ماده _3

 _1ماده  ،3از اين حيث

 _1ابهام بندهاي  1و  2نظر سابق اين شورا

 _1عليرغم اصالح به عمل آمده ابهام بند 1

كه مشخص نيست آيا مجلس در ماده

كماكان به قوت خود باقي است و طبق نظريه

موضوع ماده  3كماكان به قوت خود باقي

شامل

بهرهبرداري ( )3بر مصوبه

شخصي محدود نيز قبلي

خود

تفسيري اصل  112قانون اساسي به شماره

هرگونه بهرهبرداري

 33/33/7457مورخ  ،1333/3/11هرگاه شوراي از خاك بايد با
نگهبان قسمتي از مصوبهاي را مبهم دانسته و از

ميشود يا خير ،ابهام اصرار ورزيد.

مجلس شوراي اسالمي خواستار بيان مراد خود

دارد؛ پس از رفع ابهام

از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعالم نظر

اظهارنظر خواهد شد.

كند قبل از تبيين مراد و اعالم نظر شوراي نگهبان

است.

مربوطه و معيارها و
شاخصهاي

فني

بهرهبرداري پايدار از

رعايت

خاك انجام پذيرد.

قوانين و مقررات

مربوط

مربوطه و

باشد.

درباره آن مجمع تشخيص مصلحت نظام حق
بررسي و اعالم تشخيص مصلحت در موارد
خالف را ندارد.

***
ماااده_17

***

 _2نظاار هيااات عاااري نظااارت باار حساان ا ااراي ماده( )17باه شارح

با عنايت به ابهام ديد مطروحه از سوي هياات عااري

سياست هاي كلي نظام به شماره  97519/3131ماورخ زير اصالح شد:

نظارت بر حسن ا راي سياستهااي كلاي نظاام؛ باه

 1397/11/31در خصوص اليحه مذكور عيناا هات

پيوست نظر اين هيات به شاماره  97333/3131ماورخ

اقدام الزم ارسال ميگردد.

 1393/32/37در خصوص اليحه ماذكور وفاق بناد 2

 _2مادة  17از ايان حياث كاه ح ام

اصل  113قانون اساسي هت انجاام اصاالحات الزم

مر اع قااايي شاامل دساتور موقات

ارسال میگردد.

صادره از مر ع مذكور نياز مايشاود،
مبهم است.

بااهطااور
موقت فعاريت آنهاا
متوقف شده اسات،

 _2از آنجا كه ابهام مربوط به مااده ( )17در خصاوص
«توقف موقت» بوده است و اطاال «توقاف» موضاوع
مواد ( )14و ( )11مندرج در مااده ( )17شاامل توقاف
دائم نيز ميباشد ،از اين هت ابهام ديادي در ماورد

منوط به ح م مر ع

شمول يا عدم شمول آن نسبت به توقف دائام بو اود

قاائي است.

آورده است .براي رفع ابهام ،ميتوان در اصاالحيه مااده
( )17مجلس بعد از كلمه «موقات» عباارت «ياا دائام»
اضافه كرد.

ايان قاانون
كه به طاور موقات
يااا دائاام

