
  1562     شماره چاپ         چهارمـ سال  همددوره 
  651       ثبت    شماره       16/6/1398تاریخ چاپ 

  
  

 شوري یک
  

قانون نحوه تقویم ابنیه، امالك و ) 6(استفساریه تبصره  طرح
  ها اراضی موردنیاز شهرداري

  
  
  

  هاي ارجاعی کمیسیون
  : اصلی 

 

  
  : فرعی 

  
  
  
  
  
  
  قوانین معاونت

  امور داخلی کشور و شوراها

  و حقوقی  قضائی - عمران
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  تعالی باسمه
  

  محترم مجلس شوراي اسالمی ریاست
   ،نفر از نمایندگان رسـیده اسـت   54احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

  .شود ت طی مراحل قانونی تقدیم میجه
  

واحـده قـانون نحـوه     مـاده ) 6(در تبصـره  ):دالیل توجیهی(مقدمه 
 28/8/1370هـا مصـوب    ابنیه، امالك و اراضی موردنیاز شـهرداري تقویم 

  :تصریح گردیده است
جهت تأمین معوض ابنیه، امالك و اراضی شرعی و قانونی مـردم  «

ــار شــهرداري  ــه در اختی ــی  ک ــرار م ــا ق ــت موظــف اســت   ه ــرد، دول گی
از اراضی و واحدهاي مسکونی قابل واگذاري را با قیمت %) 10(درصد ده

ها اختصاص دهد تا پـس از توافـق بـین مـالکین و      شهرداري شده به تمام
ولـی متأسـفانه وزارت راه و   » .عنوان معوض تحویل گردد ها به شهرداري

) 6(کاررفته در متن تبصـره   به» مسکونی«شهرسازي با این تفسیر که لفظ 
مسکونی است و لذا اراضـی مسـکونی را   » اراضی و واحدهاي«متعلق به 
خدماتی  - صنعتی  - هاي تجاري اگذاري سایر اراضی با کاربريشود، از و شامل می

اداره کـل  «کنند در حالی که مطابق بـا نظریـه    ها استنکاف می به شهرداري
اداره حقـوقی  «و » هـاي مجلـس   مرکز پژوهش«و » تدوین قوانین مجلس

اســت و لفــظ » مطلــق اراضــی«شــامل » اراضــی«لفــظ » وزارت کشــور
است، زیـرا در رونـد اجـراي    » واحدهاي احداثی«فقط شامل » مسکونی«

هـا کلیـه اراضـی اعـم از مسـکونی، اداري، صـنعتی،        يطرحهاي شهردار
ها باید معوض آنها  گیرند و شهرداري تجاري و خدماتی در طرح قرار می

شدن متن قانون به  لذا متن استفساریه زیر براي شفاف. را به مالکین بدهند
  :شود مجلس شوراي اسالمی ارائه می
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٣ 

 -الرگانی ويموس -مقصودي -کیا حسینی -شیویاري -خراسانی شیران
 -نظر افضلی -چنارانی -فرادنبه ربیعی -نژاد تربتی -سروش -محمدیان
 -بطحـی ا -پوربـافرانی  -مـازنی  -نانواکنـاري  -نشـین  شـاه  محمودي
 -ابوترابی -محمداسماعیل سعیدي -صالح یبابای -آبادي ایمن جعفرزاده
 - محمـدي  انـارکی  - امیرحسـنخانی  - راد ملکشاهی - محمودزاده - زرآبادي

 -نژاد شریعت -شقالن پورحسین - رنجبرزاده - نیازآذري - له کریمیحمدا
 -نـوروزي  -پور کمالی -اکبر کریمی علی -بدري -پورمختار -الهوتی
   -فرهنگـی  -سـاعدي  -نوریـان  -نـژاد  یوسـف  -فتحی -هالن وحدتی

 -سـاري  -عابـدي  -حسـینی  نقوي -)بجنورد(اکبري -سمیه محمودي
  مختار -نکبریاا -خواه آزادي -رجبی -رضیان -کبیري

