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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۹ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
با توجه به اینکه ریال توان حفظ ارزش کاال و خدمات را تا حد زیادی از دست داده است تعدادی از مردم 
در نقاط مختلف کشور به خصوص تهران برای مبادالت خود به جای ریال از دالر استفاده می کنند و این به 
معنی آن است که رفته رفته در عمل، مردم به جای ریال، دالر را بر پول ملی ترجیح داده، ریال را ساقط نموده 

و دالر را حاکم خواهند کرد و این یک فاجعه برای همه ابعاد نظام مقدس جمهوری اسالمی خواهد بود 

به منظور پیشگیری از این فاجعه در کنار تقویت ریال می بایست طال و فلزات گرانبها را به عنوان رقیب دالر 
مطرح نمود و سلطه احتمالی دالر را در کشور در هم شکست 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
حسین میرزائی - حسینعلی حاجی دلیگانی - فرهاد بشیری - نصراله پژمان فر - سیدمجتبی محفوظی - 
مجید نصیرائی - عبدالرضا مصری - سیدجلیل میرمحمدی میبدی - مرتضی آقاطهرانی - غالمرضا منتظری 
- مهدی شریفیان - سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی - اسماعیل حسین زهی - روح اله نجابت - احمد 
محرم زاده یخفروزان - سیدمحمود نبویان - احمد نادری - حسین محمدصالحی دارانی - وحید جالل 
زاده - سیدناصر موسوی الرگانی - احمد امیرآبادی فراهانی - روح اله ایزدخواه - محمدتقی نقدعلی - 
علی کریمی فیروزجائی - منصورعلی زارعی کیاپی - احمدحسین فالحی همدان - سیدمصطفی 
آقامیرسلیم - سیدکاظم دلخوش اباتری - عباس مقتدایی - احسان ارکانی - بهزاد رحیمی - رضا آریان 
پور - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - موسی احمدی - علی اکبر بسطامی - جواد نیک بین - علی اکبر 

علیزاده برمی - یعقوب رضازاده - رسول فرخی میکال 
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عنوان طرح:
طرح اصالح بند د ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور 

بند د ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور به شرح ذیل است

(مسکوکات طال رواج قانونی ندارد) 

که به صورت ذیل اصالح میشود

(مسکوکات طال رواج قانونی دارد)
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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 د ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور  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
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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 تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: 

۱- دالیل تقدیم طرح با قید دو فوریت در مقدمه توجیهی ذکر نشده است. 

۲- با عنایت به جزئی بودن اصالح مدنظر طراح محترم و براساس اصول نگارش متون قانونی، الزم است که متن طرح به 
صورت زیر اصالح شود: 

«مادهواحده- در بند «د» ماده (۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ کلمه «ندارد» به «دارد» اصالح میشود.» 

۳- موضوع مورد نظر نیازمند بیان جزئیات بسیاری است که در این طرح لحاظ نشده است. 

۴- با توجه به شباهت موضوع این طرح با «بانکداری جمهوری اسالمی ایران»، به شماره ثبت ۵۸ پیشنهاد میشود که مفاد 
این طرح با طرح مزبور ادغام و سپس در دستور کار کمیسیونهای مجلس قرار گیرد. الزم به ذکر است در بند (۲۱) ماده (۸) 

طرح بانکداری به موضوع این طرح اشاره شده است. 
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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 

ادارهکل 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
۱- ۱-پیشنهاد می گردد طراحان شرایط کمی و کیفی مسکوکات طال را دقیقا از نظر وزن و شکل و دیگر شرایط ان را مشخص 
نمایند به جهت اینکه در قانون مسکوکات طال مصوب ۱۳۳۷/۱/۲۸ بر اساس شرایط ان زمان مسکوکات تعریف شده است و ایا 

منظور طراحان مسکوکات در قانون مذکور است یا متفاوت از این قانون می باشد

۲-پیشنهاد می گردد طرح در قالب ماده واحده ارائه گردد.

۲- ۱-پیشنهاد می گردد طراحان شرایط کمی و کیفی مسکوکات طال را دقیقا از نظر وزن و شکل و دیگر شرایط ان را مشخص 
نمایند به جهت اینکه در قانون مسکوکات طال مصوب ۱۳۳۷/۱/۲۸ بر اساس شرایط ان زمان مسکوکات تعریف شده است و ایا 
منظور طراحان مسکوکات در قانون مذکور است یا متفاوت از این قانون می باشد؟ ۲-پیشنهاد می گردد طرح در قالب ماده واحده 

ارائه گردد. ۲-پیشنهاد می گردد طرح در قالب ماده واحده مطرح گردد.

ب- سوابق قانونی
قوانین مرتبط به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون پولی و بانکی کشور -- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ مصوب: ۱۳۵۱/۰۴/۱۸

بخش های قانون: قسمت اول-ماده ۲**قسمت اول-ماده ۲-الف**قسمت اول-ماده ۲-ب**قسمت اول-ماده ۲-ج**قسمت 
اول-ماده ۲-د**قسمت اول-ماده ۲-ه**قسمت اول-ماده ۲-و**قسمت اول-ماده ۲-ز

*****

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون مسکوک طال مصوب ۲۸/ ۰۱/ ۱۳۳۷ با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح ۱۳۹۹/۷/۳۰ مصوب: ۱۳۳۷/۰۱/۲۸

بخش های قانون: تمام متن
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