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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۵۳ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 

مقدمه (دالیل توجیهی):

با توجه به اینکه سال ۱۴۰۰ به عنوان «تولید، پیشیبانیها و مانع زادییها» نام گذاری شده است، یکی از موانع 
در مسیر تولید بررسی طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در استانداریها است که تمرکز بررسی 
طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر شهر به عهده کمیسیونی گذاشته شده است که ریاست آن 
استاندار یا معاون وی بوده و فقط در استان تشکیل میشود. برخی از استانها مانند استان اصفهان دارای یکصد 
و شش شهر بوده که بررسی طرحهای تفصیلی و تغییرات هر شهر این استان بسیار زمانبر بوده و منجر بهطوالنی 
شدن صدور مجوزهای کسب و کار و تولید میشود. یکی از راههای برون رفت از این مانع توسعه تعداد 
کمیسیونهای بررسی طرحهای تفصیلی شهری هر شهرستان در همان شهرستان است. در صورتی که کمیسون 
موضوع ماده(۵) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به سطح شهرستان برسد و مدیریت 
کمیسیونها با فرماندار که معاون استاندار است، باشد، تعداد کمیسیونهای موضوع این ماده افزایش یافته و 
بالفاصله طرحهای تفصیلی و تغییرات آنها بررسی شده و تصمیم گیری خواهد شد و یکی از موانع تولید و 
صدور مجوزهای کسب و کار مرتفع خواهد شد. لذا، طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای 

اسالمی میشود:

 

 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
حسینعلی حاجی دلیگانی - علیرضا سلیمی - موسی احمدی - بهزاد علیزاده دهلران - سیدمصطفی 
آقامیرسلیم - جالل محمودزاده - امانقلیچ شادمهر - علیرضا ورناصری قندعلی - جعفر قادری - الیاس 
نادران - علی اکبر علیزاده برمی - احمد دنیامالی - یحیی ابراهیمی - رسول فرخی میکال - یعقوب 
رضازاده - حسین حق وردی - علی خضریان - رضا آریان پور - مجید نصیرائی - محمدحسین فرهنگی 
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- غالمحسین کرمی - اصغر سلیمی - سیدمحمد مولوی - محمدحسن آصفری - احمدحسین فالحی 
همدان - احسان ارکانی - سیدعلی یزدی خواه - سیدسلمان ذاکر - عبدالجالل ایری - جواد نیک بین - 
محمدتقی نقدعلی - مجتبی توانگر - محمد باقری بناب - ذبیح الله اعظمی ساردوئی - قاسم ساعدی - 
حبیب آقاجری - علیرضا عباسی - علی اکبر بسطامی - اقبال شاکری - بهزاد رحیمی - سلمان اسحاقی 
- محمدجواد عسکری - بهروز محبی نجم آبادی - انور حبیب زاده بوکانی - سیدموسی موسوی - 
سیدمحمد موحد - علی اصغر عنابستانی - احمد محرم زاده یخفروزان - غالمرضا منتظری - محمدرضا 

رضائی کوچی - پرویز اوسطی - کمال حسین پور - حسن همتی 
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عنوان طرح:
طرح اصالح ماده(۵) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

ماده واحده- ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصالحی مصوب۲۳ /۱ /۱۳۸۸ 
و تبصره(۲) آن به شرح ذیل اصالح می گردد:

ماده ۵- بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر فرمانداری شهرستان مربوط به 
وسیله کمیسیونی به ریاست فرماندار و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارتخانههای راه و شهرسازی، جهاد 
کشاورزی و میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسالمی شهر ذی ربط و 

نماینده سازمان نظام مهندسی شهرستان(با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می شود.

تغییرات نقشه های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح 
جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.

تبصره ۲- دبیرخانه کمیسیون در اداره  راه و شهرسازی شهرستان مستقر 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 طرح اصالح ماده(۵) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران 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 تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: جمله (تغییرات نقشه های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع 
شهری مؤثر باشد) در انتهای ماده ۵ مبهم است. 

ضمن اینکه این طرح تبصره ۲ دارد ولی تبصره ۱ ندارد و ظاهرا جمله قبل از تبصره ۲ باید تحت عنوان تبصره ۱ قرار گیرد 
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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 به" طرح اصالح ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ با اصالحات 

و الحاقات بعدی " اصالح شود.

۲-وفق اصول نگارش متون قانونی در صورتی که اصالح به عمل آمده در ماده جزئی باشد مانند تغییر کلمهای یا اصالح عبارتی از 
بازنویسی کل آن باید خودداری و لذا باید متن ماده واحده به شرح زیر اصالح شود: 

ماده واحده :

الف- در ماده(۵) قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ با اصالحات و الحاقات بعدی عبارت" 
در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری " به " در هر فرمانداری شهرستان 
مربوط به وسیله کمیسیونی به ریاست فرماندار" و عبارت " نماینده سازمان نظام مهندسی استان" به عبارت" نماینده سازمان نظام 

مهندسی شهرستان" اصالح می شود.

ب- در تبصره(۲) ماده(۵) عبارت " سازمان مسکن و شهرسازی استان" به " اداره راه و شهرسازی شهرستان" اصالح می شود.

ب- سوابق قانونی

قوانین متعارض به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲==منقح ۱۳۹۹/۵/۲۲ مصوب: ۱۳۵۱/۱۲/۲۲

بخش های قانون: ماده ۵**ماده ۵-تبصره ۱**ماده ۵-تبصره ۲**ماده ۵-تبصره ۳**ماده ۵-تبصره ۴

*****

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲ /۱۲ /۱۳۷۴ با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ 
مصوب: ۱۳۷۴/۱۲/۲۲

بخش های قانون: تمام متن
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عنوان قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ /۱۱ /۱۳۹۰ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۷/۴/۱۳ 
مصوب: ۱۳۹۰/۱۱/۱۶

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۱۲ /۱۰ /۱۳۸۹ با اصالحات 
و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۷/۸/۲ مصوب: ۱۳۸۹/۱۰/۱۲

بخش های قانون: ماده ۲**ماده ۲-الف**ماده ۲-ب**ماده ۲-ج**ماده ۲-د
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