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  شوري یک
  
  

  قانون بودجه ) 16(طرح الحاق یک بند به تبصره
  کشور کل 1398سال 

  
  

  
  هاي ارجاعی کمیسیون
  : اصلی 
  : فرعی 

  
  
  
  
  
  
  قوانین معاونت

  برنامه و بودجه و محاسبات

ویژه حمایت از تولید ملـی و نظـارت بـر     - اقتصادي
) 44(هاي کلی اصل چهل و چهـارم   اجراي سیاست

  اساسیقانون 
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٢ 

  تعالی باسمه
  

  محترم مجلس شوراي اسالمی ریاست
   ،نفر از نمایندگان رسـیده اسـت   19 احتراماً طرح ذیل که به امضاي
  .دشو جهت طی مراحل قانونی تقدیم می

  

  ):دالیل توجیهی(مقدمه 
قـانون بودجـه سـال    ) 4(تبصـره » ح«به اینکه به موجب بنـد  باتوجه

قـانون  ) 6(بنـد » د«گیرندگان ارزي از محـل جـزء   تسهیالت کشور کل1396
کشـور در بازپرداخـت بـدهی خـود مشـمول حکـم        کل 1388بودجه سال

ور پـذیر و ارتقـاي نظـام مـالی کشـ      قانون رفع موانع تولید رقابت) 20(ماده
نامـه اجرائـی    ولی به جهت عـدم ابـالغ آیـین    ،باشند می 1/2/1394مصوب

انـد و در   توسط دولت تاکنون بانکها در اجراي این ماده قانونی معذور بوده
ایـــن گـــروه از   31/3/1398مهلـــت مقـــرر و آخـــرین تمدیـــد آن    

مزایـاي قـانونی مـاده     از اسـتفاده  از گیرندگان ارزي بدین جهـت  تسهیالت
اي  کنند که بانـک از حقـوق مکتسـبه    بنابراین ادعا می ؛مذکور محروم شدند

بنـابراین الزم اسـت تمدیـد مهلـت     . کند که براي آنها ایجاد شده عدول می
. نیـز تکـرار گـردد    1398، در قانون بودجه سال 1396مقرر در بودجه سال 

 :شود لذا طرح ذیل به مجلس شوراي اسالمی تقدیم می

ــدي ــرم اس ــوش - ک ــاتري دلخ ــوالدگر - اب ـتانی - ف ــف - باسـ ــی وق    - چ
 - محمـودزاده  - کبیـري  - جوریانی حسنی - بافقی صباغیان - عبدالرضا عزیزي
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٣ 

 - بنــایی - فــر ســبحانی - فریــدون احمــدي - بهمنــی - شــقالن پورحســین
  فراهانی امیرآبادي - محمد عزیزي - بیوکی موسوي - )بجنورد(اکبري

  
  :عنوان طرح

  کشور کل 1398قانون بودجه سال ) 16(به تبصره الحاق یک بند
  

قـانون بودجـه   ) 16(به تبصره» م« یک بند به عنوان بند - واحده ماده
  :شود شرح زیر الحاق می به 21/12/1397کشور مصوب کل 1398سال 

قانون بودجـه  ) 6(بند» د« گیرندگان ارزي از محل جزء تسهیالت - م
بازپرداخـت بـدهی خـود     در 26/12/1387کشـور مصـوب    کل 1388سال 

پـذیر و ارتقـاي نظـام     قانون رفع موانع تولید رقابت) 20(مشمول حکم ماده
 31/4/1394نامه اجرائی آن مصـوب   و آیین 1/2/1394مالی کشور مصوب 

  .باشند می
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٤ 

  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

نامه داخلی مجلس شوراي اسـالمی و   آیینقانون احتراماً، در اجراي 

نظر  25/3/1389قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ) 4(ماده

قـانون بودجـه   ) 16(الحاق یک بند به تبصرهطرح در مورد  معاونت قوانین

  .دشو تقدیم می کشور کل 1398سال 

 معاون قوانین
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  .است رعایت شده £
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده ¢
.شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  كل تدوين قوانين نظر اداره
  قوانينمعاون محترم 

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(در اجراي بندهاي  احتراماً
  :دشو کل به شرح زیر تقدیم می نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .ده استشقبالً تقدیم ن ¢ -  130ماده 
  کمیسیون   £/ مجلس £در و در تاریخ               تقدیممورخ             قبالً در جلسه علنی شماره         £ -        

  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  

  با تغییر اساسی £
  

  پیش از انقضاء شش ماه  £
  

  با انقضاء شش ماه £
  

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     
  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

    نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین
  
 :)شكلي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين -٣

  - 127ماده  - الف
     )نفر 15(حداقل امضاء الزم  - اول

  

  موضوع و عنوان مشخص - دوم
  

          دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - سوم
  

       موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان - چهارم
  

  مواجه با ایراد     است و پیشنهاد آن به عنوان                                      طرح تقدیمی داراي - 138ماده  - ب
  

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی  £
  بدون تغییر اساسی £
 نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از  £

  .باشد می £
 .باشد نمی £

ا موضوع        يك ¢
موضوع يك از بيش £

  

  .باشد نمي ¢
 .باشد مي £

  واحده ماده ¢
 مواد متعدد £
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  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد £
.شود مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مياصول / اصلدارد،  ¢

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . شده است £
 .شود ، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مينشده است ¢

  شود نمي ¢
 شود مي £

  . ندارد ¢
 .دارد £

  . ندارد £
 .دارد £

ــد - ٤ ــاده) ٤(در اجــراي بن ــررات كشــور  ) ٤(م ــوانين و مق ــيح ق ــدوين و تنق ــانون ت   ق
 :٢٥/٣/١٣٨٩مصوب      

  از نظر قانون اساسي؛: اول
  طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت  

  
  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم

     انداز مغایرت چشمهاي کلی نظام و سند  طرح تقدیمی با سیاست  
  

    از نظر قانون برنامه؛: سوم
  طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت  

  
  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  آييناز نظر : چهارم
     
  رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی -140ماده  -الف  

  
  رأي نمایندگان         و نیاز به                     موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب - 181ماده  - ب  

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می یکتعداد   

 
قوانین مدیرکل تدوین  

 
_______________________________________________  

  
  قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(طرح تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با بند -٥

  
 

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   
 
 

٢  
٣  
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  کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره
  

  :و داليل مغايرتبيان مستندات 
پذیر و ارتقـاي نظـام مـالی     قانون رفع موانع تولید رقابت) 20(مادهتمدید مهلت مذکور در 

ی بـوده و  براي پرداخت بدهی بدهکاران ارزي به قیمت روز گشایش، داراي بـار مـال   کشور
 .باشد قانون اساسی می) 75(مغایر اصل هفتاد و پنجم
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