱۰۱۴ابوالفضل ابوترابی - نجف آباد و تیران و کرون ۲۲

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۸:۳۳:۵۷ ق.ظ

۱۱۱۴۳رمضانعلی سنگدوینی - گرگان و آق قال ۲۳
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 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۸:۳۴:۳۷ ق.ظ

پارس آباد، بیله سوار و 
اصالندوز

عباس جهانگیرزاده - 
۱۱۰۶۵ ۲۴

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۸:۳۶:۴۶ ق.ظ

یزد، اشکذر و بخش ندوشن و 
دهستان سورک

محمدصالح جوکار - 
۱۱۰۶۴ ۲۵

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۸:۴۰:۳۰ ق.ظ

تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس

سیدمصطفی آقامیرسلیم 
۱۱۰۱۱ - ۲۶

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۸:۴۴:۳۱ ق.ظ

فیروزآباد، فراشبند و 
قیروکارزین

محمدمهدی فروردین - 
۱۱۱۸۸ ۲۷

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۸:۴۶:۲۲ ق.ظ

تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس

سیدمحمود نبویان - 
۱۱۲۵۷ ۲۸

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۸:۴۸:۵۸ ق.ظ

فومن و شفت خلیل بهروزی فر - 
۱۱۰۴۴ ۲۹

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۸:۵۹:۵۱ ق.ظ

شیراز و زرقان جعفر قادری - ۱۱۱۹۴ ۳۰

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۹:۰۱:۴۳ ق.ظ

ساوه و زرندیه محمد سبزی - ۱۱۱۳۷ ۳۱

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۹:۱۸:۴۲ ق.ظ

ارومیه سیدسلمان ذاکر - 
۱۱۱۰۳ ۳۲

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۹:۱۸:۵۴ ق.ظ

مرودشت، ارسنجان و 
پاسارگاد

جالل رشیدی کوچی - 
۱۱۱۱۶ ۳۳

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۹:۱۹:۵۰ ق.ظ

- ۱۱۱۴۸حسن شجاعی علی آبادی ابهر، خرمدره و سلطانیه ۳۴

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۹:۲۱:۲۰ ق.ظ

مینودشت، گالیکش و کالله و 
مراوه تپه

رضا آریان پور - 
۱۱۰۰۳ ۳۵

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۹:۲۳:۲۲ ق.ظ

مریوان و سروآباد شیوا قاسمی پور - 
۱۱۱۹۶ ۳۶

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۹:۲۵:۱۲ ق.ظ

رفسنجان و انار حسین جاللی - ۱۱۰۶۲ ۳۷

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۹:۲۵:۱۹ ق.ظ

تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس زهره الهیان - ۱۱۰۲۷ ۳۸

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۹:۲۷:۵۲ ق.ظ

مبارکه پروین صالحی مبارکه 
۱۱۱۵۸ - ۳۹

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۹:۲۸:۲۶ ق.ظ

اندیمشک فریدون حسنوند - 
۱۱۰۷۴ ۴۰

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۹:۳۲:۴۳ ق.ظ

ورزقان الهویردی دهقانی - 
۱۱۱۰۰ ۴۱

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۹:۳۳:۴۲ ق.ظ

تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس

زهره سادات الجوردی - 
۱۱۲۱۴ ۴۲

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۹:۴۰:۵۸ ق.ظ

سبزوار، جفتای، جوین، 
خوشاب و داورزن

علی اصغر عنابستانی 
۱۱۱۸۰ - ۴۳

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۹:۵۳:۰۷ ق.ظ

تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس

مرتضی آقاطهرانی - 
۱۱۰۱۰ ۴۴

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۹:۵۳:۱۶ ق.ظ

پاکدشت فرهاد بشیری - ۱۱۰۴۲ ۴۵

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۹:۵۵:۰۶ ق.ظ

گرگان و آق قال غالمرضا منتظری - 
۱۱۲۴۳ ۴۶

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۱۰:۰۱:۲۸ ق.ظ

کوهدشت و رومشگان محمدرضا مبلغی - 
۱۱۲۱۷ ۴۷
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 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۱۰:۰۱:۴۸ ق.ظ

