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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۱ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
شهرستان ری با ۷۰۰۰ سال قدمت و بیش از یک صدسال است فرمانداری دارد و فرمانداری ویژه . زمانیکه 
تهران چند روستا در دامنه کوه . با مرکز قرار گرفتن تهران و توسعه ان مشکالت آن به سمت شهرستان ری 
سرازیر شد و اختیارات آنرا هم گرفتند و به تهران دادند . مردم برای مشکالت شهری وابسته به کمیسیون ماده 
۲ و ۳ و ۵ و ۱۰۰ و ... برای اخذ یروانه ساخت ابنیه با متراژ بیش از ۱۰۰۰ متر وابسته به تهران و .... لذا با 
توجه به نص صریح فصل هفتم قانون اساسی و ماده ۱۰۰ قانون اساسی که برای هر روستا و بخش و شهر و 
شهرستان و استان شورای مستقل پیش بینی کرده و شهرستان ری دارای هویت شهری مستقل و حریم مستقل 
و فرمانداری مستقل و ادارات مستقل و هویت سیاسی اجتماعی و مذهبی ..... مستقل و در کالم رهبر عزیز 

انقالب قبله تهران نامیده شده برخالف قانون اساسی فاقد شورای اسالمی می باشد . 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
سیدعلی یزدی خواه - رضا آریان پور - هاجر چنارانی - مهدی باقری - احمد محرم زاده یخفروزان - 
مجید نصیرائی - روح اله ایزدخواه - محمدصالح جوکار - فریدون حسنوند - حسین حق وردی - 
محمدحسین فرهنگی - سیدمصطفی آقامیرسلیم - حسن نوروزی - حسین میرزائی - احسان ارکانی - 
نصراله پژمان فر - علی اصغر عنابستانی - بهروز محبی نجم آبادی - روح اله نجابت - اصغر سلیمی - 

جواد نیک بین 
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عنوان طرح:
اصالحییه تبصره ماده ۱۲ قانون شوراها

تبصره ماده ۱۲ :

در محدوده شهری تهران /ری/شمیرانتات فقط یک شورای تشکیل میگردد.

اصالحیه : به شرح ذیل اصالح میگردد :

محدوده شهری ری از تهران و تجریش  منفک گردیده و یک شورای مستقل  در آن تشکیل میگردد.
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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: 

اصالحییه تبصره ماده ۱۲ قانون شوراها 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

www.dotic.ir

http://dotic.ir


6

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: - در عنوان طرح اوال ضوابط انتخاب عنوان صحیح رعایت 
نشده ثانیا قانون موضوع اصالح بطور کامل درج نشده لذا پیشنهاد می شود عنوان به اصالح تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیالت، 

وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران تغییر یابد. 
- ادبیات تقنینی ماده واحده نیاز به بازنگری دارد بطور مثال باید بدین گونه باشد: تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیالت، وظایف 

و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ /۳ /۱۳۷۵ بشرح زیر اصالح میشود: 
تبصره- محدوده شهری ری از تهران و تجریش منفک و یک شورای مستقل در آن تشکیل می گردد. 
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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 ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی
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