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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۵۰ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
با انتشار تصاویر و فیلم هایی از تخریب منزل و آلونک خانواده های محروم توسط عوامل شهرداری ها به 
شیوه ای خشن و غیرمردمی، قلب مردم جریحه دار و افکار عمومی مکدر شده و زمینه سوء استفاده رسانه 

های دشمن بیش از پیش فراهم می شود. 

مامورین شهرداری مجری احکام تخریب هستند که توسط شهرداری صادر می شود و آنها صرفا مجری هستند. 
ایراد اساسی به فرایند این امربرمی گردد. چنانچه افراد ساکن در این نوع منازل محروم باشند که در اغلب 
موارد چنین است، بایستی قبل از تخریب نسبت به تامین مسکن برای آنها اقدام شده باشد. همچنین در مرحله 
تخریب نیز بایستی چند دستگاه موثر در این امر وارد شوند تا مانع از بروز هرگونه شبهه و سوءاستفاده شود. 

از سوی دیگر، بنا بر اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. 
دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای 

این اصل را فراهم کند. 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
روح اله ایزدخواه - جالل محمودزاده - حسین امامی راد - امانقلیچ شادمهر - رحیم زارع - کیوان 
مرادیان کوچکسرائی - محمدحسن آصفری - لطف اله سیاهکلی - علیرضا عباسی - مجید نصیرائی - 
موسی احمدی - ابراهیم رضائی - احمدحسین فالحی همدان - رضا تقی پورانوری - روح اله متفکرآزاد 
- علی اصغر عنابستانی - محمدصالح جوکار - معصومه پاشائی بهرام - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - 
علی جدی - ذبیح الله اعظمی ساردوئی - رمضانعلی سنگدوینی - سیدنظام الدین موسوی - انور حبیب 
زاده بوکانی - علیرضا ورناصری قندعلی - مجتبی رضاخواه - سیدجواد حسینی کیا - قاسم ساعدی - 
سیدعلی یزدی خواه - زهره سادات الجوردی - احمد جباری - سلمان اسحاقی - مجتبی بخشی پور - 
حجت اله فیروزی - محمدتقی نقدعلی - حسین حق وردی - علیرضا سلیمی - علی خضریان - پرویز 
اوسطی - مجتبی توانگر - جلیل مختار - نصراله پژمان فر - مهدی باقری زنجان - یعقوب رضازاده - 
اصغر سلیمی - جواد نیک بین - عبدالجالل ایری - رضا آریان پور - رسول فرخی میکال - احمد محرم 

زاده یخفروزان 
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عنوان طرح:
طرح تغییر رویه تخریب منازل مسکونی غیرمجاز محرومین و ساماندهی تامین مسکن آنها 

ماده واحده- از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، فرایند تخریب منازل و سرپناه های غیرمجاز، تابع الزامات 
و طی مراحل زیر به ترتیب می باشد: 

۱.  ثبت مشخصات خانوار و یا افراد ساکن در منازل غیرمجاز توسط شهرداری و اعالم به وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی یا درج آن در سامانه رفاه ایرانیان 

۲. استحقاق سنجی با بررسی وضعیت معیشتی ساکنین در سامانه مذکور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و ارجاع موضوع به نهادهای حمایتی درصورت داشتن شرایط محرومیت و نیازمندی به تشخیص 

این وزارت 

۳. بررسی میدانی وضعیت معیشتی خانوار توسط نهادهای حمایتی که از سوی وزارت مذکور به آنها ارجاع 
شده است و اعالم برنامه تامین یا عدم تامین مسکن برای ساکنین به شهرداری 

۴. تامین مسکن در صورت استحقاق ساکنین، به نحو مقتضی توسط نهادهای حمایتی و تحویل به خانوار و 
اقدام به جابجایی ساکنین به مسکن جدید و اعالم به شهرداری و ثبت آن در سامانه رفاه ایرانیان 

۵. صدور حکم تخریب 

۶. اجرای حکم تخریب با حضور نمایندگان ذیربط از شهرداری، ناجا، کمیته امداد، بهزیستی، دادستان و گروه 
های مردم نهاد

 تبصره۱- در صورت استنکاف ساکنین از جابجایی به منزل جدید، صدور و اجرای حکم تخریب بالمانع 
است. 