شهرکرد، بن و سامان احمد راستینه 
هفشجانی - ۱۱۱۰۷ ۴۸

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۱۰:۰۶:۴۱ ق.ظ

تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس

عزت اله اکبری 
تاالرپشتی - ۱۱۰۲۶ ۴۹

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۱۰:۰۹:۰۲ ق.ظ

رباط کریم و بهارستان حسن نوروزی - ۱۱۲۶۶ ۵۰

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۱۰:۰۹:۴۴ ق.ظ

تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس

غالمحسین رضوانی - 
۱۱۱۲۳ ۵۱

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۱۰:۱۰:۵۹ ق.ظ

جیرفت و عنبر آباد ذبیح الله اعظمی 
ساردوئی - ۱۱۰۲۵ ۵۲

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۱۰:۱۲:۰۳ ق.ظ

تویسرکان محمدمهدی مفتح - 
۱۱۲۳۹ ۵۳

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۱۰:۱۴:۳۵ ق.ظ

کنگاور، صحنه و هرسین علی رضائی - ۱۱۱۱۸ ۵۴

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۱۰:۱۸:۱۷ ق.ظ

قروه و دهگالن پرویز اوسطی - ۱۱۰۳۲ ۵۵

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۱۰:۱۹:۵۵ ق.ظ

میانه مهدی اسماعیلی - 
۱۱۰۲۳ ۵۶

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۱۰:۲۶:۵۲ ق.ظ

شیروان علی جدی - ۱۱۰۵۸ ۵۷

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۱۰:۲۸:۵۶ ق.ظ

ایالم، ایوان، چرداول، 
سیروان، ملکشاهی و مهران سارا فالحی - ۱۱۱۹۱ ۵۸

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۱۰:۳۲:۳۷ ق.ظ

تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس

روح اله ایزدخواه - 
۱۱۰۳۴ ۵۹

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۱۰:۳۵:۳۷ ق.ظ

تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس

سیدنظام الدین موسوی 
۱۱۲۴۸ - ۶۰

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۱۰:۴۵:۵۳ ق.ظ

فردوس، سرایان، طبس و 
بشرویه

مجید نصیرائی - 
۱۱۲۶۱ ۶۱

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۱۰:۴۹:۲۲ ق.ظ

بندرعباس، قشم، ابوموسی، 
حاجی آباد و خمیر

محمد آشوری تازیانی 
۱۱۰۰۶ - ۶۲

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۱۱:۰۱:۲۶ ق.ظ

فالورجان سیدناصر موسوی 
الرگانی - ۱۱۲۴۹ ۶۳

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۱۱:۰۵:۱۲ ق.ظ

تاکستان رجب رحمانی - ۱۱۱۰۸ ۶۴

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
۱۲:۴۰:۰۳ ب.ظ

بوکان انور حبیب زاده 
بوکانی - ۱۱۰۷۱ ۶۵

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
۸:۰۴:۲۱ ق.ظ

کرمان و راور محمدمهدی زاهدی - 
۱۱۱۳۰ ۶۶

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
۱۱:۰۹:۲۰ ق.ظ

بناب محمد باقری - ۱۱۰۳۷ ۶۷

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
۱۱:۲۴:۲۵ ق.ظ

دشت آزادگان و هویزه قاسم ساعدی - ۱۱۱۳۵ ۶۸

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۷:۵۹:۴۸ ق.ظ

تفت و میبد سیدجلیل میرمحمدی 
میبدی - ۱۱۲۵۳ ۶۹

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
۲:۲۴:۵۰ ب.ظ

کاشمر، بردسکن و خلیل 
آباد

جواد نیک بین - 
۱۱۲۷۰ ۷۰
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باسمه تعالي

مديركل محترم اسناد و تنقيح قوانين

بررسي و اقدام الزم به عمل آيد.

تاريخ   ۱۳۹۹/۶/۲۵   ساعت ۱۱:۱۸ 

معاون قوانين

_____________________________________________________________________

رؤساي محترم ادارات                       اقدام الزم به عمل 

آيد.

