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طرح تأمین كاالهای اساسی برای اقشار آسیبپذير
مقدم

طرح تأمین کاالهای اساسی برای اقشار آسیبپذیر که در جلسه مورخ
 2932/8/12مجلس شورای اسالمی اعالم وصول گردید ،جهت انجام بررسی به
کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد .این طرح پس از تصویب با
ایرادات شورای نگهبان روبرو شد و جهت اصالح به مجلس ارجاع گردید .مجلس
شورای اسالمی در جلسه علنی مورخ  2931/9/8اصالحات مورد نظر شورای
نگهبان را به تصویب رساند و جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال داشت.
نظر مشورتی

ـ عبارت «از محل سهم دهكهای درآمدی باال» در این ماده واحده ،باتوجه به
عدم وجود تعریف قانونی از آن ،واجد ابهام است.
ـ باتوجه به لزوم پیشبینی اعتبارات اجرای این قانون در بودجه ساالنه
کشور ،و عدم پیشبینی این اعتبارات در قانون بودجه سال  ،2931اجرای این
قانون در سال جاری مغایر با اصل  57قانون اساسی است.

9

طرح اصالح موادی از قانون آئیننام داليی مجيس شورای اسالمی
مقدم

طرح اصالح موادی از قانون آئیننامه داخلی مجلس شورای اسالمی که به
مجلس تقدیم شده بود ،در تاریخ  2932/7/22اعالم وصول شده و به کمیسیون
تدوین آئیننامه داخلی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد .این طرح پس
از تصویب در مجلس ،با ایرادات شورای نگهبان ،مذکور در نامه شماره
 31/95/75575مورخ  2931/1/7مواجه شد و جهت رفع ایراد به مجلس شورای
اسالمی ارجاع شد .این اصالحات در جلسه علنی مورخ  2931/9/8مجلس شورای
اسالمی تصویب شده و جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد.
نظر مشورتی

ماده : 5
متن جايگذاري شده:
تبصره زیر به ماده  57قانون الحاق میشود:
تبصره -در هر دوره مجلس ،نمایندگان میتوانند حداکثر پنج نفر از کارکنان یا کارشناسان
دستگاههای مشمول ماده  7قانون مدیریت خدمات کشوری را برای به کارگیری در دفتر ارتباطات
مردمی جهت امور مشاورهای ،اداری و خدماتی از دستگاه ذیربط درخواست نمایند .در اين
صورت با هماهنگي دستگاه مبداء ،درخواست مأموريت افراد مورد نظر معمول و شخص يا
اشخاص مزبور به دفتر ارتباط مردمي نماينده ،مأمور ميشوند.

حقوق ،مزایا ،حق مأموریت و اضافه کار  ....میباشد.
تعداد افراد مورد نياز هر حوزه انتخابيه باتوجه به تعداد نمايندگان ،تعداد شهر و روستا،
جمعيت و وسعت ،شرايط اقليمي و جغرافيايي و ساير قابليتهاي هر حوزه توسط كميسيون
تدوين آئيننامه داخلي مجلس تعيين ميشود.

پس از اعالم پایان مأموریت ... ،به کار گیرد.
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ايرادات:

ـ عبارت «با هماهنگی دستگاه مبداء» از آنجایی که معلوم نیست به معنای
تكلیف دستگاههای اجرایی به مأمور کردن کارمندان و کارشناسان خود میباشد و
یا جنبه اختیاری برای این دستگاهها دارد ،واجد ابهام است.
ـ علیرغم اصالح به عمل آمده ،و با فرض اختیار دستگاههای اجرایی در مأمور
کردن نیروی انسانی خود به دفاتر ارتباطات مردمی نمایندگان مجلس شورای
اسالمی ،کماکان این ماده مغایر با نظام اداری صحیح مقرر در بند ( )25اصل ()9
قانون اساسی میباشد.
ماده :7
متن جايگذاري شده:
ماده  -119در استیضاح باید موضوع به صورت صریح و با ذکر مورد یا موارد ،معین شود و
به صورت کتبی تنظیم و به هیأت رئیسه تسلیم گردد.
هیأت رئیسه موظف است بالفاصله طرح استیضاح را به کمیسیون تخصصی ذیربط ارجاع
نماید .کمیسیون مكلف است حداکثر ظرف یك هفته با دعوت از استیضاح کنندگان و وزیر
مربوطه موارد استیضاح را بررسی نماید .پس از مدت مذکور در صورتی که حداقل ده نفر از
امضاءکنندگان استیضاح از طرح آن منصرف نشوند استيضاح در اولين جلسه علني طرح ميشود و
پس از طرح استيضاح در جلسه علني كاهش امضاي نمايندگان تأثيري در مطرح شدن استيضاح

ندارد و وزير موظف است ظرف ده روز در مجلس حاضر شود .هیأت رئیسه در همان روز متن
استیضاح را برای وزیر یا وزیران مورد استیضاح ارسال و همزمان چاپ و بین نمایندگان توزیع کند.
تبصره ... -2

ـ با توجه به اصالح به عمل آمده ،به نظر میرسد که ابهام مورد نظر شورا
برطرف شده است.
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مرران دريا سواحل كشور

اصالح اساسنام سازمان توسه
مقدم

اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور که بنا به پیشنهاد
وزارت کشور و به استناد بند (ب) ماده ( )285قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری
اسالمی ایران ـ مصوب  2983ـ به تصویب هیأت وزیران رسید ،در راستای
اجرای اصل ( )87قانون اساسی جهت انطباق با موازین اسالم و قانون اساسی به
شورای نگهبان ارسال گردید .شورای نگهبان طی دو مرحله این اساسنامه را جهت
رفع ابهام به هیأت وزیران ارجاع داد .هیأت وزیران در جلسه مورخ 2931/1/11
اساسنامه را اصالح نموده و جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال داشت.
نظر مشورتی

ـ با وجود اصالح به عمل آمده ،ابهام شورای نگهبان در خصوص عبارت «با
رعایت حقوق اشخاص» در بند (پ) ماده ( )2اساسنامه برطرف نشده است.
تذكر :در بند (ب) ماده ( )2این اساسنامه با توجه به اینكه مطلق واژه «خلیج»
بعد از عبارت «خلیج فارس و یا  »...آمده است ،جهت جلوگیری از سوء تعبیر باید
آن را به عبارت «هر خلیج دیگری» تغییر داد.
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اصالح اساسنام شركت فنا ری اطالمات ايران
مقدم

اساسنامه شرکت فناوری اطالعات ایران که به تصویب هیأت وزیران رسیده و
عدم مغایرت آن با موازین اسالم و قانون اساسی به تأیید شورای نگهبان رسیده بود،
پس از یك مرحله اصالح ،در جلسه مورخ  2931/1/27هیأت وزیران مجدداً مورد
اصالح قرار گرفت و در اجرای اصل ( )87قانون اساسی ،جهت اظهارنظر به
شورای نگهبان ارسال شد.
نظر مشورتی

اصالح به عمل آمده فاقد مغایرت با قانون اساسی میباشد.
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