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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۶ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
اگرچه در بند ت ماده ۱۰۰ برنامه ششم توسعه، حکم به شکل گیری هیات امنای اماکن و محوطه های فرهنگی و موزه ها شده 
است و کل درآمد حاصل از این اماکن به وزارت میراث فرهنگی وگردشگری برمیگردد ولی اشکال این مدل اداره اماکن مذکور 
این است که در کل کشور یک هیات امنا وجود دارد که نوعا اشرافی به موضوعات استانی ندارند و همین باعث شده تا وزارت 
میراث همه کاره باشد. اگر هیات امنای اماکن میراثی و موزه ها استانی باشند و درامدهای هر استان هم بخودش برگردد، انگیزه 

تالش برای تاسیس موزه های بیشتر و در نتیجه درامد بیشتر و رقابت با سایر استانها بیشتر میشود.
برای رفع این ایراد این طرح تهیه شده است. 

 لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
جعفر قادری - کمال حسین پور - جالل محمودزاده - حسینعلی حاجی دلیگانی - محمدمهدی مفتح - علی اکبر بسطامی - 
علی اصغر عنابستانی - حسن رزمیان مقدم - انور حبیب زاده بوکانی - رضا آریان پور - سیدمصطفی آقامیرسلیم - علی جدی 
- رسول فرخی میکال - فریدون حسنوند - محمدتقی نقدعلی - نصراله پژمان فر - سیدجلیل میرمحمدی میبدی - روح اله 
نجابت - سیدعلی یزدی خواه - سلمان اسحاقی - موسی احمدی - محمدصالح جوکار - بهروز محبی نجم آبادی - بهزاد 

رحیمی - سیدناصر موسوی الرگانی - حسین حق وردی 
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عنوان طرح:
طرح اصالح بند ت ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه

ماده واحده: بند ت ماده ۱۰۰ برنامه ششم توسعه به شرح زیر اصالح میشود:

بند ت- وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمکهای مردمی 
حاصل از اماکن و محوطههای تاریخی و موزهها را که در اجرای ماده(۵) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری مصوب  ۳/  ۱۰/ ۱۳۸۲ وصول میشود، زیرنظر هیأت امنایی که در استان شکل گرفته و اداره 
میشود را به حسابی که نزد خزانه معین استان افتتاح میگردد، واریز نماید. صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصله و 
همچنین سهم کمکهای دولتی اختصاص داده شده به این اماکن در قالب بودجه سنواتی در اختیار ادارات کل 
وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار میگیرد تا برای تاسیس و اداره موزه های جدید و اداره، 

توسعه و مرمت اماکن و محوطه های تاریخی و میراثی در سطح استان اختصاص یابد.
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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 اصالح بند ت ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه 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: اصل ۵۳ قانون اساسی مقرر می دارد: کلیه دریافتهای دولت در حسابهای 
خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام میگیرد لذا طرح پیشنهادی 
از این حیث که می گوید منابع حاصله از میراث فرهنگی مانند موزه ها را به خزانه استان واریز بکند نه خزانه داری کل مغایر 

اصل مذکور است. 
در رابطه با طرح/الیحه تقدیمی با قانون برنامه: طرح پیشنهادیقصد اصالح بند ت ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه را دارد. 

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- عنوان قانون اصالحی باید در عنوان و متن به صورت 
کامل درج شود: «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 «۱۴/۱۲/۱۳۹۵
۲- وفق اصول نگارش متون قانونی در صورتی که اصالح بهعمل آمده در ماده، جزئی باشد مانند اصالح عبارتی؛ از بازنویسی 

کل آن باید خودداری و متن مادهواحده بهشرح زیر اصالح شود: 
مادهواحده- در بند «ت» ماده (۱۰۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 
مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ به جای عبارت «به صورت هیأت امنایی تشکیل و اداره میشوند» عبارت «وصول میشود، زیر نظر 
هیأت امنایی که در استان شکل گرفته و اداره میشود» و پس از کلمه «خزانه» عبارت «معین استان» و به جای عبارت « اداره، 
توسعه و مرمت این اماکن» عبارت «تأسیس و اداره موزه های جدید و اداره، توسعه و مرمت اماکن و محوطه های تاریخی 

و میراثی در سطح استان» ذکر گردد. 
۳- بحث اداره اماکن تاریخی به صورت هیأت امنایی در واقع در ماده (۵)قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
بیان شده که جزئیات آن نیز در آیین نامه اجرایی این ماده مصوب ۱۰/۰۸/۱۳۸۳ ذکر گردیده است. لذا اصالح مدنظر طراح 

محترم باید نسبت به قانون فوق صورت گیرد. 
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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 اداره

کل 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 ادارهكل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی
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