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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۱ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
نگرانی نسبت به آلودگی هوا باعث شده تا سرعت در صدور مجوزهای کسب و کار تحت الشعاع قرار بگیرد. 
راه تسریع در صدور مجوزهای کسب و کار حذف برخی مجوزها از جمله مجوزهای زیست محیطی در همه 
مناطق نیست، بلکه سرعت دادن به پاسخ استعالمهای زیست محیطی وحذف این استعالمها در برخی از مناطق 
از جمله مناطق ازاد، ویژه اقتصادی، شهرکها و نواحی صنعتی است. وقتی در این مناطق واحدهای مجاز برای 
استقرار مشخص میشود و سازمان حفاظت محیط زیست برای یکبار بررسی و اعالم نتیجه میکند چه نیازی 
به استعالم مجدد است؟ مدت یکماه برای پاسخ دادن به استعالمها زیاد و در حالیکه در مناطق یاد شده و برای 

صنایع خاصی برای بکبار استعالمها پاسخ داده شده، این استعالمها مجددا ضرورت ندارد.
این طرح برای حل این مشکل تهیه شده است. 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
جعفر قادری - عبدالجالل ایری - جالل محمودزاده - علی علی زاده - انور حبیب زاده بوکانی - حسین 
میرزائی - روح اله نجابت - روح اله متفکرآزاد - ابراهیم رضائی - علی جدی - موسی احمدی - 
سیدجواد حسینی کیا - علی اصغر عنابستانی - غالمرضا منتظری - نصراله پژمان فر - حسینعلی حاجی 
دلیگانی - فریدون حسنوند - سیدعلی یزدی خواه - محمدتقی نقدعلی - محمدمهدی زاهدی - 
محمدصالح جوکار - بهروز محبی نجم آبادی - علیرضا سلیمی - محمدرضا دشتی اردکانی - رسول 
فرخی میکال - بهزاد رحیمی - حسین حق وردی - ابراهیم عزیزی شیراز - اصغر سلیمی - مجتبی بخشی 

پور - جواد نیک بین 
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عنوان طرح:
طرح اصالح قانون هوای پاک مصوب ۲۵/۴/۹۶

ماده واحده- در متن ماده ۱۱، مدت زمان یک ماه به دو هفته کاهش و یک تبصره به عنوان تبصره ۵ به این 
ماده اضافه میشود.

تبصره ۵: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر دو ماه از تاریخ ابالغ این قانون، لیست مکانها 
(مناطق آزادتجاری- صنعتی، ویژه اقتصادی، شهرکها و نواحی صنعتی) و واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی 
معاف از استعالم در داخل این مناطق و خارج از این مناطق را برای احداث، توسعه و تغییر خط تولید را در 

سایت خود اگهی و به دستگاههای صادر کننده جواز تاسیس و بهره برداری ابالغ کند.
تغییر محل به مکانهای مجاز اعالم شده برای واحدهای تعیین شده، نیازی به استعالم مجدد ندارد. 
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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 قانون هوای پاک مصوب ۲۵/۴/۹۶ 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 سند چشم انداز: طبق بند ۵ سیاست های کلی محیط زیست منابع و عوامل آالینده به 
صورت مستمر باید پایش شوند و از آنجا که طرح پیشنهادی اخذ مجوز از سازمان محیط زیست را برای مواردی حذف 

کرده است مغایر با بند مشارالیه دارد. 
در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: - استفاده از لغات بیگانه «لیست» و «سایت» در متن طرح 
مغایر اصل(۱۵) قانون اساسی است. پیشنهاد میشود کلمات «فهرست» و «وبگاه» به عنوان معادل فارسی جایگزین آن شود 

و لغات مزبور در کمانک(پرانتز) درج 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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