تاريخ   ........   ساعت   ........ 

مديركل اسناد و تنقيح قوانين

اسناد

تنقيح قوانين
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نظر ادارهكل اسناد و تنقيح قوانين

معاون محترم قوانين
احتراما در اجراي بندهاي (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور 

مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر اين ادارهكل به شرح زير تقديم ميگردد:

۱. در اجراي بند (۱): 
                   

الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط 

 

۲. در اجراي بند (۳):
     با عنايت به بررسيهاي به عمل آمده قانونگذاري در اين موضوع 

   

مديركل اسناد و تنقيح قوانين
                                                                             

وجود ندارد☐
وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود.██

وجود ندارد██

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود.☐

الزم است.☐

الزم نیست.☐
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باسمه تعالي

مديركل محترم تدوين قوانين

بررسي و اقدام الزم به عمل آيد.

تاريخ    ۱۳۹۹/۶/۲۵  ساعت ۱۰:۴۸

معاون قوانين

_____________________________________________________________________

رؤساي محترم ادارات         اقدام الزم به عمل آيد.                                                                                                                   

تاريخ    ........  ساعت ........

مديركل تدوين قوانين 

قوانين

مشاورتهاي تقنيني
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نظر ادارهكل تدوين قوانين 
معاون محترم قوانين

احتراما در اجراي بندهاي (۲) و (۴) ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور 
مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر اين ادارهكل به شرح زير تقديم ميگردد:

۱- سابقه تقديم:

   
   

                                      (موضوع اصل ۸۵ قانون اساسي) رد شده و اينك با:

-  مجدداً قابل پيشنهاد به مجلس 

۲- در اجراي بند (۲) ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور:

در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
توضیحات: ۱- اگرچه مقدمه طرحها و لوایح در بیان دالیل توجیهی تقدیم آنها 

دربردارنده حکم قانونی نیست و الزامآور نمیباشد، لیکن بهعنوان سند پشتیبان 
در تفسیر قوانین مربوط میتواند مورد توجه قرار گیرد. بنابراین مناسب است در 

مقدمه این طرح ضمن رعایت اصول نگارش متون قانونی، دالیل توجیهی آن بدور از 
نقص و اجمال ارائه گردد. ۲- با توجه به تصریح ماده ۹ در مورد نحوه نصب و 

عزل رئیس صدا و سیما، عبارت « نصب و عزل رئیس آن با مقام معظم رهبری است و» 
در ماده ۱ حذف گردد. ۳- در ماده ۲۱ عبارت « تا از طریق ساز و کاری که به 

تشخیص مقام معظم رهبری ایجاد خواهد شد، رسیدگی شود.» مبهم است و باید 
سازوکار مربوطه مشخص و تصریح شود. ۴- در ماده ۲۴ عبارت « اقدامات الزم را 

انجام دهد.» مبهم است و باید رفع گردد. ۵- در صورتی که جرم پیشبینیشده در 
ماده۳۹ طرح مشمول ماده(۱۹) قانون مجازات اسالمی باشد الزم است مجازات آن 
مستند به این ماده تنظیم گردد. ۶- عبارت «سایر قوانین مغایر» در انتهای 

ماده ۴۰ با سیاستهای تنقیحی مجلس شورای اسالمی مقرر در قانون تدوین و تنقیح 
قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ مغایرت دارد. قوانین مدنظر برای الغاء 
باید بطور دقیق احصاء و ذکر شوند. ۷- درج عبارت «از تاریخ تصویب این قانون 

» در ماده ۱۱ و تبصره ماده ۴۰ طرح زائد است و باید حذف شود. وفق قاعدهعمومی 
مندرج در ماده(۲) قانون مدنی زمان آغاز آثار قانون، تاریخ الزماالجراءشدن آن 

است و نه زمان تصویب. 

