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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۲ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
با توجه به اینکه براساس بیانات مقام معظم رهبری مقابله با ویروس کرونا نیازمند همکاری و هماهنگی تمامی 
دستگاههای حاکمیتی است اما متأسفانه در ستاد مذکور از طرف قوه مقننه به عنوان یکی از قوای سه گانه که 
نهاد قانونگذار و ناظر بر رعایت قوانین توسط دستگاههای اجرائی است هیچ عضو حضور ندارد و رئیس 
جمهور از شرکت نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ستاد ملی مقابله با کرونا ممانعت می کند. الزم و 
ضروری است از مجلس شورای اسالمی روسای کمیسیونهای بهداشت و درمان و امور داخلی کشور و شوراها 
در ستاد مذکور حضور یافته تا به عنوان ناظر هم بر رعایت قوانین در این ستاد نظارت داشته و هم نکته نظرات 
آن ستاد را به مجلس شورای اسالمی منعکس نموده تا مجلس در تصمیم گیری های خود در راستای اجرای 

مصوبات ستاد مذکور اقدام نماید.

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
حسینعلی حاجی دلیگانی - محمدصالح جوکار - علیرضا عباسی - رسول فرخی میکال - محمدحسین 
فرهنگی - رضا تقی پورانوری - محمدتقی نقدعلی - مالک شریعتی نیاسر - انور حبیب زاده بوکانی - 
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - علی علیزاده مراغه - بهروز محبی نجم آبادی - سلمان اسحاقی - علی 
اصغر عنابستانی - روح اله نجابت - جالل محمودزاده - علیرضا ورناصری قندعلی - شهباز حسن 
پوربیگلری - جعفر قادری - حسین حق وردی - کیوان مرادیان کوچکسرائی - سیدمصطفی آقامیرسلیم 
- صدیف بدری - ذبیح الله اعظمی ساردوئی - سیدجواد حسینی کیا - موسی احمدی - روح اله 
متفکرآزاد - مجتبی بخشی پور - محمدحسن آصفری - فاطمه قاسم پور - سیدعلی یزدی خواه - احسان 
ارکانی - یعقوب رضازاده - علی خضریان - اصغر سلیمی - علی اکبر علیزاده برمی - جواد نیک بین - 
سیدکاظم دلخوش اباتری - عبدالجالل ایری - مجید نصیرائی - رضا آریان پور - احمد محرم زاده 

یخفروزان 
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عنوان طرح:
طرح عضویت نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ستاد ملی مقابله با کرونا 

عنوان: طرح عضویت نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ستاد ملی مقابله با کرونا

ماده واحده- به منظور انجام همکاری و هماهنگی مجلس شورای اسالمی با قوه مجریه در مقابله با ویروس 
کرونا در سراسر کشور و ایفای نقش نظارتی قوه مقننه، از تاریخ تصویب این قانون روسای کمیسیونهای 
بهداشت و درمان و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسالمی به عنوان عضو  ستاد ملی مقابله با 
کرونا (بدون حق رأی) تعیین می شوند. رئیس ستاد مذکور موظف است حداقل بیست و چهار ساعت قبل از 
تشکیل هرجلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، کتباً روسای کمیسیونهای مذکور در این قانون  را جهت حضور در 
جلسه دعوت نموده و دستور جلسه  ستاد را برای آنها کتباً ارسال نماید. مستنکف از اجرای این قانون مشمول 
مجازات ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسالمی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۵ 

می شود.
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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 عضویت نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ستاد ملی مقابله با کرونا  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: اوالً با توجه به اینکه تشکیل ستاد مقابله با کرونا مسبوق به 
سابقه قانونگذاری در مجلس نیست تعیین تکلیف در رابطه با اعضای آن محل تأمل و سوال می تواند باشد. 

ثانیاً عنوان با مفاد طرح همخوانی ندارد در طرح صرفا رئیس دو کمیسیون عضو ستاد قلمداد می شوند حال آنکه عنوان بطور 
مطلق ، عموم نمایندگان را در نظر گرفته است. 

ثالثاَ در رابطه با دالیل تقدیم طرح با قید دوفوریت در مقدمه توضیحی ارائه نشده است. 
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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 

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
۱- ۱- ستاد مذکور با تصویب شورای عالی امنیت ملی و تأیید مقام رهبری تشکیل شده و به نظر می رسد هرگونه تغییراعضا 

نیازمند تصویب شورای مذکور است .

۲- دعوت از نمایندگان برای تشکیل هر جلسه ستاد که در طرح پیش بینی شده و رییس ستاد را مکلف به آن نموده متناسب با 
جایگاه و وظایف رییس جمهور نیست. ضمن اینکه تعیین مجازات انفصال از خدمات دولتی به موجب ماده ۵۷۶ ق.م.ا ( تعزیرات 

و مجازات های بازدارنده) برای رییس جمهور فاقد توجیه حقوقی و منطقی است.

۳- در صورت اصرار بر تصویب با توجه به اینکه صرفاً عضویت دو تن از نمایندگان در این ستاد به موجب طرح پیش بینی شده 
عنوان آن به عضویت دو نماینده مجلس شورای اسالمی در ستاد ملی مقابله با کرونا تغییر یابد.

۴- ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسالمی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ است که به اشتباه درج شده 
است.

