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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای 34 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
توسعه فعالیتهای تجاری موجب هرچه پیچیدهتر شدن مناسبات تجاری و مالی شده است. بدین منظور موضوع 
مهم برای استمرار فعالیتهای بنگاههای اقتصادی یعنی تأمین منابع مالی از جمله دغدغههایی است که با 
سرمایهگذاری در بورس قابل رفع خواهد بود. سرمایهگذاری در بورس از سویی موجب تسهیل تأمین منابع 
مالی برای بنگاههای اقتصادی و از سوی دیگر مدیریت معضل بزرگ اقتصادی امروز کشور یعنی بمب نقدینگی 
است که میتواند مدیریت سیاستهای کالن اقتصادی کشور، شفافیت علمکرد بنگاههای اقتصادی و در نتیجه 
شفافیت، نظم و توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور را به همراه داشته باشد. سرمایهگذاری در بورس یکی از 
پارامترهایی است که میزان سالمت و یا بیماری اقتصادی کشورها را مشخص میسازند. با افزایش تحریمهای 
ظالمانه در سالهای اخیر و در پی فرمایشات مقام معظم رهبری و مسئوالن اجرایی و همکاری مجلس شورای 
اسالمی در آگاهیبخشی به مردم نسبت به بازار سرمایه و همچنین آزادسازی سهام عدالت، بخش عظیمی از 
دارائی مردم به بورس هدایت شد. اینک با نگاهی به شرایط حاضر سازمان بورس و اوراق بهاردار و طیف 
گسترده سهامداران خرد و نابرابریهای اطالعاتی و امکاناتی در مییابیم که اندیشهها و ساز و کارهای اجرائی 
سابق در بورس مناسب شرایط امروز نبوده و این در حالی است که با حجم عظیم نقدینگی موجود در بورس 
و خاصیت ترسو بودن سرمایه در بورس(در همه بورسها)، بیتوجهی و اغماض نسبت به حفظ و ثبات بازار 
سرمایه میتواند تبعات اقتصادی و سیاسی بسیار جدی به همراه داشته باشد. در این بین علیرغم منویات مقام 
معظم رهبری و حتی تصویب قوانین متعدد در خصوص واگذاری دارائیها به بخش خصوصی، دستگاههای 
اجرائی با ایجاد شبکههایی از شرکتهای البیرنتی و تودرتو در شرکتهای تابعه و وابسته خود، که عموماً 
برای حفظ موقعیت و امتیازهای شغلی ایجاد شدهاند، عالوه بر لطمههای کالن اقتصادی، در حوزه بازار سرمایه 
نیز منجر به بیماری نوسانگیری و ایجاد کوره پولسوزی از سبد دارائی سهامداران حقیقی شده است. این 
البیرنتهای موسوم به حقوقیها که در مجموع به طور مستقیم یا غیرمستقیم تقریباً دوسوم اقتصاد کشور را 
در اختیار دارند سهمی اندک از بازار سرمایه را در اختیار سهامداران حقیقی قرار میدهد و هر زمان که اراده 
کند با بکارگیری امکانات نرمافزاری و سختافزاری ایستگاههای معامالتی، اولویت زمانی و تقدم در سفارش

گذاری از جمله سخاوتمندیهای سازمان بورس، تا مدتها دارائی سهامداران حقیقی را به گروگان گرفته که 
نهایتاً نابودی بخش اعظمی از سرمایه سهامداران حقیقی اعم از آموزشدیده یا آموزشندیده را به همراه دارد 
که واقعه اخیر و سقوط 5۰ تا 6۰ درصدی بعضی از سهام از مصادیق این دستهاند. از سوی دیگر سازمان 
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مبسوطالید بورس با مقررات چندین جلدی که عموماً خلقالساعه تدوین و تصویب و اصالح میشود و در 
ایام خارج از بازار و عموماً در آخر هفتهها (موسوم به چهارشنبههای سیاه) ابالغ میشود موجب ایجاد رانت 
اطالعاتی در بازار میگردد که مغایر اصول و قوانین متعدد از جمله: بند (۹) اصل سوم قانون اساسی، ماده (2) 
قانون مدنی و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات است. این در حالی است که عموماً مطلعان کمی قبل 
از آن، سهام خود را بر سر سهامداران حقیقی به اصطالح خالی کردهاند که ریزشهای مهر ۹7 و اسفند ۹8 از 
زمره این مصادیقاند. این گزاره به معنای انکار پاکدستی کارکنان سازمان بورس نیست بلکه اشاره به نیاز 
امروز سازمان بورس برای حمایت مجلس شورای اسالمی در پذیرش مسئولیت ذاتی خود و به دستگیری 
ابتکار قانونگذاری «قانون جامع بازار سرمایه» دارد تا وضعیت نامناسب امروزی سازمان بورس را از اجتماع و 
تمرکز قوای تقنین، اجرا و نظارت رهایی بخشد. معالوصف با توجه به موارد فوقالذکر و همچنین وضعیت 
نامناسب کشورمان در شاخص حمایت از سهامداران حقیقی (خرد)، به عنوان یکی از نماگرهای دهگانه 
شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی، تشکیل «مجمع سهامداران حقیقی» با حضور و کمک خود 
سهامداران حقیقی، اقدامی عملی به منظور ایجاد نشاط، ثبات و توسعه بازار سرمایه و بهتبع آن اقتصاد کشور 

