
معاونت قوانین

عادی

مدیریت متمرکزفرهنگی

کمیسیون های ارجاعی

  دوره یازدهم سال اول

تاریخ چاپ۱۶ / ۰۹ / ۱۳۹۹
۳۵۴ شماره چاپ

۲۷۷ شماره ثبت

فرهنگی اصلی:
اجتماعی-اقتصادی-امورداخلی کشور و شوراها فرعی:
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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۱۶ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
عدم تمرکزدرامورات فرهنگی باعث اتالف منابع مالی و سرمایه اجتماعی شده که بعضااثرات فرهنگی توسط 
دستگاهای مختلف موازی کاری دربرداردوهیچ سازمانی هم پاسخگونمی باشد.درجنگ اقصادی موجودافزایش 

بهره وری اصالح ساختاراداری یکی ازراههای مقابله بادشمن می باشد 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
ابوالفضل ابوترابی - سیدمحمد مولوی - شهباز حسن پوربیگلری - علیرضا ورناصری قندعلی - حسین 
امامی راد - منصور شکرالهی - علی اکبر کریمی - فاطمه محمدبیگی - حسین میرزائی - علی آذری - 
مجتبی یوسفی - محمد باقری - محمدحسین فرهنگی - بهروز محبی نجم آبادی - سیدکاظم دلخوش 

اباتری - کمال حسین پور 
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عنوان طرح:
مدیریت متمرکزفرهنگی

سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امورات،ساختمانها،وظایف ،نیروهای انسانی،اموال 
وداراییها،دستگاهاوسازمانهای تبلیغات اسالمی ،شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی،سازمان اوقاف وامور خیریه، 
کانون مساجد به دفاترنمایندگان ولی فقیه مرکزشهرستانهامنتقل و ریاست امورات بصورت متمرکزدراختیار 

امام جمعه مرکزشهرستان قرارمی گیرد.

تبصره:درشهرهایامرکزبخش که امام جمعه دارند،امورات فرهنگی درهمان شهریابخش با امام جمعه مربوطه 
می باشد.
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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: 

مدیریت متمرکزفرهنگی 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 / الیحه تقدیمی با سند چشم انداز: در طرح پیشنهادی سازمان تبلیغات اسالمی سراسر کشور زیر نظر امام 
جمعه هر شهر قرار گرفته است در حالی که در اساسنامه سازمان تبلیغات اسالمی مصوب مقام معظم رهبری(۱۳۸۷) به 

تصریح آمده است سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل و در چهارچوب سیاست های رهبری اداره می شود. 
در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: 

۱- اوالً عنوان بسیار کلی است در حالیکه موضوع طرح جزئی و درخصوص دستگاههای خاصی میباشد، لذا عنوان از این 
لحاظ نیازمند اصالح است و ثانیاً با توجه به اینکه تصویب عناوین مستقل موجب تورم قوانین میشود، لذا الزم است که 

طرح در قالب الحاق یا اصالح یکی از قوانین موجود تدوین شود. 
۲- مقدمه توجیهی بسیار مختصر و فاقد ادله کافی است. 

۳- با توجه به اینکه دستگاههای مورد نظر در طرح زیر نظر مقام معظم رهبری میباشند، لذا الزم است که در متن طرح به 
لزوم أخذ إذن مقام معظم رهبری در این خصوص اشاره شود. 

