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 تعاليباسمه

 طرح قانوني
 «دو فوریتي»

 طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتي و تولیدی

 

 رياست محترم مجلس شوراي اسالمي

 شود.هت طي مراحل قانوني تقديم ميج، نفر از نمايندگان رسيده است ۷۵احتراماً طرح ذيل كه به امضاي 
 

  مقدمه )داليل توجيهي(:

و واحدهاي صنعتي در سال نامگذاري شده توسط مقام   د و توليدگراندر راستاي حمايت از تولي

ها و در رفع مشکالت واحدهاي ها و مانع زداييپشتيباني ،معظم رهبري مدظله العالي به نام جهش توليد 

 و اقتصادي خاص شرايط به توجه با صنعتي و توليدي و تبيين تدابير به منظور جلوگيري از تعطيلي واحدها 

دم فعاليت كامل آنها بدليل بيماري كرونا و ضرورت توجه به اشتغال و كاركنان ع از ناشي تمشکال

طرح حمايت از كارخانجات و واحدهاي صنعتي و  ،واحدهاي صنعتي و توليدي و روند بهبود كسب و كار

 .گرددوريت تقديم مجلس شوراي اسالمي ميتوليدي با قيد دوف

 -رضززا تقززي  ورا ززوري -روح الززه اي داززوا  -جززديعلززي  -عزز ا الززه ا تززري تاالر  ززتي

 -احسزان ار زا ي -عليرضزا د زديان -جزال  محمزودداد  -سيدسلمان ذا زر -سيدعلي ي دي اوا  

  -بهززرود محتززي  جززی  بززادي -عليرضززا  یززري -موسززي احمززدي -سيدموسززي موسززوي

  -محمدصزززالو جو زززار -فرهزززاد ب زززيري -اصزززسر سزززليمي -ا زززور حتيززز  داد  بو زززا ي

  -محمدحسززززي  فره  ززززي -حسززززي  حزززز  وردي -موسززززوي الر ززززا يسيد اصززززر 

  - يززوان مراديززان  وائسززراهي -مهززدي سززعادتي بي ززه سززري -معصززومه  اشززاهي بهززرام

 -علي اضريان -مجيد  صيراهي -عليرضا عتاسي -سيدجواد حسي ي  يا -سيدمحمدرضا ميرتاج الدي ي

 -علزي  ذري -جزال  داد وحيزد  -يوسز  داودي -سيداحسان اا دودي -سيدشمس الدي  حسي ي

 -غالمحسي  رضزوا ي -سيدمحمود  تويان -حجت اله فيرودي - روي  صالحي متار ه -قاسی ساعدي 

  -بهزز اد رحيمززي -حسززي علي حززاجي دلي ززا ي -احمززد محززرم داد  يزاززرودان -يعقززور رضززاداد 

  -مصزطاي رضاحسزي ي قطز   بزادي -رضا حزاجي  زور -مهدي عس ري -سيدمصطاي  قاميرسليی

 - صزراله  ممزان فزر -مالک شريعتي  ياسر -رحيی دارع -علي ا تر علي اد  برمي -و  فراي ميئا رس

 -مجتتزي رضزااوا  -ا تزر احمزد ور -لط  اله سزياهئلي -الياس  ادران -محمدعلي محس ي ب د ي
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 -روح الزه متائزر داد -علزي ا تزر  ريمزي -احمد د يامالي -رمضا علي س  دوي ي -عليرضا سليمي

  -امزا قلي  شزادمهر -رحمزت الزه  زورودي -عتزدالجال  ايزري -اقتا  شا ري -صر درا انعتدال ا

  -رضزا  ريزان  زور -علزي عليز اد  مراغزه -مجتتزي بز زي  زور -جليزل مزتزار -هاجر ا زارا ي

 غالمعلي  وهساري  -حسي  امامي راد -ابراهيی ع ي ي شيراد -علي اصسر ع ابستا ي
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 عنوان طرح:

 ات و واحدهای صنعتي و تولیدیحمایت از کارخانج
 

 محصوالت و اوليه مواد ،تجهيزات ،توليد ابزار ،آالتماشين تملک و ضبط ،توقيف –واحد ماد 

-ات بانکي و اجتماعي از قبيل بهرهمخد از محروميت اعمال، اموال فروش و توليدي واحدهاي و كارخانجات

گذاران ين اعمال مجازات حبس مديران سرمايههمچن ،دسته چک و كارت بازرگاني ،مندي از حساب بانکي

آالت در گمركات كشور و يا هر اقدام معطلي مواد اوليه و ماشين ،واحدهاي توليدي ناشي از اتهامات اقتصادي

