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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۶ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
علیرغم وجود ظرفیتهای زیادی که برای استفاده از بازار سرمایه در اجرای طرحهایی زیربنایی مثل بزرگراه و 
ازادراه وجود دارد ولی به علت محدودیتهایی که بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه ایجاد کرده است، 
تابحال این امکان فراهم نشده است. اگر بنا باشد که نهادهای مالی وابسته به بانکها در جهت تکمیل و یا 
احداث پروژه های زیرساختی دولتی، مدیریت این پروژه ها را بپذیرند و منابع کافی را از طریق بازار سرمایه 
تامین کنند و این پروژه ها به تصویب دولت برسد چه نیازی به مجوز بانک مرکزی وجود دارد؟ وقتی رییس 
کل بانک مرکزی در هیات دولت حضور دارد و در مورد تصویب و یا عدم تصویب پروژه اظهار نظر میکند 
چه نیازی به حق وتوی این بانک برای استفاده از بازار سرمایه وجود دارد؟ به اعتقاد طراحان، اگر مفاد بند ب 
برای طرحهای زیرساختی دولتی مستثنی شود، و نهادهای مالی وابسته به بانکها امکان مدیریت پروژه های 
زیرساختی کشور پیدا کنند، کشور به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده و نقدینگی ها به بهترین شکل 

هدایت خواهد شد.
برای رفع این مشکل این طرخ تهیه شده است. 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
جعفر قادری - حسین امامی راد - جالل محمودزاده - موسی احمدی - محمدتقی نقدعلی - عبدالجالل 
ایری - محمدمهدی زاهدی - نصراله پژمان فر - سیدجواد حسینی کیا - مهرداد گودرزوندچگینی - 
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - محمدصالح جوکار - سیدعلی یزدی خواه - علی علی زاده - عباس 
مقتدایی - بهروز محبی نجم آبادی - سیدموسی موسوی - رسول فرخی میکال - انور حبیب زاده بوکانی 
- حسین حق وردی - محمدرضا دشتی اردکانی - علی اصغر عنابستانی - سیدکاظم دلخوش اباتری - 

ابراهیم عزیزی شیراز - اصغر سلیمی - جواد نیک بین 
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عنوان طرح:
طرح اصالح بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه

ماده واحده: یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه به شرح ذیل اضافه 
میشود:

تبصره ۳- نهادهای مالی وابسته به بانکها در صورت پذیرش مدیریت و یا تاسیس ارکان مرتبط با تاسیس 
صندوقهای سرمایه گذاری پروژه، یا شرکت سهامی عام توسعه پروژه و یا انتشار صکوک اسالمی برای تامین 
مالی احداث و یا تکمیل طرحهای زیرساختی و نیمه تمام دولت، از شمول اخذ مجوز بند (ب) ماده ۱۴ قانون 

برنامه پنجساله ششم توسعه کشور مستثنی بوده و مجاز به فعالیت در این حوزه می باشند.
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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 اصالح بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه 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 (شكلی)
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
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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 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/الیحه تقدیمی با قانون برنامه: تبصره ۳ الحاقی از آن جا که نهادهای مالی وابسته به بانک ها را از شمول 
مجوز بند ب ماده ۱۴ مستثنی کرده است حال که در تبصره چنین استثنایی لحاظ نگردیده است. 

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: - عنوان به درستی انتخاب نشده و دقیق نیست باید به ( الحاق 
یک تبصره به بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه) تغییر یابد. 

- عبارت (بند (ب) ماده ۱۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور) در انتهای تبصره اصالحی باید به (این بند) اصالح 
گردد. 

عبارت (اضافه می شود) در انتهای سطر اول ماده واحده باید به (الحاق می شود:) اصالح گردد. 
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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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