۳- از نظر آييننامه داخلي مجلس (شكلي)
الف- ماده ۱۳۱-

اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)

دوم- موضوع و عنوان مشخص  

سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه

چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان 

ب- ماده ۱۴۲- 
طرح تقدیمی دارای                                                    است و پیشنهاد آن به عنوان                        

مواجه با ایراد 

قبال تقدیم نگردیده است██ماده ۱۳۴  -   

قبال در جلسه علني شماره - مورخ - تقديم و در تاريخ   -   در☐  

رعایت شده است.☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی)☐

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

دارد██

ندارد☐

دارد██

ندارد☐

دارد☐
ندارد██

دارد██

ندارد☐

یک موضوع☐
بیش از یک ██

موضوع

ماده واحده☐
مواد متعدد██

نمی باشد.██

می باشد.☐

محلس☐

کمیسیون☐

می باشد☐

نمی باشد☐
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۴- در اجراي بند (۴) ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵: 

اول: از نظر قانون اساسي؛

طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 

   

دوم: از نظر سياستهاي كلي نظام و سند چشمانداز؛
طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز مغایرت

سوم: از نظر قانون برنامه؛

طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 

چهارم: از نظر آييننامه داخلي مجلس (ماهوي)؛

الف- طرح تقدیمی با قانون آیین نامه داخلی مجلس مغایرت 

ب- ماده ۱۴۴- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی

ج- ماده ۱۸۵- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب                                                  

و نیاز به       رای نمایندگان 

 

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضميمه تقديم ميشود.

مديركل تدوين قوانين

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

 
معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه

         

     
 

                                                    

ندارد. ██
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

 ندارد.
 دارد.

۲
۳

شده است.██

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود.☐

ندارد.██

دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می ☐
شود.

ندارد.██

دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود.☐

ندارد.██

دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود.☐

نمی شود██

می شود☐
ندارد.██

دارد.☐
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ضميمه نظر ادارهكل تدوين قوانين

بيان مستندات و داليل مغايرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- اگرچه مقدمه طرحها و لوایح در بیان دالیل توجیهی تقدیم آنها 
دربردارنده حکم قانونی نیست و الزامآور نمیباشد، لیکن بهعنوان سند پشتیبان در تفسیر قوانین مربوط میتواند مورد توجه قرار 

گیرد. بنابراین مناسب است در مقدمه این طرح ضمن رعایت اصول نگارش متون قانونی، دالیل توجیهی آن بدور از نقص و اجمال 
ارائه گردد. ۲- با توجه به تصریح ماده ۹ در مورد نحوه نصب و عزل رئیس صدا و سیما، عبارت « نصب و عزل رئیس آن با مقام 

معظم رهبری است و» در ماده ۱ حذف گردد. ۳- در ماده ۲۱ عبارت « تا از طریق ساز و کاری که به تشخیص مقام معظم رهبری 
ایجاد خواهد شد، رسیدگی شود.» مبهم است و باید سازوکار مربوطه مشخص و تصریح شود. ۴- در ماده ۲۴ عبارت « اقدامات الزم 
را انجام دهد.» مبهم است و باید رفع گردد. ۵- در صورتی که جرم پیشبینیشده در ماده۳۹ طرح مشمول ماده(۱۹) قانون مجازات 

اسالمی باشد الزم است مجازات آن مستند به این ماده تنظیم گردد. ۶- عبارت «سایر قوانین مغایر» در انتهای ماده ۴۰ با سیاست
های تنقیحی مجلس شورای اسالمی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ مغایرت دارد. 

قوانین مدنظر برای الغاء باید بطور دقیق احصاء و ذکر شوند. ۷- درج عبارت «از تاریخ تصویب این قانون » در ماده ۱۱ و تبصره 
ماده ۴۰ طرح زائد است و باید حذف شود. وفق قاعدهعمومی مندرج در ماده(۲) قانون مدنی زمان آغاز آثار قانون، تاریخ الزماالجراء

شدن آن است و نه زمان تصویب. 
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باسمهتعالي

                                                     
                                          شماره:
                                                                                            تاريخ:

هيأترئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي

احتراما، در اجراي آييننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي و 

ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 

طرح اداره صدا و سیمای  ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانين درمورد طرح "

: " جمهوری اسالمی ایران 

.