 ممنوع است. ،ديگر كه منتهي به توقف يا بروز اختالل در فعاليتهاي توليدي و يا تعطيلي اين واحدها گردد

ربط يا هاي ذيدستگاه ،جتناب از تعطيلي كارخانجات و واحدهاي توليديبه منظور ا -۱تبصره 

گذاران از بازداشت موقت و حبس مديران يا سرمايه ،ي مکلفند در رسيدگي به اتهامات اقتصاديئمراجع قضا

خودداري نموده و با تعيين  ،شودالل يا تعطيلي واحدهاي توليدي ميواحدهاي توليدي كه منجر به بروز اخت

اي متناسب از قبيل افزايش ميني وتوسعهأايگزيني مجازات حبس با اقدامات تکليف ديون احتمالي و جت

 ظرفيت واحد فعلي يا احداث واحد توليدي و ايجاد اشتغال جديد اقدام نمايند.

قانون  (۵۷6)مشمول ماده  ،هرفعل يا ترک فعل در عدم اجراي اين قانون و مصوبات صادره -۲تبصره 

 ربط خواهد بود.ول ذيؤالنفع احتمالي بر عهده مقام مسبوده و جبران خسارات وارده و عدماسالمي مجازات 

وليت حسن اجراي قانون بر عهده وزير صنعت معدن و تجارت است كه با همکاري ؤمس -۳تبصره 

حدهاي نسبت به حل و فصل مشکالت وا ،هاي موجودموظف است با بهره مندي از كليه ظرفيت ،استانداران

 ماه به مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.و گزارش اقدامات معموله را هر ششتوليدي اقدام 

 همکاري با قانون اين شدن ءاالجراالزم از پس ماهسهي اين ماده حداكثر ظرف ئنامه اجراآيين -۴تبصره 

 كليه و رسدمي يهائقض قوه رئيس تصويب به و تهيه كشور كل دادستاني و زارت صنعت معدن و تجارت و

 د.گرد لغو قانون اين با مغاير مقررات و قوانين
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 رئیسه محترم مجلس شورای اسالميهیأت

( قاانون تادوين و تنقاي  ۴نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي و ماده )در اجراي قانون آيين ، احتراماً

طرح حمايت اد  اراا جزاا و  نظر معاونت قوانين در مورد ۲۵/۳/۱۳۸۹قوانين و مقررات كشور مصوب 

 شود.مي تقديم واحدهاي ص عتي و توليدي

 معاون قوانین
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 کل تدوین قوانیننظر اداره
 معاون محترم قوانین

كال نظر اين اداره ۲۵/۳/۱۳۸۹تدوين و تنقي  قوانين و مقررات كشور مصوب   ( ۴( ماده )۴( و )۲احتراماً در اجراي بندهاي )

 شود:شرح زير تقديم ميبه

 قبال تقديم نگرديده است ██ ۱۳۰ماده  سابقه تقدیم: -۱

 در            تاريخ در و تقديم        مورخ        شماره علني جلسه در قبالً ☐ 

☐ 
    كميسيون

☐ 
 :باقانون اساسي( رد شده و اينک  ۸۵)موضوع اصل    صحن

     

 مجلس( ايندگان )مشروط به تصويبنفر از نم ۵۰با تقاضاي كتبي  ☐ با تغيير اساسي ☐

 بدون تغيير اساسي ☐ پيش از انقضاء شش ماه ☐

 نفر از نمايندگان ۵۰با تقاضاي كتبي كمتر از  ☐ با انقضاء شش ماه ☐
    

 مي باشد ☐ مي باشد ☐   مجدداً قابل پيشنهاد به مجلس

 

 ررات کشور:( قانون تدوین و تنقیح قوانین و مق۴( ماده )۲در اجرای بند ) -۲
 رعايت شده است. ☐ 

 رعايت شده است)با نظر كارشناسي( ☐ در طرح تقديمي آيين نگارش قانوني و ويرايش ادبي

 داليل مغايرت به ضميمه تقديم مي شود. ، رعايت نشده است ██ 

 

 نامه داخلي مجلس )شكلي(از نظر آیین -۳

       -۱۳۱ماد   -ال 

   ندارد ☐ دارد ██ نفر( ۱۵حداقل امضا الزم ) -اول

   ندارد ☐ دارد ██ موضوع و عنوان مشخص   -دوم

   ندارد ☐ دارد ██ داليل لزوم تهيه و پيشنهاد در مقدمه -سوم

موادي متناسب با اصل موضوع و  -چهارم

 عنوان

 ندارد ☐ دارد ██
 

  

       

       -۱۳۸ماد   -ر 

     

و پيشنهاد آن به است  يک موضوع ☐ طرح تقديمي داراي

 عنوان

 مواد متعدد ██

 ماده واحده ☐ موضوعبيش از يک  ██

       

