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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
بیشک رسانهها، اعم از شنیداری، دیداری و نوشتاری که اکنون با گستردگی فضای مجازی، رشد غیرقابل 
تصوری یافتهاند، نقش تعیین کنندهای در شکلدهی، سازماندهی، جهت بخشی و هدایت بخشهای مختلف 
فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و بینالمللی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران دارند بهگونهای که تعمیق و 
گسترش فرهنگ و تفکر بسیجی و ترویج ارزشهای واالی انقالب اسالمی در جوهره فعالیت هدفمند و 
ارزشمدار این حوزه است. نه تنها این مهم در شکلگیری تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه را ضروری 
مینماید که مستلزم حمایت همهجانبه از جمله در حوزه پشتوانههای قانونی و مالی از سوی نهادهای مسؤول 
است. بنابراین با توجه به اینکه حوزه فعالیت رسانهها و جامعه هدف سازمان بسیج رسانه از طریق قوانین 
موضوعه حداقل در سطح وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت کشور و سازمان صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی به انجام میرسد، تقویت و توسعه بسیج رسانه مستلزم تهیه و تصویب قانونی خاص است تا زمینه 
همکاری، همیاری و تعامل قانونمند همهجانبه نهادهای مسؤول و درگیر را فراهم سازد. هدف اصلی از ارائه 
طرح حضور گسترده، مؤثر و قانونمند مردمی در عرصه توسعه فعالیتهای رسانهای کشور میباشد که امکان 
نقشآفرینی و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در چهارچوب ضوابط و مقررات موضوعی و استفاده از 

زیرساختها در تعامل با نهاد و سازمانهای متولی امر رسانهها را فراهم میآورد. 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
محمدحسین فرهنگی - محمدصالح جوکار - روح اله عباس پور - سیدجواد حسینی کیا - ابراهیم رضائی 
- حسین حاتمی - علی اصغر عنابستانی - احمدحسین فالحی - سیدمحمد مولوی - رضا تقی پورانوری 
- حسین امامی راد - فریدون حسنوند - بهروز محبی نجم آبادی - صدیف بدری - جعفر قادری - 
حسینعلی حاجی دلیگانی - سیدعلی یزدی خواه - علی خضریان - مالک شریعتی نیاسر - حسین میرزائی 
- رضا حاجی پور - سیدناصر موسوی الرگانی - سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی - علی اکبر کریمی 
- نصراله پژمان فر - کمال علیپورخنکداری - حسینعلی شهریاری - سیدنظام الدین موسوی - حسن 
نوروزی - احمد محرم زاده یخفروزان - الهویردی دهقانی - جعفر راستی - بهزاد رحیمی - روح اله 
نجابت - محمدتقی نقدعلی - کمال حسین پور - سیدکاظم دلخوش اباتری - موسی احمدی - علیرضا 

سلیمی - غالمعلی کوهساری 
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عنوان طرح:
طرح تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه

ماده واحده- به منظور جذب، آموزش، سازماندهی و بکارگیری نیروهای داوطلب مؤمن، متخصص و فعال 
عرصه رسانه با هدف ترویج و تعمیق فرهنگ و تفکر بسیجی و فضیلتهای اخالقی، ایجاد آمادگی دفاع همه
جانبه از دستاوردهای انقالب اسالمی از طریق کمک به تقویت و توسعه جبهه رسانهای انقالب اسالمی و 
همچنین تربیت و پرورش نیروهای رسانهای با شاخصهای انقالب اسالمی، سازمان بسیج رسانه، توسط بسیج 
مستضعفین سپاه پاسداران انقالب اسالمی و با پشتیبانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت کشور و 

سازمان صدا و سیما تقویت و توسعه مییابد.
تبصره ۱- کلیه وزارتخانهها، مؤسسات و نهادهای دولتی و عمومی و شرکتهایی که بهنحوی از بودجه عمومی 
دولتی بهرهمند میگردند مجازند بخشی از فعالیتها و طرحهای فرهنگی، آموزشی و رسانهای خود را از طریق 