ضروری است. لذا طرح ذیل با قید ... فوریت به مجلس شورای اسالمی تقدیم میشود: 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی - مالک شریعتی نیاسر - مجید نصیرائی - احسان ارکانی - علی اصغر 
عنابستانی - علی خضریان - حسینعلی حاجی دلیگانی - بهروز محبی نجم آبادی - سیدجلیل میرمحمدی 
میبدی - ابوالفضل ابوترابی - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - محمدحسین فرهنگی - مسلم صالحی - 
سیدجواد حسینی کیا - محمدمهدی زاهدی - سیدمحمد مولوی - نصراله پژمان فر - حسین میرزائی - 
محمدصالح جوکار - سیدعلی یزدی خواه - جعفر قادری - علی جدی - محمدتقی نقدعلی - عباس 
مقتدایی - سیدمصطفی آقامیرسلیم - بهزاد رحیمی - غالمحسین رضوانی - حسن نوروزی - فرهاد 

طهماسبی - ابراهیم عزیزی شیراز - الهام آزاد - یعقوب رضازاده - فریدون حسنوند - موسی احمدی 
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عنوان طرح:
مجمع سهامداران حقیقی   

بخش اول - کلیات
فصل اول - تعاریف و اصطالحات

ماده ۱ - اصطالحات و واژههایی که در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس 
شورای اسالمی و اصالحات و الحاقات بعدی تعریف شدهاند، در این قانون نیز به کار میروند. به عالوه واژههای دیگری به 

شرح زیر تعریف میشوند: 

سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع بند (2) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران .1
مجمع: منظور مجمع سهامداران حقیقی موضوع این قانون است.  .2

عضو مجمع: منظور فردی (حقیقی) است که دارای کد بورسی (کد سهامداری) از سازمان بورس و اوراق بهادار می .3
باشد. 

هیأت مدیرۀ مجمع: منظور هیأت مدیرۀ مجمع موضوع ماده (11) این قانون است. .4
دبیر مجمع: منظور دبیر مجمع موضوع ماده (17) این قانون است. .5

 
فصل دوم - نام مجمع و شخصیت حقوقی آن

ماده ۲ - نام شخصیت حقوقی که براساس قانون، مقررات اداره میشود، «مجمع سهامداران حقیقی» است. مجمع یک مؤسسۀ 
غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است.

تبصره - عضویت در مجمع موضوع این قانون افتخاری است و شغل محسوب نمیشود.
 

فصل سوم - تابعیت و مدت
ماده ۳ - مجمع تابعیت ایرانی دارد و مدت فعالیت آن از تاریخ تاسیس، نامحدود است.

 
فصل چهارم - مرکز اصلی مجمع و شعب آن

ماده ۴ - مرکز اصلی مجمع در تهران است. تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی مجمع در تهران و همچنین تأسیس یا انحالل شعب 
و نمایندگیهای مجمع در هر مکان از اختیارات هیأت مدیرۀ مجمع است.

 
فصل پنجم – اهداف مجمع 

ماده ۵ - اهداف تشکیل مجمع عبارتند از:

حمایت از حقوق سهامداران حقیقی (خرد) .1
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ارتقای بازار اوراق بهادار عادالنه، رقابتی و کارآ با شرایط و اطالعات برابر برای همه فعالین بازار سرمایه .2
تالش برای بهبود و گسترش خدمات به اعضای مجمع  .3

افزایش دانش تخصصی در بازار سرمایه از طریق آموزش و فرهنگ سازی با همکاری سازمان بورس و  .4
اوراق بهادار، صدا و سیما و دیگر دستگاههای اجرایی

 
فصل ششم - موضوع فعالیت مجمع 

ماده ۶ - مجمع جهت دسترسی به اهداف خود میتواند به فعالیتهای ذیل مبادرت ورزد:

حمایت از حقوق سهامداران حقیقی (خرد) از طریق:  .1
– ایجاد کمیتههای تخصصی جهت رصد بازار و بررسی گزارشات واصله و کشف  .1
تخلفات در بازار سرمایه اعم از سازمان ویا فعاالن بازار سرمایه و اعالم آن به سازمان یا 
کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسالمی ویا بازرسی کل کشور پس از تأیید دبیر 
مجمع. در این خصوص سازمان مکلف به همکاری و تمهید عملی ساز و کار مناسب 
و ارائه حق دسترسی اطالعات و داده های مربوطه است. چنانچه این امر منجر به کشف 

جرمی گردد، اعالم آن به مراجع قضایی ضروری خواهد بود.