     نمي باشد. ██ مواجه با ايراد

 مي باشد. ☐
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 : ۲۵/۳/۱۳۸۹( قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۴( ماده )۴در اجرای بند ) -۴
   اول: از نظر قانون اساسي؛

 ندارد. ██ طرح تقديمي با قانون اساسي به طور كلي مغايرت 

 دارد.اصول مغاير به ضميمه تقديم مي شود. ☐ 

های کلي نظام و سند دوم: از نظر سیاست

 انداز؛چشم

  

طرح تقديمي با سياست هاي كلي نظام و سند چشم 

 ندارد. ██  انداز مغايرت

 ود.دارد.اصول مغاير به ضميمه تقديم مي ش ☐ 

   سوم: از نظر قانون برنامه؛

 ندارد. ██ طرح تقديمي با قانون برنامه مغايرت    

 دارد.دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي شود. ☐ 

نامه داخلي مجلس چهارم: از نظر آیین

 )ماهوی(؛

 

  

رعايت اصل هفتاد و پنجم قانون  -۱۴۰ماده  -الف

 شده است. ☐      اساسي

 ليل مغايرت به ضميمه تقديم مي شود.نشده است.د ██ 

 بموجب اصالح يا تغيير برنامه مصو -۱۸۱ماده  -ب
 نمي شود ██

 مي شود ☐ 

 ندارد. ██ راي نمايندگان ۳/۲ به  و نياز

 دارد. ☐ 

 .شودمي تقدیم ضمیمه به اظهارنظر برگتعداد .......... 

  مدیر کل تدوین قوانین         
 

 

 ( قانون اساسي مغايرت۱۵6(اصل)۵ز حيث پيشگيري از وقوع جرم با بند )طرح تقديمي ا -۵
 

 معاونت اجتماعي و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 .ندارد 

 .دارد 
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کل تدوین قوانینضمیمه نظر اداره  

      بیان مستندات و دالیل مغایرت:

 

وجب افزايش تقليل درآمد عمومي مي طرح تقديمي م ۱قانون اساسي: ماده  ۷۵در رابطه با طرح/اليحه تقديمي از نظر اصل 

 قانون اساسي مي باشد.  ۷۵گردد و چون محل تامين آن مشخص نشده مغاير اصل 

مقدمه طرح تقديمي ناقص و فاقد داليل توجيهي متناسب  -۱در رابطه با طرح تقديمي آيين نگارش قانوني و ويرايش ادبي: 

 است. بيين نشدهبا مواد پيشنهادي است و ضرورت قانونگذاري در آن ت

شود و درج آن در متن ضرورت و هدف از تقديم طرح در مقدمه بيان مي ، مطابق اصول نگارش متون قانوني فلسفه -۲

 ( بايدبه مقدمه توجيهي منتقل شود. ۱طرح مناسب نيست. بنابراين متن مندرج در ذيل ماده )

جايگزين آن «طرح»شود كلمه ( قانون اساسي است. پيشنهاد مي۱۵(مغاير اصل)۱در ماده )« پروژه»استفاده از لغت بيگانه  -۳

 شود و لغت مزبور در كمانک)پرانتز( درج گردد. 

 داراي ابهام مي باشد. « مرجع صالحيتدار»( عبارت ۲در بند)ج( ماده) -۴

 داراي ابهام مي باشد. « اركان صالحيتدار( »۲در بند)د( ماده) -۵
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 یح قوانینکل اسناد و تنقنظر اداره

 معاون محترم قوانین

نظار ايان  ۲۵/۳/۱۳۸۹( قانون تدوين و تنقاي  قاوانين و مقاررات كشاور مصاوب ۴(  ماده )۳( و )۱احتراماً در اجراي بندهاي )

 شود:كل به شرح زير تقديم مياداره
 

   (:۱. در اجرای بند )۱

 ██ در خصوص طرح تقديمي قوانين متعارض -الف  
 وجود ندارد

 جود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي شود.و ☐ 

 وجود ندارد ☐ در خصوص طرح تقديمي قوانين مرتبط -ب  

 وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي شود. ██ 

   (:۳. در اجرای بند )۲

هاي به عمل آمده قانونگذاري در اين با عنايت به بررسي

 الزم است. ██ موضوع 

 الزم نيست. ☐ 

 

 
  

 شود.کل به ضمیمه تقدیم ميد .......... برگ سوابق قانوني و نظر ادارهتعدا

 
 

 مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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کل اسناد و تنقیح قوانینضمیمه نظر اداره  

 قا و ي سواب  ا ضمام به  لادار   یر
 

 کلنظر اداره -الف
 ست.طوالني ا ۳و  ۱متن عبارات مندرج در مواد طرح از جمله مواد  -۱ -۱

 واژه )واحد( جايگزين ) كارخانه ( شود . ۱در ماده  -۲

كه مصاديق ممنوعيت تعطيلي يا توقف فعاليت را تمثيلي بيان نموده  ۱به كار بردن عبارت ) مواردي از اين قبيل ( در ماده  -۳

 داراي ابهام است و بايد اين مصاديق به صراحت تعيين شوند.