تبصره۲- درصورت تخلف مامورین شهرداری از اجرای این قانون، عالوه بر آنها، مسئولیت تخریب صورت 
گرفته، با باالترین مقام شهرداری در منطقه یا ناحیه شهری مربوطه می باشد.  
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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 تغییر رویه تخریب منازل مسکونی غیرمجاز محرومین و ساماندهی تامین مسکن آنها  

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:

در رابطه با طرح/الیحه تقدیمی از نظر اصل ۷۵ قانون اساسی: بند ۴ طرح مقرر داشته است که در صورت استحقاق ساکنین 
در منازل مسکونی غیرمجاز نهاد های حمایتی برای ایشان مبادرت به تامین مسکن نماید منتها محل تامین بارمالی آن را 

مشخص نکرده است. 

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- عنوان مرتبط با طرح نمی باشد زیرا متن اعم از عنوان می 
باشد. 

۲- عنوان پیشنهادی عالوه بر عدمرعایت اصل ایجاز در صورت تصویب ، باعث افزایش عناوین قانونی شده و این عالوه بر 
مغایرت با سیاستهای تقنینی مجلس شورای اسالمی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 
۲۵/۳/۱۳۸۹، تورم قوانین را در پی دارد. مناسب است این طرح در قالب الحاق مادهای به قانون شهرداری تنظیم و ارائه 

گردد. 

۳- وفق ماده(۱۵۶) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی اصل بر عادیبودن رسیدگی طرحها و لوایح است و در 
صورت اقتضای فوریت باید دالیل آن مستنداً در مقدمه توجیهی آورده شود که این امر در طرح تقدیمی لحاظ نشدهاست. 

۴- برخی از اصطالحات از قبیل « استحقاق سنجی، منازل غیرمجاز و ... » در طرح تقدیمی نیازمند تعریف یا اختصار میباشند 
و به عنوان یک بند مستقل در ابتدای طرح تعریف شوند. 

۵- عبارت «نهادهای حمایتی» در بند ۲ و ۴ ماده واحده دارای ابهام می باشد. 

۶- در بند(۶) عبارت «نمایندگان ذیربط» به «نمایندگانی» تغییر یابد و عبارت «ناجا، کمیته امداد، بهزیستی» به «نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی» تغییر یابد و همچنین عبارت «گروههای مردم نهاد» 

دارای ابهام می باشد در صورتیکه مقصود از این عبارت «سازمانهای مردم نهاد» باشد الزم است این عبارت ذکر 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
۱- ۱-عنوان طرح نامناسب بوده و بنظر میرسد مفاد طرح در قالب اصالح قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ تنظیم شده و به تبع 

آن از عنوان مناسب استفاده شود.

۲-عبارت از تاریخ الزماالجرا شدن قانون در ابتدای ماده واحده زائد است.

۳-نهادهای حمایتی مندرج در بندهای ۲ و ۳ و ۴ ماده واحده ابهام دارد و از این حیث مغایر ردیف ۳ بند ۹ سیاستهای کلی نظام 
قانونگذاری است.

۴-عبارت ذیربط از بند ۶ ماده واحده حذف شود.

۵-پیشنهاد میشود در بند ۶ ماده واحده عبارت سازمانهای مردم نهاد جایگزین عبارت گروههای مردم نهاد شود.

ب- سوابق قانونی
قوانین مرتبط به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: سیاست های کلی مسکن مصوب ۲۵ /۱۱ /۱۳۸۹-== منقح ۱۳۹۷/۶/۱۳- مصوب: ۱۳۸۹/۱۱/۲۵

بخش های قانون: تمام متن

*****

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵ /۰۲ /۱۳۸۷ با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح 
۱۳۹۹/۱۲/۴ مصوب: ۱۳۸۷/۰۲/۲۵

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد مصوب: ۱۳۷۲/۰۶/۰۹

بخش های قانون: تمام متن
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عنوان قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ همه پرسی -- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ مصوب: ۱۳۵۸/۰۹/۱۲

بخش های قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۲ /۰۹ /۱۳۵۸ با اصالحات و الحاقات بعد-فصل سوم-اصل سی 
و یکم

عنوان قانون: قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴,۰۴,۱۱ با اصالحات و الحاقات بعدی --منقح ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ مصوب: ۱۳۳۴/۰۴/۱۱