۴- عبارت مادهواحده در ابتدای متن طرح درج شود. 
۵- عبارت «سه ماه پس از تصویب این قانون» به «ظرف مدت سه ماه» اصالح شود. زیرا وفق قاعده عمومی مندرج در ماده 

(۲) قانون مدنی زمان آغاز آثار قانون تاریخ الزماالجراءشدن آن است و نه زمان تصویب. 
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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

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون مدیریت خدمات کشوری -- منقح ۱۳۹۹/۸/۲۷ مصوب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸

بخش های قانون: فصل چهاردهم –-ماده ۱۱۴ ـ**فصل چهاردهم –-ماده ۱۱۴ ـ-۱ ـ**فصل چهاردهم –-ماده ۱۱۴ ـ-۲ 
ـ**فصل چهاردهم –-ماده ۱۱۴ ـ-۳ ـ**فصل چهاردهم –-ماده ۱۱۴ ـ-۴ ـ**فصل چهاردهم –-ماده ۱۱۴ ـ-۵ ـ**فصل 
چهاردهم –-ماده ۱۱۴ ـ-۶ ـ**فصل چهاردهم –-ماده ۱۱۴ ـ-۷ ـ**فصل چهاردهم –-ماده ۱۱۵ ـ**فصل چهاردهم –-ماده 
۱۱۵ ـ-۱ -**فصل چهاردهم –-ماده ۱۱۵ ـ-۲ ـ**فصل چهاردهم –-ماده ۱۱۵ ـ-۳ ـ**فصل چهاردهم –-ماده ۱۱۵ ـ-۴ 
ـ**فصل چهاردهم –-ماده ۱۱۵ ـ-۵ ـ**فصل چهاردهم –-ماده ۱۱۵ ـ-۶ ـ**فصل چهاردهم –-ماده ۱۱۵ ـ-۷ ـ**فصل 
چهاردهم –-ماده ۱۱۵ ـ-۸ ـ**فصل چهاردهم –-ماده ۱۱۵ ـ-۹ ـ**فصل چهاردهم –-ماده ۱۱۵ ـ-۱۰ ـ**فصل چهاردهم –-
ماده ۱۱۵ ـ-۱۱ ـ**فصل چهاردهم –-ماده ۱۱۵ ـ-۱۲ ـ**فصل چهاردهم –-ماده ۱۱۵ ـ-۱۳ ـ**فصل چهاردهم –-ماده ۱۱۵ 

ـ-۱۴ ـ**فصل چهاردهم –-ماده ۱۱۵ ـ-۱۵ ـ**فصل چهاردهم –-ماده ۱۱۵ ـ-۱۵ ـ-تبصره ـ

عنوان قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ همه پرسی -- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ مصوب: ۱۳۵۸/۰۹/۱۲

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ( ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰ ) با اصالحات و الحاقات بعدی-- منقح 
۱۳۹۹/۸/۲۷ مصوب: ۱۳۸۹/۱۰/۲۵

بخش های قانون: فصل چهارم-ماده۵۳

عنوان قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( ۱۴۰۰ - ۱۳۹۶ ) مصوب 
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۶/۱۲/۵ مصوب: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

بخش های قانون: بخش ۶-ماده ۲۸

عنوان قانون: قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۰۲ /۱۰ /۱۳۶۳ با اصالحات و الحاقات 
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بعدی==منقح ۱۳۹۷/۹/۱۰ مصوب: ۱۳۶۳/۱۰/۰۲

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون اوقاف مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۲==منقح ۱۳۹۹/۴/۲۱ مصوب: ۱۳۵۴/۰۴/۲۲

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: اساسنامه سازمان تبلیغات اسالمی مصوب ۱۳۸۷,۰۸,۲۹==منقح ۱۳۹۹/۶/۲۱ مصوب: ۱۳۸۷/۰۸/۲۹

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون اجازه تصویب اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی مصوب ۱۳۸۷,۰۱,۱۸==منقح ۱۳۹۹/۶/۲۱ مصوب: 
۱۳۸۷/۰۱/۱۸

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسالمی مصوب ۱۳۷۵,۰۲,۱۱==منقح ۱۳۹۹/۶/۲۱ 
مصوب: ۱۳۷۵/۰۲/۱۱

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: سیاست های کلی نظام قانون گذاری مصوب ۱۳۹۸,۰۷,۰۲==منقح ۱۳۹۹/۶/۲۱ مصوب: ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

بخش های قانون: -ردیف۸**-ردیف۹
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