سازمان بسیج رسانه اجراء نمایند.
تبصره ۲- دولت موظف است هر ساله بخشی از اعتباراتی را که برای اهداف فوق در بودجه سنواتی در نظر 
میگیرد در ردیف مستقلی بهعنوان کمک به طرحهای سازمان بسیج رسانه در اختیار سازمان بسیج مستضعفین 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی قرار دهد.
تبصره ۳- آییننامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقالب اسالمی با 
همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت کشور و سازمان صدا و سیما تهیه و پس از تصویب ستاد 

کل نیروهای مسلح الزماالجراء خواهد بود.
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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: 

طرح تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه 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: طرح تقدیمی در صورت تصویب از حیث عنوان و متن مغایر 
اصول نگارش متون قانونی و سیاستهای تدوینی و تنقیحی قانون تدوین و تنقیح قوانین مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ میباشد. این

گونه طرحها باید در قالب اصالح یا الحاق به یک قانون اصلی و با عنوان متناسب با آن تنظیم و تقدیم 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

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون ادغام سازمان بسیج ملی ( مستضعفین) در سپاه پاسداران انقالب اسالمی مصوب: ۱۳۵۹/۱۰/۲۸

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون تشکیل و توسعه بسیج دانش آموزی مصوب: ۱۳۷۵/۰۲/۰۹

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون تشکیل ، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی مصوب: ۱۳۷۷/۰۹/۲۲

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون آمادگی ملی و بسیج غیر نظامی مصوب: ۱۳۵۴/۰۲/۲۳

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: الیحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بسیج ملی مصوب: ۱۳۵۹/۰۲/۱۰

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: الیحه قانونی راجع به ادغام سازمانهای آمادگی ملی و بسیج غیرنظامی و دفاع غیرنظامی در سازمان بسیج ملی مصوب: 
۱۳۵۹/۰۴/۰۴

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون اصالح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی مصوب: 
۱۳۸۶/۱۱/۰۲
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بخش های قانون: همه متن

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

بخش های قانون: -فصل ششم-مبحث دوم - اختیارات و صالحیت مجلس شورای اسالمی (اصالحی ۰۶ /۰۵ /۱۳۶۸ )-اصل 
هفتاد و پنجم**-فصل هشتم-اصل یکصدو دهم**-فصل هشتم-اصل یکصدو دهم-۱ -**-فصل هشتم-اصل یکصدو دهم-۲ 
-**-فصل هشتم-اصل یکصدو دهم-۳ -**-فصل هشتم-اصل یکصدو دهم-۴ -**-فصل هشتم-اصل یکصدو دهم-۵ -**-

فصل هشتم-اصل یکصدو دهم-۶ -**-فصل هشتم-اصل یکصدو دهم-۶ --الف -**-فصل هشتم-اصل یکصدو دهم-۶ --ب 
-**-فصل هشتم-اصل یکصدو دهم-۶ --ج -**-فصل هشتم-اصل یکصدو دهم-۶ --د -**-فصل هشتم-اصل یکصدو 
دهم-۶ --و -**-فصل هشتم-اصل یکصدو دهم-۷ -**-فصل هشتم-اصل یکصدو دهم-۸ -**-فصل هشتم-اصل یکصدو 
دهم-۹ -**-فصل هشتم-اصل یکصدو دهم-۱۰ -**-فصل هشتم-اصل یکصدو دهم-۱۱ -**-فصل هشتم-اصل یکصدو 
دهم-استفساریه**-فصل هشتم-اصل یکصدو دهم-استفساریه**-فصل نهم قوه مجریه-مبحث دوم - ارتش و سپاه پاسداران 

انقالب(الحاقی ۰۶ /۰۵ /۱۳۶۸ )-اصل یکصد و پنجاه ویکم**-فصل سیزدهم-اصل یکصدو هفتاد و ششم
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