بخش های قانون: بند۴۸-فصل پنجم-ب-ماده ۵۴-تبصره-فصل ششم-ماده ۵۵**بند۴۸-فصل پنجم-ب-ماده ۵۴-تبصره-فصل 
ششم-ماده ۵۵-بند۱**بند۴۸-فصل پنجم-ب-ماده ۵۴-تبصره-فصل ششم-ماده ۵۵-بند۲**بند۴۸-فصل پنجم-ب-ماده ۵۴-
تبصره-فصل ششم-ماده ۵۵-بند۲-تبصره ۱**بند۴۸-فصل پنجم-ب-ماده ۵۴-تبصره-فصل ششم-ماده ۵۵-بند۲-تبصره 
۲**بند۴۸-فصل پنجم-ب-ماده ۵۴-تبصره-فصل ششم-ماده ۵۵-بند۲-تبصره ۳**بند۴۸-فصل پنجم-ب-ماده ۵۴-تبصره-فصل 
ششم-ماده ۵۵-بند۲-تبصره ۴**بند۴۸-فصل پنجم-ب-ماده ۵۴-تبصره-فصل ششم-ماده ۵۵-بند۳**بند۴۸-فصل پنجم-ب-

ماده ۵۴-تبصره-فصل ششم-ماده ۵۵-بند۴**بند۴۸-فصل پنجم-ب-ماده ۵۴-تبصره-فصل ششم-ماده ۵۵-بند۵**بند۴۸-فصل 
پنجم-ب-ماده ۵۴-تبصره-فصل ششم-ماده ۵۵-بند۶**بند۴۸-فصل پنجم-و-تبصره ۱**بند۵-تبصره 
۲**بند۷**بند۸**بند۹**بند۹-تبصره ۱**بند۹-تبصره ۲**بند۹-تبصره 

۳**بند۱۰**بند۱۱**بند۱۲**بند۱۳**بند۱۴**بند۱۴-
تبصره**بند۱۵**بند۱۶**بند۱۷**بند۱۸**بند۱۹**بند۲۰**بند۲۱**بند۲۱-تبصره 

۱**بند۲۲**بند۲۳**بند۲۴**بند۲۴-تبصره**بند۲۵**بند۷-تبصره**بند۲۶**بند۲۶-تبصره ۱**بند۲۶-تبصره 
۲**بند۲۶-تبصره ۳**بند۲۷**بند۲۸**بند۵-بند۲-بند۲-بند۲-بند۵-تبصره ۳-ماده ۱۰۰**بند۵-بند۲-بند۲-بند۲-بند۵-تبصره 
۳-ماده ۱۰۰-تبصره ۱**بند۵-بند۲-بند۲-بند۲-بند۵-تبصره ۳-ماده ۱۰۰-تبصره ۲**بند۵-بند۲-بند۲-بند۲-بند۵-تبصره ۳-ماده 
۱۰۰-تبصره ۳**بند۵-بند۲-بند۲-بند۲-بند۵-تبصره ۳-ماده ۱۰۰-تبصره ۴**بند۵-بند۲-بند۲-بند۲-بند۵-تبصره ۳-ماده ۱۰۰-
تبصره ۵**بند۵-بند۲-بند۲-بند۲-بند۵-بند۲۵-تبصره ۷**بند۵-بند۲-بند۲-بند۶-تبصره ۸**بند۵-بند۲-بند۲-بند۶-تبصره 

۱۰**بند۵-بند۲-بند۲-بند۶-تبصره ۱۱

عنوان قانون: قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب: ۱۳۸۴/۱۰/۱۴

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور==منقح ۱۳۹۹/۹/۹ مصوب: ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

بخش های قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور-مادهواحده-تبصره ۸**قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور-مادهواحده-
تبصره ۸-ب**قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور-مادهواحده-تبصره ۸-ب-۱**قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور-مادهواحده-
تبصره ۸-ب-۲**قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور-مادهواحده-تبصره ۸-ب-۳**قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور-
مادهواحده-تبصره ۸-ب-۴**قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور-مادهواحده-تبصره ۱۷**قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور-
مادهواحده-تبصره ۱۷-ح**قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور-مادهواحده-تبصره ۱۷-ح-۱**قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور-

مادهواحده-تبصره ۱۷-ح-۲**قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور-مادهواحده-تبصره ۱۷-ح-۳
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عنوان قانون: الیحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب ۱۳۵۹,۰۳,۲۴با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح 
۱۳۹۹/۷/۲۹ مصوب: ۱۳۵۹/۰۲/۲۴

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی -- منقح ۱۳۹۶/۱۱/۴ مصوب: ۱۳۸۳/۰۲/۲۱

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( ۱۴۰۰ - ۱۳۹۶ ) مصوب 
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ با اصالحات و الحاقات بعدی == منقح ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مصوب: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

بخش های قانون: بخش ۱۵-ماده ۸۰**بخش ۱۵-ماده ۸۰-چ**بخش ۱۵-ماده ۸۰-چ-ردیف۱**بخش ۱۵-ماده ۸۰-چ-ردیف۲
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