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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۸ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
۱- با توجه به تغییر در مدیریت  دستگاه های اجرایی ،  تغییرات عمده در سیاست های اقتصادی 
دولت، همچنین اصالح نحوه هزینه کرد بودجه های مصوب دستگاه ها و استفاده بهینه از منابع در اختیار، ایجاد 
نظم مالی ، جلوگیری از هزینه های غیر ضرور و رعایت اولویت بندی در صرف منابع نیاز به فرصت  بیشتر 

برای دستگاه ها می باشد. 

۲- با توجه به این که صرف منابع حاصل از بودجه سال ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ مهلت دارد (سال مالی) 
جهت تعادل بخشی به صرف منابع مالی دو ماه یعنی تا پایان شهریور ۱۴۰۱ به دستگاه ها فرصت داده می 

شود

 

 

لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
 

احمد امیرآبادی فراهانی - حسین جاللی - احمدحسین فالحی همدان - جعفر قادری - جالل محمودزاده 
- حسین حق وردی - مهرداد گودرزوندچگینی - حسن نوروزی - رسول فرخی میکال - مهدی اسماعیلی 
- اسماعیل حسین زهی - محمدطال مظلومی آبرزگه - صدیف بدری - مهدی شریفیان - ابوالفضل 
ابوترابی - محمدصالح جوکار - سیدمهدی فرشادان - حسینعلی حاجی دلیگانی - کمال حسین پور - 
حسین امامی راد - محمدحسن آصفری - بهزاد رحیمی - حسن همتی - احمد راستینه هفشجانی - 

احسان ارکانی - محمدحسین فرهنگی - یحیی ابراهیمی - بهروز محبی نجم آبادی 
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عنوان طرح: طرح تغییر تاریخ سال مالی۱۴۰۱

ماده واحده -  سال مالی  از  ۳۱ ام تیرماه ۱۴۰۱به ۳۱ ام شهریور ماه  ۱۴۰۱ تغییر می یابد.
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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 تغییر تاریخ سال مالی۱۴۰۱ 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:

۱- سابقه تقدیم 
بر اساس ماده ۱۳۰ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی

 گردیده است   نگردیده است   طرح/الیحه جاری قبال تقدیم

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
طرح/الیحه تقدیمی ، از حیث ضوابط تدوین ایراد اساسی ندارد 

 نیست   است  ۱ دارای موضوع و عنوان مشخص : 
 نیست   است  ۲ عنوان با مفاد طرح/الیحه، منطبق : 
 نیست   است  ۳ دالیل مندرج در مقدمه توجیهی کافی و به دور از اجمال : 

 نشده است   شده است  ۴ توضیحات راجع به ضرورت رسیدگی به قید فوریت در مقدمه ارائه : 
 نیست   است  ۵ طرح دارای موضوع واحد : 

 مواد متعدد   ماده واحده  و ارائه آن در قالب :  

 است   نیست  با ایراد مواجه :  

 نشده است   شده است 
 بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر رعایت اصول قانون نویسی و 

قانونگذاری، لحاظ : 
۶

شرح نظر کارشناسی اداره کل تدوین قوانین در خصوص ضوابط تدوین
 

۱-وفق ماده(۱۵۶) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی اصل بر عادیبودن رسیدگی طرحها است و در 
صورت اقتضای فوریت باید دالیل آن مستنداً در مقدمه توجیهی آورده شود که این امر در طرح تقدیمی که به 
صورت دوفوریتی مطرح شده، لحاظ نشدهاست. ۲-طبق بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری اصالح قوانین 
بایستی با ذکر شناسه تخصصی آنها صورت پذیرد که در این طرح از ذکر شناسه تخصصی خودداری شده است. 
۳- مقدمه توجیهی فاقد ادله کافی برای ارائه طرح میباشد و الزم است به طور کامل به ضرورت قانون گذاری، 

فلسفه و هدف آن پرداخته می شد. 
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۳- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
طرح/الیحه تقدیمی ، از حیث ضوابط ماهوی ایراد اساسی ندارد 

 تعارض ندارد   مطابقت دارد  ۱ طرح/الیحه با سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام : 
 دارد   ندارد  ۲ طرح/الیحه با اصل ۳ قانون اساسی مغایرت : 
 دارد   ندارد  ۳ طرح/الیحه با اصل ۱۵ قانون اساسی مغایرت : 
 دارد   ندارد  ۴ طرح/الیحه با اصل ۵۲ قانون اساسی مغایرت : 
 دارد   ندارد  ۵ طرح/الیحه با اصل ۵۳ قانون اساسی مغایرت : 
 دارد   ندارد  ۶ طرح/الیحه با اصل ۶۰ قانون اساسی مغایرت : 
 دارد   ندارد  ۷ طرح/الیحه با اصل ۷۳ قانون اساسی مغایرت : 
 دارد   ندارد  ۸ طرح/الیحه با اصل ۱۳۸ قانون اساسی مغایرت : 
 دارد   ندارد  ۹ طرح/الیحه با اصل ۱۱۲ قانون اساسی مغایرت : 
 دارد   ندارد  ۱۰ طرح/الیحه با اصل ۱۵۸ قانون اساسی مغایرت : 
 دارد   ندارد  ۱۱ طرح/الیحه با سایر اصول قانون اساسی مغایرت : 

شرح نظر کارشناسی اداره کل تدوین قوانین در خصوص ضوابط ماهوی 
 

در خصوص سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام

مغایرتی ندارد .

 

در خصوص مغایرت با اصول قانون اساسی 

طبق مفاد طرح صرف منابع قانون بودجه ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۱ مجاز شمرده می شود فلذا مغایر اصل ۵۲ قانون 
اساسی که بر ساالنه بودن بودجه تاکید دارد، مغایر است. همچنین مفاد این طرح با ماده ۶ قانون محاسبات عمومی 
که مقرر می دارد سال مالی یکسال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفندماه ختم 

میشود، مغایر است و عمال برای سال ۱۴۰۰ آنرا موقوف االجرا مینماید . 

  

طرح مغایرتی با سایر اصول قانون اساسی ندارد.
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تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

 ندارد.
 دارد.
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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:

در اجرای بند (۱) : 
نظر اداره کل مربوطه در خصوص قوانین مرتبط و متعارض طرح/الیحه جاری به ثبت نرسیده است.

در اجرای بند (۳) : 
نظر اداره کل مربوطه در خصوص لزوم قانونگذاری بر اساس طرح/الیحه جاری به ثبت نرسیده است.

 

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
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