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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۸ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
باعنایت به تحریم نفت،صادرات کاالهای غیر نفتی مهمترین  منبعتامین ارز می باشد وبازگشت  ارز حاصل از 
صادرات  کاالها به کشور می تواند در ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای ارزهای بین المللی و کاهش قیمت 
دالر تاثیر مهمی داشته باشد با این حال برخی صادر کنندگان با استفاده از تسهیالت ایجاد شده توسط مجلس 
و دولت محصوالت کشاورزی و کاالها ی صنعتی و مواد اولیه کشور را به قیمت مناسب تهیه وبه خارج از 
کشور صادر می کنند اما از وارد کردن درآمد حاصل از فروش این کاالها به چرخه اقتصادی کشور خودداری 
می نمایند لذا در راستای تمهید مقدمات کاهش قیمت دالر، یورو و سایر ارز های بین المللی در ایران و 

حمایت از تولید ملی طرح ذیل به مجلس محترم ارائه می گردد. 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
محمدحسن آصفری - روح اله نجابت - سیدجواد حسینی کیا - بهزاد رحیمی - صدیف بدری - مالک 
شریعتی نیاسر - مجید نصیرائی - احمدحسین فالحی همدان - علی علیزاده مراغه - کیوان مرادیان 
کوچکسرائی - حسن رزمیان مقدم - احمد محرم زاده یخفروزان - علی خضریان - محمدتقی نقدعلی - 
حسینعلی حاجی دلیگانی - جعفر راستی - فرهاد بشیری - بهروز محبی نجم آبادی - علی حدادی - 
سیدمصطفی آقامیرسلیم - سیدنظام الدین موسوی - رضا آریان پور - پرویز اوسطی - نصراله پژمان فر 
- انور حبیب زاده بوکانی - حسن نوروزی - سلمان اسحاقی - سیدکاظم دلخوش اباتری - سیدجلیل 
میرمحمدی میبدی - کمال حسین پور - موسی احمدی - غالمعلی کوهساری - جواد نیک بین - علی 

اکبر علیزاده برمی - یعقوب رضازاده - حسین امامی راد - رسول فرخی میکال - حسن همتی 
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عنوان طرح:
طرح جرم انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات 

ماده واحده:

کلیه صادر کنندگان کاال ها موظفند پس از فروش کاالی خود در خارج از کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه 
از دریافت بهای کاال ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی ارائه نمایند خودداری از وارد کردن ارز حاصل 
از صادرات برای بار اول جریمه نقدی معادل دو برابر بهای کاالهای صادر شده رادر پی خواهد داشت وبرای 

بار دوم عالوه بر لغو کارت بازرگانی متخلف به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. 

هیات دولت موظف است ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون آئین نامه اجرائی آنرا تهیه نماید
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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 جرم انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات  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: - درباره موضوع این طرح قوانین معتبر متعددی وجود دارد 
که با عنایت به سیاستهای تنقیحی مجلس شورای اسالمی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 
۲۵/۳/۱۳۸۹ مبنی بر جلوگیری از تورم قوانین، این طرح باید در قالب اصالح آن قوانین مانند قانون مجازات اخاللگران در 

نظام اقتصادی کشور تنظیم و تقدیم شود. 
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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-در راستای اجرای ردیف (۸) بند (۹) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابالغی ۶/۷/۱۳۹۸ مبنی بر ضرورت انسجام قوانین 
الزم است طرح پیشنهادی در قالب اصالح قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ تنظیم و ارائه 

شود.

۲-عنوان طرح دارای ایراد است. با عنایت به ضرورت مذکور در بند (۱) پیشنهاد می شود عنوان طرح به شرح زیر اصالح و متن 
ماده واحده هم با توجه به نگارش و ادبیات بندهای ماده (۱) قانون مذکور تنظیم شود.

الحاق یک بند به ماده (۱) قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ 

۳- الزم است ماده واحده به شرح زیر تنظیم شود:

ماده واحده-یک بند به شرح زیر به عنوان بند (ح) به ماده (۱) قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ 
الحاق می شود.

۴-حکم ماده واحده پیشنهادی مبنی بر محکومیت متخلف (بار دوم) به حبس از شش ماه تا یکسال با بند (۱۴) سیاستهای کلی 
قضایی ابالغی ۲۸/۷/۱۳۸۱ مقام رهبری مبنی بر ضرورت بازنگری قوانین در جهت کاهش استفاده از مجازات زندان در تعارض 

است.

۲- ۱-در راستای اجرای ردیف (۸) بند (۹) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابالغی ۶/۷/۱۳۹۸ مبنی بر ضرورت انسجام قوانین، 
الزم است طرح پیشنهادی در قالب اصالح قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ تنظیم و ارائه 
شود. ۲-عنوان طرح دارای ایراد است. با عنایت به ضرورت مذکور در بند (۱)، پیشنهاد می شود عنوان طرح به شرح زیر اصالح 
و متن ماده واحده هم با توجه به نگارش و ادبیات بندهای ماده (۱) قانون مذکور تنظیم شود. «الحاق یک بند به ماده (۱) قانون 
مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹» ۳- الزم است ماده واحده به شرح زیر تنظیم شود: ماده واحده-

یک بند به شرح زیر به عنوان بند (ح) به ماده (۱) قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ الحاق می 
شود. ۴-حکم ماده واحده پیشنهادی مبنی بر محکومیت متخلف (بار دوم) به حبس از شش ماه تا یکسال با بند (۱۴) سیاستهای 
کلی قضایی ابالغی ۲۸/۷/۱۳۸۱ مقام رهبری مبنی بر ضرورت بازنگری قوانین در جهت کاهش استفاده از مجازات زندان در تعارض 

است. 

ب- سوابق قانونی

قوانین متعارض به شرح زیر تقدیم می گردد :
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عنوان قانون: قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصالحات و الحاقات بعدی-- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ مصوب: 
۱۳۹۲/۱۰/۰۳

بخش های قانون: تمام متن

*****

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون مقررات صادرات و واردات -- منقح ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ مصوب: ۱۳۷۲/۰۷/۰۴

بخش های قانون: تمام متن
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