تقديم ميگردد.

معاون قوانين
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ضميمه نظر ادارهكل اسناد و تنقيح قوانين
سوابق قانوني و داليل ضرورت قانونگذاري: 

 

قوانین متعارض به شرح زیر تقدیم می گردد :
بخش طرح/الیحه: طرح اداره صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 

۱) قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ همه پرسی -- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
بخش قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۲ /۰۹ /۱۳۵۸ با اصالحات و الحاقات بعد,فصل ششم,مبحث دوم - 

اختیارات و صالحیت مجلس شورای اسالمی (اصالحی ۰۶ /۰۵ /۱۳۶۸ ) , اصل هفتاد و هفتم
قانونگذاری در مورد این بخش: الزم است

بخش طرح/الیحه: طرح اداره صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 
۲) قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی 

دولت مستثنی هستند
توضیحات: ۱- در بند (۲۷) ماده (۵) طرح، عبارت «هرگونه ارائه» به عبارت «ارائه هرگونه برنامه» اصالح شود. ۲- در بند 

(۲۸) ماده (۵) طرح، عبارت «اهتمام به برنامه های» به عبارت «اهتمام به تولید برنامه های کودکان» اصالح شود. ۳- در بند 
(۲۹) ماده (۵) طرح، عبارت «ساخت روحی و عاطفی» عبارتی مبهم است و منظور از آن مشخص نیست. ۴- پیشنهاد می شود 

از ماده (۱۰) تا (۲۴) ذیل یک فصل با عنوان «فصل سوم: نظارت» قرار گیرند و شماره فصلهای بعدی به ترتیب اصالح شوند. 
۵- حکم مواد (۲۹) و (۳۱) طرح مبنی بر واگذاری و بهره برداری بالعوض اموال منقول و غیرمنقول به هریک از وزارتخانه ها و 

موسسات دولتی با اصل (۸۰) قانون اساسی که مقرر می دارد: گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از 
طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسالمی باشد، در تعارض است. ۶- حکم ماده (۳۵) در واقع تکرار حکم ماده (۳۲) 

طرح است؛ لذا به جهت جلوگیری از قانونگذاری تکراری، پیشنهاد حذف ماده (۳۵) طرح داده می شود. ۷- عبارت «با رعایت 
سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» بعد از عبارت «غیر رادیو تلویزیونی» در بند (۲) ماده (۳۶) طرح اضافه 

شود. ۸- عنوان قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 
۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصالحات و الحاقات بعدی در بند (۲) ماده (۳۶) به طور کامل درج شود. ۹- عبارت «پس از تصویب این 

قانون» بعد از عبارت «ظرف شش ماه » مندرج در ماده (۳۷) طرح اضافه شود. ۱۰- با عنایت به اینکه در ماده (۲) طرح بحث 
انحصار مطرح است نه در ماده (۳)؛ لذا الزم است عبارت «موضوع ماده (۳)» مندرج در ماده (۳۹) طرح به «موضوع ماده (۲)» 

اصالح شود. ۱۱- حکم ماده (۳۹) طرح مبنی بر محکومیت ناقضان حکم انحصار پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی، 
تأسیس فرستنده.......توسط سازمان صدا و سیما به حبس و جزای نقدی، با حکم بند (۱۴) سیاستهای کلی قضایی ابالغی 

۲۸/۷/۱۳۸۱ مبنی بر ضرورت بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان، در تعارض 
است. ۱۲- عبارت «از تاریخ تصویب این قانون» مندرج در ماده (۴۰) طرح به عبارت «از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون» 
اصالح شود. ۱۳- با توجه به این که محتوای طرح در قالب اساسنامه تدوین شده است و در ماده (۴۰) طرح، اساسنامه فعلی 

سازمان صداو سیما لغو شده است لذا عنوان طرح باید به این شکل اصالح شود: «قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی ایران » 

قانونگذاری در مورد این بخش: الزم است
مقدمه

قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي 
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