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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۱۶ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
ماشین آالت خط تولید یکی از سرمایه های ملی کشور است که به طرق مختلف و با سختی از داخل یا خارج 
تهیه و به تولید کمک می کند. این کار محقق نمی شود مگر با انسجام سرمایه های خرد و تزریق منابع دولتی 
عمومی (وامها) و حمایت های دولت از آن. در شرایط فعلی که کشور مورد تحریم قرار گرفته است و واردات 
تکنولوژی به سختی ممکن است حفظ و مراقبت از آن الزم و ضروری است. بررسی های اولیه نشان می دهد 
که حجم زیادی از ماشین آالت صنعتی در مراکز اجرای آراء قضایی متعدد (اجرای ثبت- اجرای مالیات- 
اجرای دادگستری- اجرای شهرداری- تأمین اجتماعی و غیره) توقیف و در حال فروش است. روش کار در 
حال حاضر «جزیره ای» عمل کردن ارزیابی و فروش اموال است بدیهی است که کیفیت کار و خروجی آن 
مناسب نیست مثالً خریداران با اهلیت برای استفاده بهینه و کارآمد از آن در مزایده شرکت نمی کنند، قیمت 
ها غیرمنطقی و نازل است. خریداران واقعی از این ظرفیت ها به خوبی اطالع ندارند و به همین علت مزایده 
ها خلوت و با سکوت برگزار می شود و دالل های حرفه ای با لطایف الحیل از این وضعیت سوء استفاده 
می کنند. الزم است تا در راهکار جدید ادغام مزایده ها در فضای بزرگ تر و قابل دسترس تر تدارک شود تا 
آسیب های مذکور مرتفع و دولت در اجرای احکام موجب تجزیه چرخه های تولیدی نشود بلکه فقط بر 

حسب ضرورت موجب جابه جایی نقطه ای گردد و چرخه های تولید حذف نگردد. 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
محمدرضا صباغیان بافقی - جالل محمودزاده - انور حبیب زاده بوکانی - سیدجواد حسینی کیا - علی 
علی زاده - احمد محرم زاده یخفروزان - پرویز اوسطی - سیدعلی یزدی خواه - علی اکبر کریمی - 
محمدتقی نقدعلی - بهروز محبی نجم آبادی - حسن نوروزی - روح اله نجابت - سیدکاظم دلخوش 

اباتری - سیدجلیل میرمحمدی میبدی - موسی احمدی 
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عنوان طرح:
طرح انسجام مزایده ماشین آالت خط تولید

پیش نویس قانونی (تبصره ماده ۱۲۳ قانون اجرای احکام مدنی):

«اصل بر آن است که فروش اموال  در کلیه مراکز اجرای احکام باید از طریق مزایده به عمل آید مگر در موارد خاص. در مزایده 
الزم است که به نحوی عمل گردد که افزایش رغبت عمومی را فراهم آورده و شرکت کنندگان در فضایی باشندکه ضمن حفظ 
اصل رقابت سالم، حقوق بیشتر محکوم علیه و محکوم له متقابالً تامین شود و ثانیاً کارایی سرمایه های ملی (ماشین آالت و ...)  
حفظ خط تولید تأمین شود، لذا مزایده ها باید: ۱- در فضای مجازی در یک سایت مرکزی زیر نظر اداره صنعت و معدن منتشر 
شود. ۲- در روزنامه های تخصصی و رسمی و محلی چاپ شود. ۳- به صورت تفصیلی مشخصات دستگاه در فضای مجازی 

به همراه تصاویر درج گردد. ۴- شروط مناسب برای راه اندازی خط تولید و عدم تجزیه درج شود.» 
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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 انسجام مزایده ماشین آالت خط تولید 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

www.dotic.ir

http://dotic.ir


6

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: - عنوان با مفاد طرح منطبق نیست، و باید به « الحاق یک 
تبصره به ماده ۱۲۳ قانون اجرای احکام مدنی » اصالح گردد. 

- محتوای تبصره با ماده مدنظر (محل الحاق) فاقد ارتباط مستقیم است و از این نظر محل الحاق تبصره نیاز به بازنگری دارد. 

- طرح فاقد ماده واحده و بدون توضیحات الزم در رابطه با الحاق یک تبصره تنظیم شده است. همچنین تبصره الحاقی از 
حیث ادبیات تقنینی نیاز به بازنگری دارد. 
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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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