  :عنوان طرح
قانون نحوه تقویم ابنیه، امالك و  اراضی ) 6(استفساریه تبصره 

  ها موردنیاز شهرداري
  :موضوع استفساریه

واحده قانون نحوه تقویم  ماده) 6(در متن تبصره » اراضی«آیا منظور از 
مطلـق   28/8/1370هـا مصـوب    ابنیه، امالك و اراضـی موردنیـاز شـهرداري   

خدماتی است یـا   ربري مسکونی، صنعتی، تجاري ویعنی اراضی با کااراضی 
  شود؟ نیز می» اراضی«شامل » واحدها«عالوه بر » مسکونی«آنکه لفظ 

  :پاسخ
واحده قانون نحوه تقویم ابنیه،  ماده) 6(در متن تبصره » اراضی«منظور از 

اراضـی قابـل   « 28/8/1370هـا مصـوب    امالك و اراضی موردنیـاز شـهرداري  
هایی از قبیل تجاري،  مسـکونی   است و شامل کلیه اراضی با کاربري» اگذاريو

  .شود عنوان معوض را داشته باشند، می و صنعتی که قابلیت واگذاري به
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  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

  ) 4(ماده نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی و  آییناحتراماً، در اجراي 

  نظـر   25/3/1389قانون تـدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات کشـور مصـوب       

قـانون نحـوه تقـویم    ) 6(استفساریه تبصره طرح در مـورد   معاونت قوانین

  .دشو تقدیم میها  ابنیه، امالك و اراضی مورد نیاز شهرداري

 معاون قوانین
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  .است رعایت شده £
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده ¢
.شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  كل تدوين قوانين نظر اداره
  معاون محترم قوانين

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(در اجراي بندهاي  احتراماً
  :دشو کل به شرح زیر تقدیم می نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .ده استشقبالً تقدیم ن ¢ -  130ماده 
  کمیسیون   £/ مجلس £در و در تاریخ               تقدیممورخ             قبالً در جلسه علنی شماره         £ -        

  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  

  با تغییر اساسی £
  

  پیش از انقضاء شش ماه  £
  

  با انقضاء شش ماه £
  

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     
  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

    نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین
  
 :)شكلي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين -٣

  - 127ماده  - الف
     )نفر 15(حداقل امضاء الزم  - اول

  

  موضوع و عنوان مشخص - دوم
  

         دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - سوم
  

       موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان - چهارم
  

  مواجه با ایراد     است و پیشنهاد آن به عنوان                                      طرح تقدیمی داراي - 138ماده  - ب
  

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی  £
  بدون تغییر اساسی £
 نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از  £

  .باشد می £
 .باشد نمی £

ا موضوع        يك ¢
موضوع يك از بيش £

  

  .باشد نمي ¢
 .باشد مي £

  واحده ماده ¢
 مواد متعدد £
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  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد ¢
.شود مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مياصول / اصلدارد،  £

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . شده است ¢
 .شود ، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مينشده است £

  شود نمي ¢
 شود مي £

  . ندارد ¢
 .دارد £

  . ندارد £
 .دارد £

ــد - ٤ ــاده) ٤(در اجــراي بن ــررات كشــور  ) ٤(م ــوانين و مق ــيح ق ــدوين و تنق ــانون ت   ق
 :٢٥/٣/١٣٨٩مصوب      

  از نظر قانون اساسي؛: اول
  طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت  

  
  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم

     انداز مغایرت چشمهاي کلی نظام و سند  طرح تقدیمی با سیاست  
  

  از نظر قانون برنامه؛: سوم
  طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت  

  
  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  آييناز نظر : چهارم
     
  رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی -140ماده  -الف  

  
  رأي نمایندگان         و نیاز به                     موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب - 181ماده  - ب  

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می ...تعداد   

 
تدوین قوانینمدیرکل   

 
_______________________________________________  

  
  قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(طرح تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با بند -٥

  
 

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   
  

٢  
٣  
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