۲- ۱- ستاد مذکور با تصویب شورای عالی امنیت ملی و تأیید مقام رهبری تشکیل شده و به نظر می رسد هرگونه تغییراعضا 
نیازمند تصویب شورای مذکور است .۲- دعوت از نمایندگان برای تشکیل هر جلسه ستاد که در طرح، پیش بینی شده و رییس 
ستاد را مکلف به آن نموده، متناسب با جایگاه و وظایف رییس جمهور نیست. ضمن اینکه تعیین مجازات انفصال از خدمات دولتی 
به موجب ماده ۵۷۶ ق.م.ا ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده) برای رییس جمهور فاقد توجیه حقوقی و منطقی است.۳- در 
صورت اصرار بر تصویب با توجه به اینکه صرفاً عضویت دو تن از نمایندگان در این ستاد به موجب طرح پیش بینی شده عنوان 
آن به عضویت دو نماینده مجلس شورای اسالمی در ستاد ملی مقابله با کرونا تغییر یابد.۴- ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسالمی (کتاب 

پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ است که به اشتباه درج شده است.

ب- سوابق قانونی
قوانین مرتبط به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصالحات و 
الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۹/۱۲/۲ مصوب: ۱۳۷۵/۰۳/۰۲

بخش های قانون: کتاب پنجم-فصل دهم-ماده ۵۷۶

*****
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سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون آیین نامه داخلى مجلس شوراى اسالمى مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۰==منقح ۱۳۹۹/۶/۲۰ مصوب: ۱۳۷۹/۰۱/۲۰

بخش های قانون: ردیف۶-۱-ردیف۲-ردیف۲-۲-ردیف۳-۲-ردیف۴-۲-ردیف۵-۲-ردیف۶-۲-ردیف۷-۲-ماده 
۵۲**ردیف۶-۱-ردیف۲-ردیف۲-۲-ردیف۳-۲-ردیف۴-۲-ردیف۵-۲-ردیف۶-۲-ردیف۷-۲-ردیف۸-۲-ماده ۵۳**نهم-
ماده ۲۰۶**نهم-ماده ۲۰۶-تبصره**ب-ماده ۲۰۷**ب-ماده ۲۰۷-ردیف۱**ب-ماده ۲۰۷-ردیف۲**ب-ماده ۲۰۷-

ردیف۳**ب-ماده ۲۰۷-ردیف۴**ب-ماده ۲۰۷-ردیف۵**ب-ماده ۲۰۷-ردیف۵-تبصره ۱**ب-ماده ۲۰۷-ردیف۵-تبصره 
۲**ب-ماده ۲۰۷-ردیف۵-تبصره ۳**ب-ماده ۲۰۷-ردیف۵-تبصره ۴**ب-ماده ۲۰۸**ب-ماده ۲۰۸-تبصره ۱**ب-ماده 
۲۰۸-تبصره ۲**ب-ماده ۲۰۸-تبصره ۳**ب-ماده ۲۰۸-تبصره ۴**ب-ماده ۲۰۸-تبصره ۵**ب-ماده ۲۰۸-تبصره ۶**ب-
ماده ۲۰۹**ب-ماده ۲۱۰**ب-ماده ۲۱۰-تبصره ۱**ب-ماده ۲۱۰-تبصره ۲**ب-ماده ۲۱۱**ب-ماده ۲۱۱-تبصره**دوم-
ماده ۲۱۲**دوم-ماده ۲۱۲-تبصره ۱**دوم-ماده ۲۱۲-تبصره ۲**دوم-ماده ۲۱۲-تبصره ۳**دوم-ماده ۲۱۲-تبصره ۴**دوم-
ماده ۲۱۲-تبصره ۵**دوم-ماده ۲۱۲-تبصره ۶**دوم-ماده ۲۱۲-تبصره ۷**دوم-ماده ۲۱۲-تبصره ۸**دوم-ماده ۲۱۳**دوم-

ماده ۲۱۴**دوم-ماده ۲۱۵**دوم-ماده ۲۱۵-مبحث دوم-ماده ۲۱۶**دوم-ماده ۲۱۵-مبحث دوم-ماده ۲۱۶-ردیف۱**دوم-ماده 
۲۱۵-مبحث دوم-ماده ۲۱۶-ردیف۲**دوم-ماده ۲۱۵-مبحث دوم-ماده ۲۱۶-ردیف۳**دوم-ماده ۲۱۵-مبحث دوم-ماده ۲۱۶-
ردیف۴**دوم-ماده ۲۱۵-مبحث دوم-ماده ۲۱۶-ردیف۵**دوم-ماده ۲۱۵-مبحث دوم-ماده ۲۱۶-ردیف۶**دوم-ماده ۲۱۵-
مبحث دوم-ماده ۲۱۶-ردیف۷**دوم-ماده ۲۱۵-مبحث دوم-ماده ۲۱۶-ردیف۸**دوم-ماده ۲۱۵-مبحث دوم-ماده ۲۱۶-
ردیف۹**دوم-ماده ۲۱۵-مبحث دوم-ماده ۲۱۶-ردیف۱۰**دوم-ماده ۲۱۵-مبحث دوم-ماده ۲۱۶-ردیف۱۱**دوم-ماده ۲۱۵-

مبحث دوم-ماده ۲۱۷

عنوان قانون: قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسالمی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر 
هیأتها مصوب: ۱۳۹۳/۰۶/۱۵

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: سیاست های کلی سالمت مصوب ۱۸ /۰۱ /۱۳۹۳== منقح ۱۳۹۷/۱۱/۶ مصوب: ۱۳۹۳/۰۱/۱۸

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: تصویب نامه هیئت دولت در خصوص تشکیل ستاد مدیریت و پیشگیری شیوع کرونا مصوب ۱۳۹۸,۱۲,۱۴==منقح 
۱۳۹۹/۹/۲۵ مصوب: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

بخش های قانون: تمام 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: 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 ششم**قانون اساسی جمهوری 

www.dotic.ir

http://dotic.ir
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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 هشتاد و چهارم

www.dotic.ir

http://dotic.ir

