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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۵ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
شبکه های اجتماعی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند که با اینکه عمر خیلی زیادی ندارند ، 
توانسته اند به خوبی در زندگی مردم وارد شوند. مردم بسیاری در سنین مختلف و از گروه های اجتماعی 
متفاوت در شبکه اجتماعی مجازی کنار هم آمده اند و از فاصلها های بسیار دور دردنیای واقعی ، از طریق 
شبکه های اجتماعی با هم ارتباط برقرار می کنند. از سوی دیگر بسیاری از نیاز ها و خواسته های مردم از 
طریق سازمانهایی تامین می شود که در درون خود با این شبکه ها در ارتباط هستند. شبکه های اجتماعی 
ساختاری اجتماعی است که افراد یا سازمان ها آن را تشکیل می دهند تحقیقات بین المللی نشان می دهد راه 

اندازی شبکه های اجتماعی سازمانی تاثیر بسزایی روی افزایش بازدهی و بهره وری دارد 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
محمدرضا صباغیان بافقی - جلیل مختار - جواد کریمی قدوسی - شهباز حسن پوربیگلری - جالل 
محمودزاده - رمضانعلی سنگدوینی - انور حبیب زاده بوکانی - سیدجلیل میرمحمدی میبدی - احسان 
ارکانی - علی جدی - رضا آریان پور - عبداله ایزدپناه - حسینعلی حاجی دلیگانی - سیدعلی یزدی 
خواه - محمدتقی نقدعلی - رضا تقی پورانوری - عبدالجالل ایری - بهروز محبی نجم آبادی - محمدرضا 
دشتی اردکانی - علی اکبر بسطامی - بهزاد رحیمی - حسین حق وردی - اصغر سلیمی - جواد نیک 

بین - سیدکاظم دلخوش اباتری 
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عنوان طرح:
برقراری ارتباط نمایندگان با معاونین پارلمانی از طریق فضای مجازی

پیشنهاد می شود با توجه به مطالب پیش گفت و همچنین وجود زیر ساخت های الزم به منظور ارتباط موثر 
وسریعتر با معاونین پارلمانی به جهت انتقال سریع مشکالت و درخواست ها و پیگیری این موارد و دریافت 
نتایج اقدامات صورت گرفته بستری مناسب و امن با توجه به وجود شبکه های اجتماعی موجود و وسایل 

ارتباط جمعی ایجاد گردد.

ماده واحده: دولت مکلف است حداکثر سه ماه پس از تصویب و ابالغ این قانون نسبت به راه اندازی بستری 
مناسب و امن جهت ارتباط نمایندگان مجلس با وزرا و معاونین پارلمانی با استفاده از شبکه های اجتماعی 
وزیرساخت های ارتباط داخلی اقدام نماید. تا نمایندگان مردم بتوانند مشکالت و مسائل را در کوتاه ترین 
زمان ممکن به دستگاه های اجرایی انتقال دهند و از روند پیگیری ها ونتایج اقدامات آگاه شوند و وزرا و 
معاونین پارلمانی و دستگاه های اجرایی ملکفند پاسخ این پیگیری ها را حداکثر ظرف یک هفته به نمایندگان از 

طریق سیستم مذکور اعالم نمایند.
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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: 

برقراری ارتباط نمایندگان با معاونین پارلمانی از طریق فضای مجازی 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: 
عبارت «تا نمایندگان مردم بتوانند مشکالت و مسائل را در کوتاه ترین زمان ممکن به دستگاه های اجرایی انتقال دهند و از 
روند پیگیری ها ونتایج اقدامات آگاه شوند» در متن ماده واحده حذف شود. همچنین، جایگاه سطرهای نخست و دوم صدر 
متن ماده واحده در مقدمه توجیهی است و از این حیث با اصول قانون نوسیس موضوع بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری 

مغایر است. 
در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: - 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 
۱۳۸۹/۳/۲۵مبنی بر جلوگیری از تورم قوانین، این طرح باید در قالب الحاق به قانون آیین نامه داخلی مجلس که دارای ارتباط 

موضوعی با آن است، تنظیم شود. 
- دو سطر ابتدایی متن طرح مربوط به مقدمه توجیهی است و باید حذف گردد. 

- عبارت « بستری مناسب و امن» مبهم و فاقد ضابطه مشخص است. 
- عبارت « تا نمایندگان» تا « آگاه شوند.» در ماده واحده باید حذف و به مقدمه توجیهی منتقل شود. 

- استفاده از لغت بیگانه «سیستم» در انتهای ماده واحده مغایر اصل(۱۵) قانون اساسی است. پیشنهاد میشود کلمه «سامانه» 
به عنوان معادل فارسی جایگزین آن شود و لغت مزبور در کمانک(پرانتز) درج گردد. 
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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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