2.1 – آییننامه اجرائی این بند ظرف یکماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون به تصویب هیأت مدیره مجمع می
رسد.

تمهید و ایجاد شرایط الزم جهت توسعه و ارتقاء آموزش استاندارد، تخصصی و مستمر برای اعضای مجمع  .2

- در این راستا صدا و سیما مکلف است در حدود امکانات و بودجه موجود، شبکه یا  .2
بخشی از برنامه های روزانه خود را جهت آموزش و پوشش اخبار مربوط به موضوع 

بازار سرمایه اختصاص دهد.

2.2 - مجمع مجاز است با مشورت سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور اقدام به تعریف استانداردهای آموزشی فنی 
حرفهای مرتبط با بازار سرمایه نماید. مجمع میتواند مجوز تأسیس آموزشگاههای فنی و حرفه ای برای آموزش 
استانداردهای آموزشی فنی تعریف شده را صادر و نسبت به چگونگی برگزاری آزمون راساً یا با مشورت سازمانهای 

مربوطه اتخاذ تصمیم و اقدام نماید. 
3.2 - مجمع مجاز است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص تدوین و اجرای رشتههای تحصیلی 

دانشگاهی مرتبط با بازار سرمایه مطابق قوانین و مقررات اقدام نماید.
4.2 - مجمع مجاز است با رعایت مقررات مربوطه با مؤسسات یا دانشگاههای داخلی یا خارجی جهت آموزش مرتبط 

با بازار سرمایه به طور علمی – کاربردی یا آکادمیک تفاهمنامه منعقد نماید.
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نظارت بر برنامههای آموزشی یا تبلیغاتی اعضای مجمع به منظور جلوگیری یا پیشگیری از ارائه اطالعات  .2
ناقص و گمراه کننده

تبصره – مجمع مکلف به نظارت بر فعالیت مرتبط به بازار سرمایه نظیر آموزشی، تحلیلی، تبلیغی، مشاورهای میباشد 
و هر گونه فعالیت در فضای مجازی مرتبط با بازار سرمایه نیز منوط به کسب مجوز از مجمع است و عدم رعایت این 

تبصره مشمول بند (3)  ماده (46) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.

کمک به تهیه و تدوین قوانین، مقررات و آئیننامههای مربوط به بازار سرمایه .3
انجام فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی و انتشار نشریات و کتب تخصصی و برگزاری نمایشگاه های  .4

تخصصی و کمک توسعه علم و فرهنگ بازار سرمایه
برگزاری سمینارها، تشکیل کالسهای آموزشی، تشکیل جلسات پرسش و پاسخ، انتشار جزوات آموزشی،  .5
انجام مصاحبه با رسانهها بمنظور ایجاد شناخت از فعالیتهای مجمع و اعضای آن و آموزش عمومی 

موضوعات مرتبط با بازار سرمایه
برقراری نظام مناسب جهت اطالع، درک و حل مشکالت حرفهای اعضای مجمع  .6

ایجاد ارتباط و همکاری با ارکان و فعاالن بازار سرمایه .7
عضویت در مجامع حرفهای داخلی و بینالمللی و برقراری تماس و همکاری با سایر مجامع حرفهای مشابه  .8
در کشورهای دیگر جهت استفاده از تجربیات، تبادل اطالعات و تسهیل فعالیت اعضای مجمع در خارج از 

کشور

 

بخش دوم – ارکان مجمع
ماده ۷ - ارکان مجمع عبارتند از : 

الف) مجمع عمومی
ب) هیئت مدیرۀ مجمع 

ج) دبیر مجمع 
د) حسابرس/ بازرس

 
فصل اول - مجمع عمومی

ماده ۸ –مجمع عمومی که بر اساس این قانون باالترین مجمع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور مجمع میباشد، از اجتماع اعضای 
مجمع تشکیل میشود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم صرفاً دارای یک رأی است.