 ه بر مواردي كه ( عبارت )مطابق فصل نهم قانون مجازات اسالمي( اضافه شود.بعد از عبارت )عالو ۳در ماده  -۴

عبارت ) مديران حقوقي ( داراي ابهام است. پيشنهاد مي شود عبارت )نمايندگان قانوني شخص حقوقي ( جايگزين  ۳در ماده  -۵

 عبارت ) مديران حقوقي ( شود.

( قانون مجازات اسالمي وجود جهات تخفيف است 6۴ه موجب ماده )يکي از شرايط اعمال مجازات هاي جايگزين حبس ب -6

( قانون مجازات اسالمي( 6۴به آن اشاره نشده است. پيشنهاد مي شود عبارت ) با رعايت شرايط ماده ) ۳كه در متن ماده 

و نيز شرايط و جايگزين عبارت )در صورت گذشت بزهديده يا جبران خسارت او و نيز اوضاع و احوال مرتکب و اصالح وي 

 انگيزه ارتکاب جرم( شود.

( قانون مجازات اسالمي محدود شده و در خصوص جرايم 6۷تا  6۵اعمال مجازات هاي جايگزين حبس به موجب مواده ) -۷

عمدي با حداكثر مجازات قانوني تا سه ماه حبس الزامي و در جرايم عمدي تا حداكثر يک سال حبس با شرايطي امکانپذير است. 

در خصوص مالکين مدير  ۸تا  ۵براين گسترش بي رويه دامنه اعمال مجازات هاي جايگزين حبس به جرايم با حبس درجه بنا

طرح فاقد توجيه بوده و به نوعي تبعيض ناروا و برخالف اصول  ۳عامل و اعضاي هيات مديره واحدها به شرح مندرج در ماده 

 ( مبني بر تساوي عموم در برابر قانون است.۱۹۲۰ ۳ل اص ۱۴و  ۹متعدد قانون اساسي از جمله : ) بند 

مجازات هاي جايگزين حبس انواع مختلفي داشته و شامل دوره مراقبت خدمات عمومي رايگان جزاي نقدي جزاي نقدي  -۸

 ود.طرح حذف ش ۳روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي مي شود بنابراين عبارت ) از جمله خدمات عمومي رايگان( در ماده 

 

 

 سوابق قانوني -ب
 قوا ي  مرتتط به شرح دير تقديی مي  ردد :

مصوب:  ۱۳۹۹/۱۲/۲==منق  ۱۳۹۲/۰۲/۰۱قانون مجازات اسالمي با اصالحات و الحاقات بعدي مصوب  ع وان قا ون:

۱۳۹۲/۰۲/۰۱ 

ماده -فصل اول-بخش دوم-كتاب اول-۱۳۹۹/۱۰/۱6==منق  ۱۳۹۲/۰۲/۰۱قانون مجازات اسالمي مصوب  بزش هاي قا ون:
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 ۳6ماده -فصل سوم-بخش دوم-كتاب اول-۱۳۹۹/۱۰/۱6==منق  ۱۳۹۲/۰۲/۰۱**قانون مجازات اسالمي مصوب ۱۹

***** 

 
 
 

 سواب  به شرح دير تقديی مي  ردد :

 ۱۳۴۳/۰۳/۱۹قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه هاي كشور مصوب:  ع وان قا ون:

 تمام متن بزش هاي قا ون:

با اصالحات و الحاقات  ۱۳۹۴/ ۰۲/ ۰۱قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب  ان قا ون:ع و

 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱مصوب:  ۱۴۰۰/۰۴/۱۵بعدي== منق  

 تمام متن بزش هاي قا ون:

 ۱۳۵۴/۰۴/۰۳قانون گسترش مالکيت واحدهاي توليدي مصوب:  ع وان قا ون:

 نتمام مت بزش هاي قا ون:

منق   --مقام معظم رهبري ۱۳۹۱/ ۱۱/ ۱۴حمايت از كار و سرمايه ايراني مصوب  ، سياست هاي كلي توليد ملي  ع وان قا ون:

 ۱۳۹۱/۱۱/۱۴مصوب:  ۱۳۹۷/۱/۲۹

 تمام متن بزش هاي قا ون:
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