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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۴ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
با توجه به وسعت حوزه های انتخابیه ای که دارای پنج شهرستان  و یک نماینده می باشند و مشکالت ناشی 
از آن و متاسفانه این که  هر سه حوزه از مناطق محروم و کم برخوردار هستند و گرفتاری هایی که از این 
بابت هم برای مردم و هم برای نمایندگان این حوزه هست به نحوی که نمایندگان این مناطق به هیچ وجه 
نمی توانند وظیفه نمایندگی خود را انجام دهند ضمن اینکه بیش از بیست سال است که این حوزه ها منتظر 
تغییر و کوچک شدن می باشند و هر روز بر محرومیت و گرفتاری آنها افزوده می گردد. بنابراین پیشنهاد 
میگردد  این سه حوزه پنج شهرستانی و تک نماینده  که در هر  طرحی که ارائه شود حق افزایش نماینده به 
آنها داده می شود و در الیحه جدید دولت نیز نماینده برای آنها در نظر گرفته شده بود پیشنهاد  ذیل ارائه می 

گردد

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
محمدرضا صباغیان بافقی - محمدمهدی فروردین - رضا آریان پور - احمد مرادی - روح اله ایزدخواه 
- رضا حاجی پور - احمدحسین فالحی همدان - بهزاد رحیمی - رحیم زارع - ذبیح الله اعظمی 
ساردوئی - صدیف بدری - فداحسین مالکی - سیدکاظم دلخوش اباتری - فاطمه محمدبیگی - معین 
الدین سعیدی - حسینعلی حاجی دلیگانی - علی رضائی - جواد نیک بین - احمد محرم زاده یخفروزان 

- منصور شکرالهی - یعقوب رضازاده - امانقلیچ شادمهر - عادل نجف زاده - رسول فرخی میکال 
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عنوان طرح:
طرح اصالح حوزه های انتخابیه دارای پنج شهرستان

به هریک از حوزه های انتخابیه ذیل که متشکل از پنج شهرستان و یک نماینده می باشند یک نفر نماینده 
اضافه می گردد:

حوزه انتخابیه : میناب، رودان، جاسک، سیریک، بشاگرد

حوزه انتخابیه: مهریز، ابرکوه، بافق، بهابادو خاتم

حوزه انتخابیه : کهنوج، رودبارجنوب، فاریاب، قلعه گنج، منوجان

� www.dotic.ir



4

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 اصالح حوزه های انتخابیه دارای پنج شهرستان 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 قانون اساسی: در اجرای اصل ۶۴ قانون اساسی، افزایش تعداد نمایندگان با درنظر گرفتن 
عوامل انسانی ، سیاسی ، جغرافیایی و نظایر آنها هر ده سال ممکن است. 

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: 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 الزم است این طرح 
در قالب اصالح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسالمی مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۶۶ که دارای ارتباط 

موضوعی با این طرح است، تنظیم شود. 

عنوان طرح جامعتر از مفاد آن است و با یکدیگر انطباق ندارند. عنوان دربرگیرنده کلیه حوزه های انتخاباتی دارای پنج 
شهرستان است ولی متن مربوط به سه حوزه است. 

وفق ماده(۱۵۶) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی اصل بر عادیبودن رسیدگی طرحها و لوایح است و در صورت 
اقتضای فوریت باید دالیل آن مستنداً در مقدمه توجیهی آورده شود که این امر در طرح/الیحه تقدیمی لحاظ نشدهاست. 

ایراد اساسی طرح این است که تعداد نمایندگان را بدون مبنای خاصی افزایش میدهد اگر مبنا اصل ۶۴ قانون اساسی است 
باید به آن تصریح و تعداد کامل آن رعایت شود اگر هدف کم کردن نماینده از سایر حوزه ها و افزودن به این سه حوزه 

است که در این صورت نیز باید به حوزه هایی که نمایندهاش کم میشود تصریح گردد. 

متن مادهواحده نیاز به بازنگری و رعایت ادبیات تقنینی دارد. 

� www.dotic.ir



8

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 

ادارهکل 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 تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسالمی مصوب: ۱۳۶۶/۰۱/۳۰

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون اصالح جدول حوزه های انتخابیه مصوب: ۱۳۷۴/۰۹/۲۲

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون میزان تأثیر تغییرات در تقسیمات کشوری در محدوده حوزه های انتخاباتی مصوب: ۱۳۷۰/۱۰/۱۷

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون اصالح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی و تعداد نمایندگان آنها مصوب: ۱۳۷۸/۰۸/۱۲

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون اصالح جدول قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسالمی مصوب: ۱۳۹۵/۰۵/۲۷

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 اول - مجلس شورای اسالمی (اصالحی ۰۶ /۰۵ /۱۳۶۸ )-اصل شصت و چهارم**-فصل 
ششم-مبحث اول - مجلس شورای اسالمی (اصالحی ۰۶ /۰۵ /۱۳۶۸ )-اصل شصت و چهارم-استفساریه

عنوان قانون: سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابالغی مقام معظم رهبری ۱۳۹۸/۰۷/۰۶== منقح ۱۳۹۹/۲/۲۳ مصوب: 
۱۳۹۸/۰۷/۰۶
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بخش های قانون: همه متن

� www.dotic.ir


