
معاونت قوانین

عادی

طرح اصالح ماده (۴۶) قانون تشکیالت، وظایف و  انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب 
شهرداران

کمیسیون های ارجاعی

سال دوم- دوره یازدهم 
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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۱۴۰ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
با توجه به اهمیت جایگاه شوراهای اسالمی شهر و روستا در کشور و لزوم ورود نخبگان و شایستگان در 
جهت پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده در این جایگاه مهم و پیشگیری از تخلفات احتمالی و افزایش اعتماد 
مردم  الزم است فیلترهای ورودی تقویت شوند تا افرادی کامال شایسته به این عرصه وارد شوند لذا پیشنهاد 
میشود در قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ ذیل ماده 

۴۶ عبارت «سازمان اطالعات سپاه پاسداران» افزوده شود.

ضمناً با توجه به اینکه اصالح موادی از قانون انتخابات شوراهای اسالمی که در دستور کار مجلس است و 
همچنین با عنایت به نزدیکی انتخابات شوراها لذا الزم است با قید دوفوریت به این طرح رسیدگی شود.

لذا طرح ذیل تقدیم مجلس شورای اسالمی میگردد.

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
حسین محمدصالحی دارانی - رضا آریان پور - سیدمسعود خاتمی - کیومرث سرمدی واله - بهروز 
محبی نجم آبادی - غالمحسین رضوانی - سلمان اسحاقی - سیدجواد حسینی کیا - مجید نصیرائی - 
محمدحسین فرهنگی - علی اکبر کریمی - نصراله پژمان فر - حبیب آقاجری - علیرضا ورناصری قندعلی 
- حسین حاتمی - محمدتقی نقدعلی - حسین حق وردی - سیدسلمان ذاکر - سیدعلی یزدی خواه - 
جعفر راستی - غالمرضا منتظری - سارا فالحی ایالم - حسین خسروی اسفزار - احمدحسین فالحی 
همدان - محمدطال مظلومی آبرزگه - سیدموسی موسوی - علی زنجانی حسنلوئی - عبدالجالل ایری - 
سیدمحمد مولوی - محسن علیزاده سپیدان - احسان ارکانی - اسماعیل حسین زهی - قاسم ساعدی - 
فرهاد طهماسبی - حسین رجایی ریزی - علیرضا پاک فطرت - حجت اله فیروزی - محمدمهدی فروردین 
- فاطمه محمدبیگی - فریدون حسنوند - علی کریمی فیروزجائی - شهباز حسن پوربیگلری - پرویز 
اوسطی - علی بابائی کارنامی - علی اکبر بسطامی - اصغر سلیمی - علیرضا زندیان - حسینعلی حاجی 
دلیگانی - روح اله عباس پور - معصومه پاشائی بهرام - احمد محرم زاده یخفروزان - انور حبیب زاده 
بوکانی - ابراهیم رضائی - حسن همتی - رحیم زارع - محسن فتحی - بهزاد رحیمی - علی رضائی - 
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آرش زره تن لهونی - کمال حسین پور - کیوان مرادیان کوچکسرائی - غالم رضا شریعتی اندراتی - 
شبیب جویجری - روح اله متفکرآزاد - محمد علی پور - سیدمهدی فرشادان - الهویردی دهقانی - 
عبدالناصر درخشان - محمدرضا دشتی اردکانی - علیرضا نظری - عادل نجف زاده - زهرا شیخی مبارکه 
- الهام آزاد - ابوالفضل ابوترابی - احمد جباری - علی حدادی - رضا تقی پورانوری - علی جدی - 
محمدصالح جوکار - فاطمه رحمانی - سیدمحمد پاک مهر - علیرضا عباسی - احمد مرادی - صمداله 
محمدی - مهدی طغیانی - یعقوب رضازاده - شارلی انویه تکیه - عباس مقتدایی - جعفر قادری - سمیه 
محمودی - عباس گودرزی - منصور آرامی - بهزاد علیزاده دهلران - مجتبی بخشی پور - شیوا قاسمی 
پور - محمدرضا مبلغی - جالل محمودزاده - محمدرضا احمدی - مهرداد گودرزوندچگینی - حسین 
رئیسی - محسن پیرهادی - رحمت اله نوروزی - روح الله حضرت پورطالتپه - حسن شجاعی علی 
آبادی - مجتبی یوسفی - علیرضا سلیمی - سیدکاظم دلخوش اباتری - شهریار حیدری - علی اصغر 
خانی - حسن محمدیاری - محمدجواد عسکری - فاطمه قاسم پور - مهدی باقری زنجان - محمد سبزی 
- رمضانعلی سنگدوینی - عبداله ایزدپناه - سهراب گیالنی - سیدمجتبی محفوظی - هاجر چنارانی - 
ابراهیم متینیان - سیدلفته احمدنژاد - محمدمهدی زاهدی - سیدکریم حسینی - پروین صالحی مبارکه - 
رسول فرخی میکال - کمال علیپورخنکداری - فاطمه مقصودی - مصطفی طاهری - سیدمحمد موحد - 
وحید جالل زاده - ابراهیم عزیزی شیراز - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - موسی احمدی - عباس گلرو 
- معین الدین سعیدی - رضا حاجی پور - علی اکبر علیزاده برمی - سیدعلی موسوی - غالمعلی 

کوهساری - غالمحسین کرمی 
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عنوان طرح:
طرح اصالح ماده (۴۶) قانون تشکیالت، وظایف و  انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب 

شهرداران

اصالح ماده (۴۶) قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران
مادهواحده : در ماده(۴۶) قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران 
مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ بعد از عبارت «اداره اطالعات،» عبارت «سازمان اطالعات سپاه پاسداران،» اضافه می گردد.
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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 ماده (۴۶) قانون تشکیالت، وظایف و  انتخابات شوراهای اسالمی کشور و 

انتخاب شهرداران 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
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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:
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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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