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باسمهتعالی

طرح قانونی
دو فوریتی

طرح تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰

ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۴ نفر از نمایندگان رسیده است،جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
با عنایت به عوامل متعدد از قبیل تصمیم گیری دیر هنگام و قیر توزیع نامتوازن برای بر داشت مواد اولیه قیر 
VB وکیوم باتوم متأسفانه بخش زیادی از سهمیه سال ۱۴۰۰ در چرخه توزیع قرار نگرفته و با توجه به پایان 

مهلت اسفند ماه سهمیه دستگاهها در   ۲۹/    ۱۲/  ۱۴۰۰ الزم است به منظور جلوگیری از هدر رفت سهمیه 
شهرستانها و دستگاههای اجرائی فرصت برداشت و توزیع وکیوم باتوم موضوع بند (ز) تبصره یک قانون 
بودجه سال ۱۴۰۰ با پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ (  ۳۱/    ۰۶/  ۱۴۰۱) تمدید گردد تا مشکلی برای دستگاهها 

بوجود نیاید، لذا طرح فوق با قید ۲ فوریت تقدیم می گردد.

لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
 

سیدکاظم دلخوش اباتری - کمال حسین پور - منصور شکرالهی - جالل محمودزاده - رحمت اله 
نوروزی - احمد مرادی - شارلی انویه تکیه - سیدالبرز حسینی - مجتبی بخشی پور - امانقلیچ شادمهر 
- سیدمحمد پاک مهر - صمداله محمدی - حسین جاللی - مصطفی رضاحسینی قطب آبادی - کمال 
علیپورخنکداری - محمدحسین فرهنگی - ذبیح الله اعظمی ساردوئی - لطف اله سیاهکلی - محمدمهدی 
مفتح - سلمان اسحاقی - موسی غضنفرآبادی - مهرداد گودرزوندچگینی - یعقوب رضازاده - 
محمدحسین حسین زاده بحرینی - ابراهیم متینیان - حسین خسروی اسفزار - سیدصادق طباطبائی نژاد 
- عباس جهانگیرزاده - حسن محمدیاری - یحیی ابراهیمی - حسن رزمیان مقدم - رسول فرخی میکال 
- حسن همتی - محمد کعب عمیر - اسماعیل حسین زهی - مهدی عسگری - نصراله پژمان فر - قدرت 
الله حمزه شلمزاری - سیدحمیدرضا کاظمی - مسلم صالحی - سیدمهدی فرشادان - شبیب جویجری - 

سیدناصر حسینی پور گچساران - حسینعلی حاجی دلیگانی 
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عنوان طرح: طرح تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰

ماده واحده - مهلت تحویل وکیوم باتوم (قیر) موضوع بند (ز) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تا 
پایان  ۳۱/ ۰۶/ ۱۴۰۱ تمدید می گردد.
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هیأترئیسه محترم مجلس شوراي 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 تمدید زمان تحویل قیر 

سال ۱۴۰۰ 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 اجراي 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 اجراي 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 سیاستهاي 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 
(ماهوي)؛

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 پیشگیري از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:
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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 اجراي 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 اجراي 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

قوانین متعارض به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹,۱۲,۲۶==منقح ۱۴۰۰/۷/۲۵ مصوب: ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

بخش های قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹,۱۲,۲۶==منقح ۱۴۰۰/۱/۲۲-ماده واحده-تبصره ۱**قانون 
بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹,۱۲,۲۶==منقح ۱۴۰۰/۱/۲۲-ماده واحده-تبصره ۱-ز**قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل 
کشور مصوب ۱۳۹۹,۱۲,۲۶==منقح ۱۴۰۰/۱/۲۲-ماده واحده-تبصره ۱-ز-ردیف۱**قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب 
۱۳۹۹,۱۲,۲۶==منقح ۱۴۰۰/۱/۲۲-ماده واحده-تبصره ۱-ز-ردیف۲**قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب 
۱۳۹۹,۱۲,۲۶==منقح ۱۴۰۰/۱/۲۲-ماده واحده-تبصره ۱-ز-ردیف۳**قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب 
۱۳۹۹,۱۲,۲۶==منقح ۱۴۰۰/۱/۲۲-ماده واحده-تبصره ۱-ز-ردیف۴**قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب 
۱۳۹۹,۱۲,۲۶==منقح ۱۴۰۰/۱/۲۲-ماده واحده-تبصره ۱-ز-ردیف۵**قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب 
۱۳۹۹,۱۲,۲۶==منقح ۱۴۰۰/۱/۲۲-ماده واحده-تبصره ۱-ز-ردیف۶**قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب 
۱۳۹۹,۱۲,۲۶==منقح ۱۴۰۰/۱/۲۲-ماده واحده-تبصره ۱-ز-موضوع استفساریه:**قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب 

۱۳۹۹,۱۲,۲۶==منقح ۱۴۰۰/۱/۲۲-ماده واحده-تبصره ۱-ز-موضوع استفساریه:-پاسخ:
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