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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۱ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
شرائط اقتصادی کشور از برخی جنبه ها شبیه بلکه بدتر از اول انقالب است 

شرائط اقتصادی کشور شرائط ویژه ای است  و باید قوانین و برنامه های خاص آن در نظر گرفته شود 

بسیج اقتصادی که در ان مقطع توانست بخش زیادی موجب حل مشکل شود امروز نیز همین امر می تواند 
راهگشا باشد 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
احمدحسین فالحی همدان - حسینعلی حاجی دلیگانی - فرهاد بشیری - حسین حاتمی - محمدحسین 
فرهنگی - حسن نوروزی - سیدعلی یزدی خواه - سیدکاظم دلخوش اباتری - جلیل مختار - حسین 
محمدصالحی دارانی - سلمان اسحاقی - غالمرضا منتظری - هاجر چنارانی - موسی احمدی - بهروز 
محبی نجم آبادی - جواد نیک بین - یعقوب رضازاده - عبدالجالل ایری - مجید نصیرائی - رسول فرخی 

میکال - احمد محرم زاده یخفروزان 
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عنوان طرح:
طرح احیاء ستاد بسیج اقتصادی کشور

طرح احیاء ستاد بسیج اقتصادی کشور : طرح احیاء ستاد بسیج اقتصادی کشور
ماده واحده- : ستاد بسیج اقتصادی کشور موضوع مصوبه ۱۳۵۹/۷/۵ هیأت وزیران وقت دولت جمهوری 

اسالمی ایران احیاء می شود.
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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 احیاء ستاد بسیج اقتصادی 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 (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 تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: طرح فاقد مقدمه توجیهی و متن تقنینی است و از این جهت 
قابل ارزیابی نیست. 
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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-طرح فاقد قالب استاندارد اعم از مقدمه توجیهی عنوان و ماده است و از این جهت با ماده ۱۲۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس 
شورای اسالمی که مقرر می دارد" طرحها نیز همانند لوایح باید داراى موضوع و عنوان مشخص باشند و دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد 

آن در مقدمه به وضوح درج شود و همچنین داراى موادى متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نیز باشد" در تعارض است.

۲-طرح فاقد قالب استاندارد اعم از مقدمه توجیهی عنوان و ماده است و از این جهت مغایر بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری 
مبنی بر رعایت اصول قانگذاری و قانون نویسی است.

۲- ۱- طرح فاقد قالب استاندارد اعم از مقدمه توجیهی، عنوان و ماده است و از این جهت با ماده ۱۲۷ قانون آیین نامه داخلی 
مجلس شورای اسالمی که مقرر می دارد" طرحها نیز همانند لوایح، باید داراى موضوع و عنوان مشخص باشند و دالیل لزوم تهیه 
و پیشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود و همچنین داراى موادى متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نیز باشد" در تعارض 
است. ۲- طرح فاقد قالب استاندارد اعم از مقدمه توجیهی، عنوان و ماده است و از این جهت مغایر بند ۹ سیاستهای کلی نظام 

قانونگذاری مبنی بر رعایت اصول قانگذاری و قانون نویسی است. 

ب- سوابق قانونی

قوانین متعارض به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۲۹-- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ مصوب: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

بخش های قانون: تمام متن

*****

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: تصویبنامه در مورد تشکیل ستاد بسیج اقتصادی کشور مصوب ۱۳۵۹,۰۷,۰۵==منقح ۱۳۹۹/۸/۲۷ مصوب: 
۱۳۵۹/۰۷/۰۵

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: نحوه فعالیت ستادهای بسیج اقتصادی مصوب ۱۳۶۵,۰۲,۰۳==منقح ۱۳۹۹/۸/۲۷ مصوب: ۱۳۶۵/۰۲/۰۳
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بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: اصالح مقررات مربوط به ستادهای بسیج اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۸,۱۲,۲۳==منقح ۱۳۹۹/۸/۲۷ مصوب: 
۱۳۶۸/۱۲/۲۳

بخش های قانون: تمام متن
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