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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۵۴ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
براستناد اصل ۶۴قانون اساسی  جمهوری اسالمی ایران عده نمایندگان مجلس شورای اسال می ۲۷۰ نفر 
است  وبعد از اولین مجلس هر ده سال  بادر نظر گرفتن عوامل انسانی .سیاسی .جغرافیایی .ونظایر آنها حداکثر 
بیست نماینده می تواند اضافه۹ شود از آنجا که با گذشت ۲۰ سال تاکنون نماینده ای اضافه نشده این طرح 

تقدیم می گردد. 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
حسن نوروزی - نصراله پژمان فر - محمدصالح جوکار - سیدجواد ساداتی نژاد - رضا آریان پور - 
حجت اله فیروزی - مجید نصیرائی - احمدحسین فالحی همدان - احمد مرادی - جالل محمودزاده - 
بهزاد رحیمی - جعفر قادری - کمال علیپورخنکداری - رضا حاجی پور - مهدی عسگری - جلیل 
رحیمی جهان آبادی - روح اله ایزدخواه - روح اله نجابت - امانقلیچ شادمهر - ذبیح الله اعظمی 
ساردوئی - لطف اله سیاهکلی - علی اکبر بسطامی - محمدتقی نقدعلی - حسین حق وردی - علی 
خضریان - خلیل بهروزی فر - محمد سبزی - فداحسین مالکی - مالک شریعتی نیاسر - سیدکریم حسینی 
- سیدکاظم دلخوش اباتری - سیدمهدی فرشادان - فاطمه محمدبیگی - جعفر راستی - بهروز محبی 
نجم آبادی - ابراهیم عزیزی شیراز - موسی احمدی - محمدمهدی فروردین - علی علیزاده مراغه - 
حسینعلی شهریاری - علیرضا ورناصری قندعلی - محمدطال مظلومی آبرزگه - رضا تقی پورانوری - 
حسن محمدیاری - هاجر چنارانی - جواد نیک بین - غالمحسین رضوانی - احمد محرم زاده یخفروزان 
- منصور شکرالهی - یعقوب رضازاده - غالمحسین کرمی - کیومرث سرمدی واله - عادل نجف زاده 

- رسول فرخی میکال 
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عنوان طرح:
طرح افزایش نمایندگان مجلس

۱-عامل انسانی:حوزه هایی که بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارند ودارای محرومیتند 

۳- جغرافیایی :حوزه های انتخابی که دارای گستر دگی  جغرافیایی  است وجمعیت انان بیش از ۳۰۰ هزار 
نفر است 

تبصره وزارت کشور موظف است  افزایش نمایندگان را وفق اصل ۶۴ انجام دهد
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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 افزایش نمایندگان مجلس 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:
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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

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

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

بخش های قانون: باب دوم-فصل اول-مبحث اول-ماده ۱۲۷
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