ماده ۹ - دعوت اعضای مجمع برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه یا روزنامههای کثیراالنتشار 
مجمع ویا از طریق پایگاه الکترونیکی مجمع، صورت پذیرد.
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ماده ۱۰ - در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیرۀ مجمع و حسابرس/ بازرس مجمع اخذ رأی باید بصورت مخفی و کتبی یا 
الکترونیکی صورت پذیرد.

سازمان بورس مکلف است در حدود امکانات موجود از طریق سامانه های خود و یا از طریق کارگزاریها نسبت به انتخابات 
الکترونیکی اقدام نماید. در صورت امکان روند و نتیجه انتخابات باید به طور الکترونیکی به صورت برخط قابل رویت باشد.

تبصره - در صورتیکه مقرر شود اخذ رأی به صورت الکترونیکی صورت گیرد، صحت عملکرد نرمافزارها و سختافزارهای 
مورد استفاده باید به تائید حسابرس/ بازرس مجمع یا در صورت غیبت ایشان، ناظرین مجمع برسد.

فصل دوم- هیأت مدیره مجمع 
ماده ۱۱ - هیأت مدیرۀ مجمع مرکب از حداقل هفت عضو اصلی است که از بین اعضاء مجمع، توسط مجمع عمومی عادی، 
به مدت سه سال انتخاب میشوند. همچنین مجمع عمومی عادی از بین اعضای مجمع دو عضو علیالبدل را برای هیأت مدیرۀ 
مجمع انتخاب میکند تا در صورت استعفاء، سلب صالحیت یا سلب عضویت هر عضو اصلی، یکی از اعضای علیالبدل به 

ترتیبی که مجمع عمومی تعیین میکند، جانشین وی شده و مسئولیتهای مربوطه را بپذیرد. 
تبصره - دو نفر از اعضای اصلی هیأت مدیرۀ مجمع به انتخاب هیأت مدیرۀ مجمع، عضو شورای عالی موضوع ماده (3) قانون 

بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران خواهند بود.
ماده ۱۲ –داوطلبان عضویت در هیأت مدیرۀ مجمع هنگام ثبتنام باید دارای شرایط زیر باشند:

صالحیت داوطلب برای تصدی سمت دبیر یا عضویت در هیأت مدیره، به تأئید مراجع ذیصالح رسیده  .1
باشد.

دارا بودن کد معامالتی .2
دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی یا معادل آن .3
حداقل سن سی سال تمام و حداکثر سن هفتاد سال تمام .4

ماده ۱۳ - اشخاص زیر از داوطلبشدن محروماند:

مدیران و کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی .1
2. مدیران و کارکنان نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران

3. مدیران و کارکنان کارگزاریها و اعضای مجمع کارگزاران بورس و اوراق بهادار 
مقامات و مدیران احزاب .4

5. مدیران و کارکنان و اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون
اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتهای بورسی و شرکتهای و مؤسسات تابعه یا وابسته جزئاً یا  .6

کالً
اشخاص موضوع (111) الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347.12.24 .7

ماده ۱۴ - به جز دورۀ اول که توسط هیأت مؤسس برگزار میشود، دبیر باید حداقل 4۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به 
منظور انتخاب هر یک از اعضای هیأت مدیرۀ مجمع، فراخوانی جهت اعالم آمادگی داوطلبین منتشر یا برای اعضای مجمع 
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ارسال نماید. محل انتشار یا روش ارسال این فراخوان را هیأت مدیرۀ مجمع تعیین میکند. داوطلبین باید حداقل 2۰ روز قبل از 
تشکیل مجمع عمومی مذکور، اعالم داوطلبی خود و مدارک الزم را به همراه متنی حاوی معرفی خود و برنامههای خود برای 

تصدی این سمت به دبیر ارائه دهند. 
ماده ۱۵ - اعالم اسامی داوطلبان واجد شرایط عضویت در هیأت مدیرۀ مجمع بر عهده دبیر مجمع است که ایـن موضوع باید 
حداکثـر تا 23 روز قبل از انتخابـات پایان پذیرد و نتایج آن به داوطلبان اعالم گردد. داوطلبانی که صالحیت آنان جهت عضویت 
در هیأت مدیرۀمجمع تائید نشود میتوانند حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ دریافت نامه خود، اعتراض خویش را به هیأت 
مدیرۀمجمع تسلیم نمایند. هیأت مدیرۀمجمع موظف است ظـرف مدت 5 روز از تـاریخ دریافت اعتـراض، موضوع را مجدداً 
از طریق مراجع ذیصالح بررسی نموده و نتیجه را اعالم نماید. پس از انقضاء این مهلتها، دبیر باید اسامی کامل داوطلبان 
واجد شرایط به همراه متن حاوی معرفی و برنامههای اعالمی داوطلب، حداقل 1۰ روز قبل از آغاز انتخابات از طریق پایگاه 

