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گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به مجلس شوراي اسالمي
اليحه اصالح قانون نحوه استفاده از خانهه هها سهازنانا اش هم وريهوش
اسالنا ايران به شراشه چاپ  754كه به اين كريسيون بهعنوان اصهيا اشوها شههه
بود ،دش ويسه نوشخ  1931/7/11با حضوش كاششناسان دسهتااهيا ذ شبهط نهوشد
بحث و برشسا قراش گرفت و با اصالحا ا بهشرح زير به صويب شسيه.
اينك گزاشش آن دش اورا ناده ( )174آييننانه داخيا بهه نجيه

شهوشا

اسالنا قهيم ناگردد.
فرعا برنانه و بودوه و نحاسبات و قضهايا و

ضرناً گزاشش كريسيونها
حقوقا اكنون واصل نشهه است.

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
عالءالدين بروجردي

معاونت قوانين

باسمهتعالي

اليحه اصالح قانون نحوه استفاده از خانههاي سازماني ارتش
جمهوري اسالمي ايران
ماده واحده -قانون نحوه اسهتفاده از خانهههها سهازنانا اش هم وريهوش
اسالنا ايران نصوب  1919/5/22بهشرح ذيل اصالح ناشود:
الف -عنوان قانون به «قانون نحوه استفاده از خانهههها سهازنانا نيروهها
نسيح» اصالح ناشود.
ب -ناده ( )1قانون و بصره ( )9آن بهشرح زير اصالح و بصره ها ( )1و
( )2حذف ناشود:
ناده  -1خانهها سازنانا نيروها نسيح وريهوش اسهالنا ايهران واحهه
نسكونا است كه بهنحو از انحاء از طريق هريك از سازنانها نيروهها نسهيح
ييه و ويت سكونت دش اختياش كاشكنان اعم از نظانا و غيرنظانا نيروهها نسهيح
گذاشته ناشود.
بصره -دش صوش ا كه دش ياانيا دوش از شير كه نسكن نناسبا دش نزديكا
آنيا ووود نهاشد ،خانه سازنانا بهون نتقاضا از كاشكنان شاغل ووود داشهته باشهه،
نيروها نسيح نا واننه با دشيافت اواشه بيا براساس ناده ( )4اين قانون از خانهها
سازنانا به كاشننهان ساير دستااهيا دولتا كه برا آن ياان خهنت اشايه ناكننه،
واگذاش نراينه.
پ -ناده ( )2قانون بهشرح زير اصالح ناشود:
ناده  -2خانهها سازنانا نيروها نسيح دش شابطه با كاشكنان استفادهكننهه از
آنيا ،نشرول هيچيك از نقرشات نربهو بهه شوابهط نهوور و نسهت ور و هر نهين
شريفات ثبتا نربو به نقرشات اواشه و استجاشه نخواهه بود.
بصره -خانهها سازنانا صرفاً برا سكونت كاشكنان و بهون حق واگذاش
به غير ناباشه.
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ت -ناده ( )9قانون بهشرح زير اصالح ناشود:
ناده  -9خانه ها سهازنانا و انهاكن عرهونا وابسهته بهه آن ناننهه نسهجه،
كتابخانه ،نهشسه ،نراكهز فرهناها و وشزشها ،نيرانسهرا ،هاالش ،سهينرا ،فروشهااه،
سيسات و نتعيقات و وسايل آنيا از انوال نيروها نسيح نحسوب شهه و استفاده
از آنيا بنا به نياز بوده و هيچگونه حقا برا ساكنين آنيا ايجاد نراكنه.
ث -ناده ( )7قانون بهشرح زير اصالح ناشود:
ناده  -7واگذاش خانهها سازنانا برعيهه شوشايا ناباشه كه دش اين قانون،
شوشا واگذاش نانيهه ناشود و ركيب اعضا آن نتناسب با هريهك از نيروهها
نسيح دش آييننانه اورايا اين قانون عيين ناگردد.
ج -ناده ( )5قانون بهشرح زير اصالح ناشود:
 -1دش نتن ناده كيره «بيشتر » حذف شود.
 -2شديف ( )1بهشرح ذيل اصالح شود:
« -1نهاشتن خانه نسكونا دش شير ننطقه خهنتا»
 -9بصره( )2بهشرح زير اصالح شود:
« بصره  -2كاشكنانا كه حضوششان به داليل خاص خهنتا ضروشت داشد بنا
به شخيص شوشا واگذاش از كييه شرو نستثنا بوده و خانهها سازنانا به آنيا
عيق ناگيرد».
چ -ناده ( )1قانون بهشرح زير اصالح ناشود:
« -1ناده  -1حهاكثر نهت سكونت دش خانهها سازنانا دش طهول خههنت
پنجسال است».
 -2دش بصره ( )2عبهاشت «نيروهها نسهيح نها واننهه» وهايازين عبهاشت
«وزاشت دفا نا وانه» ناشود و دش انتيا بصره ،كيره «نراينهه» وهايازين كيرهه
«نرايه» ناگردد.
 -9بصره ( )9بهشرح ذيل اصالح ناشود:
« بصره  -9نحوه خييه خانهها سازنانا كاشكنان براساس نادهواحهه قهانون
نحوه خييه خانهها سازنانا نيروها نسيح و وزاشت دفا و پشهتيبانا نيروهها
نسيح و نيرو انتظانا وريوش اسالنا ايران نصوب  1942/5/1است».
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 -7دو بصره بهشرح زير بهعنوان بصرهها ( )7و ( )5الحاق ناشود:
بصره  -7دش نواشد ضروش  ،بنا به شخيص باال رين نقها ياهان نربهو و
ييه شوشا واگذاش  ،نههت اسهتفاده از خانهه سهازنانا بهرا حههاكثر پهنج دوشه
يكساله قابل رهيه است.
بصره  -5دش نواشد ن نوشيت و دش نناطق نرز  ،استفاده از خانه سازنانا ها
پايان نهت ن نوشيت و بهون شعايت سقف زنانا نوضو اين ناده و بصهره ( )7آن
قابل رهيه است و هر نين از پرداخت اواشه بيا نوضو ناده ( )4اين قانون نعاف
ناباشنه.
ح -ناده ( )4قانون و بصرهها آن بهشرح زير اصالح ناشود:
ناده  -4هزينه آب ،برق ،سهوخت و يفهن و دياهر خههنات اختصاصها و
نشترك هر واحه براساس قبوض نربو وسط استفادهكننهگان پرداخت ناشود.
بصره  -1نبيغ حق استفاده از خانهههها سهازنانا نيروهها نسهيح بهرا
سكونت كاشكنان ساالنه براساس نعياشها زيهر و بها شعايهت شاخصهيا اعالنها
وزاشت شاه و شيرساز وسط ستاد كل نيروها نسيح عيين و ابالغ ناگهردد كهه
اين نبيغ نبايه از حهاكثر سادشصه( )%93حقوق و نزايا دشيهافتا كاشكنهان بيشهتر
باشه:
الف -ضريب ننطقها نسكن
ب -ضريب قهنت ساخت
پ -نساحت بنا و نو آن (آپاش رانا -وياليا)
بصره  -2سهازنانهها بيهرهبهرداش نو فنهه ههر سهاله دش بودوهه سهنوا ا
كركهزينه نسكن كاشكنان ساكن دش خانهها سازنانا شا په از كسهر از دشيهافتا
آنان به حساب نخصوصا نزد خزانهداش كل واشيز كننه و نعادل وووه واشيزشهه به
حساب شديفيا بودوها نيروها نسيح برا نين هزينهها عرير و نايههاش
خانهها سازنانا اختصاص نايابه.
خ -ناده ( )2قانون بهشرح زير اصالح ناشود:
ناده  -2آييننانه اورايا اين قانون رف نهت سهناه بها هرهاهناا سهازنان
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برنانه و بودوه كشوش و وزاشت دفا و پشتيبانا نيروها نسهيح وسهط سهتاد كهل
نيروها نسيح ييه ناشود و به صويب هي ت وزيهران نهاشسهه و په از ييهه
فرنانهه نعظم كل قوا ابالغ نا گردد.
د -ناده ( )3قانون بهشرح زير اصالح ناشود:
ناده  -3قانون اصالح ناده ( )23قانون نظيم بخشا از نقرشات نهالا دولهت
نصوب  1922/2/1نسخ ناشود.
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