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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۶ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
هرچند قانونگذار درج و انتشار آگهی معامالت عمده و متوسط  شهرداریها  در روزنامه رسمی کشور را به 
لحاظ اقتضاء اهمیت معامله و اطالع رسانی شفاف و قانونی شهروندان از حقوق مالی خود برای شهرداریهای 
کل کشور یک تکلیف الزام آور شناخته است، ولی با توجه به اینکه موضوع شرکت روزنامه رسمی کشور وفق 
ماده ۴ اساسنامه آن به اداره و چاپ و نشر روزنامه رسمی کشور، انجام سفارشات چاپی و مطبوعاتی قوه قضاییه، 
وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، تهیه، چاپ، توزیع و فروش کتب و 
نرمافزارهای الکترونیک و رایانهای و انتشار مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی محدود گردیده است دلیل 
بر لزوم انتشار آگهیهای معامالت شهرداریها در روزنامه مذکور یافت نمیگردد. بنابراین، امروزه با وجود کثرت 
منابع انتشار اخبار و اطالعات در فضای مجازی و رسانهای و با نظر به حجم باالی آگاهیهای معامالتی 
شهرداریها در طول سال و از طرفی هزینه باالی چاپ آگهیهای مربوط به معامالت شهرداریها، قاعده انتشار 
آگهی معامالت عمده و متوسط شهرداریها در روزنامه رسمی کشور موجب تحمیل بار مالی بر شهرداریهایی 
که از درآمد مکفی برخودار نیستند، شده است. بنابراین، به منظور جلوگیری از تحمیل بار مالی ناشی از هزینه 

انتشار آگهی بر شهرداریها، طرح ذیل تقدیم مجلس شورای اسالمی میشود:  

 لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
حسین میرزائی - عباس مقتدایی - ابراهیم عزیزی شیراز - جالل محمودزاده - انور حبیب زاده بوکانی 
- مجید نصیرائی - محمد صفری ملک میان - احمد نادری - رسول فرخی میکال - رحمت اله نوروزی 
- مرتضی آقاطهرانی - یحیی ابراهیمی - رحیم زارع - صدیف بدری - حسین حق وردی - حسین 
محمدصالحی دارانی - محمدحسین فرهنگی - سیدعلی یزدی خواه - سیدجواد حسینی کیا - اسماعیل 
حسین زهی - احمد محرم زاده یخفروزان - یعقوب رضازاده - محمدرضا احمدی - کیومرث سرمدی 
واله - فاطمه رحمانی - سیدمحمد مولوی - احسان ارکانی - اصغر سلیمی - محمدصالح جوکار - جواد 
نیک بین - محمد باقری - عبدالجالل ایری - جلیل مختار - امانقلیچ شادمهر - حسین حاتمی - رضا 

آریان پور 
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عنوان طرح:
اصالح برخی احکام مالی شهرداری

ماده واحده- 

الف- قانون آئیننامه معامالت شهرداری تهران مصوب  ۲۵/  ۰۱/ ۱۳۵۵ به شرح زیر اصالح میگردد:

۱-در ماده ۶ عبارت «یک نوبت در روزنامه رسمی کشور و» حذف میشود.

۲-در ماده ۱۱ عبارت «در روزنامه رسمی کشور» حذف میشود.

۳-در بند ۱ ماده ۲۹ عبارت «یک نوبت آگهی در روزنامه رسمی و» حذف میشود.

 

ب- در ماده ۵ قانون آئیننامه مالی شهرداریها مصوب  ۱۲/  ۰۴/ ۱۳۴۶ عبارت «روزنامه رسمی کشور و» 
حذف میشود.
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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 اصالح برخی احکام مالی شهرداری 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 (شکلی)
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: ۱- اصالح دو قانون، ضمن یک طرح مغایر سیاستهای تنقیحی 
مجلس و در نتیجه مخل امر تنقیح قوانین کشور است. لذا الزم است که اصالحات مربوط به هر یک از قوانین ضمن طرح 

جداگانهای ارائه شود. 

۲- از آنجایی که اصالحات مربوط به هر ماده باید در ماده جداگانهای ذکر شود، تقدیم طرح حاضر در قالب مادهواحده ، 
مغایر با اصول نگارش متون قانونی و ماده (۱۳۸) قانون آییننامه داخلی مجلس است و باید در قالب مواد متعدد تنظیم شود. 

۳-در بند (۲) طرح، پیش از عبارت «ماده (۱۱)» عبارت «بند (۱)» اضافه شود. 
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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
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