الکترونیکی مجمع یا پست سفارشی به اطالع اعضای مجمع برساند.
ماده ۱۶ - مدت عضویت در هیأت مدیرۀ مجمع سه سال است و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیرۀ مجمع به صورت متوالی 

صرفاً برای یک دورۀ دیگر امکانپذیر است. 
فصل سوم- دبیر مجمع 

ماده ۱۷ - دبیر مجمع توسط هیأت مدیرۀ مجمع و داخل یا خارج از اعضای هیأت مدیره، از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط 
برای مدت یکسال سال انتخاب میشود. تجدید انتخاب دبیر مجمع برای دورههای متوالی بالمانع است. وی تحت نظارت هیأت 

مدیرۀ مجمع انجام وظیفه مینماید.
تبصره – شرایط ایجابی و سلبی الزم در خصوص هیئت مدیره مجمع در خصوص دبیر مجمع نیز مجری است. 

ماده  ۱۸ - دبیر مسئول اجرای کلیۀ وظایفی است که به موجب قانون، مقررات بهعهدۀ مجمع یا دبیر است. دبیر وظیفۀ ایجاد 
هماهنگی در اجرای فعالیتهای مجمع و مسئولیت اجرای مصوبات هیأت مدیره را بهعهده دارد. سمت مدیرمسئول نشریات 

تخصصی مجمع نیز به عهدۀ دبیر است. سایر وظایف، مسئولیتها و اختیارات دبیر را هیأت مدیره تعیین میکند. 
بخش سوم- حسابها و منابع مالی مجمع 

فصل اول - حساب های مجمع 
ماده ۱۹ - سال مالی مجمع از ابتدای فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه مییابد. در اولین دوره 

مالی مجمع استثنائاً، آغاز دوره از تاریخ تاسیس شروع شده و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مییابد.
ماده ۲۰ - تفاوت درآمدها و هزینههای مجمع در هر سال مالی، به حساب اندوخته مجمع منظورخواهد شد. 

فصل دوم - منابع مالی مجمع 
ماده ۲۱ –هزینههای مجمع اعم از جاری و سرمایهای از محل منابع ذیل تامین میشود:

1. ۰۰17/ ۰ درصد کارمزد معامالت
کمکهای داوطلبانه و هدایای اشخاص و همچنین کمکها و یارانههای دولتی .2

وجوه حاصل از برگزاری برنامههای آموزشی و پژوهشی، همایشها و انتشارات .3
سایر فعالیتهای مرتبط با بازار سرمایه .4

تبصره- قبول کمکهای داوطلبانه، هدایا و تحصیل سایر درآمدها مشروط به کسب مجوز از هیأت مدیرۀ مجمع است.
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بخش چهارم - سایر موارد
ماده ۲۲ – در خصوص مواردی نظیر نحوه دعوت، اداره مجامع، نصابهای رسمیت و تصمیم در مجامع و جلسات و نیز در 
موارد سکوت، نقص، اجمال در این قانون، مقررات قانون تجارت (الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 

1347.12.24) حاکم است.
ماده ۲۳ – کلیۀ قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی االثر میگردد.

ماده ۲۴ –  این قانون از تاریخ تصویب الزم االجرا است. 
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (4) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

138۹/3/25 نظر معاونت قوانین در مورد طرح: 

مجمع سهامداران حقیقی    تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (2) و (4) ماده (4)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 138۹/3/25 نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده 13۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون
☐

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

با تقاضای کتبی 5۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از 5۰ 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 (15 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 14۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی     
نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

نمی شود ██ ب- ماده 181- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  2/3 رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

5- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (5)اصل(156) 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: 1- تصویب این طرح با عنوان مستقل مغایر سیاستهای تنقیحی 
مجلس است همچنین با توجه به مصوبه اخیر مجلس در موضوع تجارت پیشنهاد می شود مفاد این طرح در مصوبه مزبور 

گنجانده شود. 
2- کلمه اهداف در فصل پنجم و مواد 5 و 6 به ماموریت یا وظایف تغییر یابد. 

3- مفاد ماده 23 ( کلیۀ قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی االثر میگردد.) مغایر با سیاست های تنقیحی مجلس است 
قوانین و مقررات مغایر باید احصاء و تصریح گردد. 

4- ماده 24 حذف شود ضرورتی به الزم االجرا شدن قانون بالفاصله پس از تصویب نیست. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (1) و (3)  ماده (4) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 138۹/3/25 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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