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تعاليباسمه  
 

 ریاست محترم مجلس شوراي اسالمي
نفر از نمايندگان رسیده است، جهت طيی مراحيل نيانونی يميدي   19که به امضای  احتراماً طرح ذيل

 شود.می
 

  مقدمه )دالیل توجيهي(:

روزه اعالم شده ولی به علت عدم رويت هالل ماه، ماه  29در سالهايی که در يموي  رسمی، ماه رمضان 

ه ولی به علت رويت هالل ماه، ماه روزه اعالم شد ۳۰شود و يا در سالهايی که رمضان رمضان سی روزه می

شود، با يغییر اريباط يموي  هجری شمسی و هجری نمری، شاهد يغییر يک روزه روزه می 29رمضان 

ها با مشکل مواجه شود. به ريزی نیروهای اداری و خانوادهشود يا برنامهيعطیالت هستی . اين يغییر باعث می

ح اصالح شود که در دو حالت ماه رمضان بیست و نه روزه، رسد که اگر اين نانون به اين شرنظر می

 اميعطیالت يموي  شمسی در دو روز اول و دوم شوال و در حالت رمضان سی روزه، يعطیالت در دو روز سی

رمضان و اول شوال باشد، زمان يعطیالت در يموي  ياريخ هجری شمسی عوض نخواهد شد. به عبارت 

يوان پیشنهاد داد که روز اول شوال ريزی بودن ونت مردم، میبرنامه و نابل ديگر در جهت رفاه حال مردم

بصورت نطعی يعطیل و روز ديگر يعطیل بسته به اينکه رمضان سی روزه و يا بیست و نه روزه باشد، روز 

 ديگر يعطیل، نبل و يا بعد از اين روز باشد.

روزه باشد،  29روزه و يا  ۳۰، چه ماه رمضان بینی يموي  هجری شمسیدر اين حالت ونتی که براساس پیش

رمضان و اول شوال يعطیل  ۳۰روزه بود، روز  ۳۰ای که اگر رمضان روز يعطیل رسمی وجود دارد، بگونهدو 

روزه بود روزهای اول و دوم شوال يعطیل اعالم شود. مزيت اين اندام اين است که  29باشد و اگر رمضان 

  هجری نمری متغیر است، ولی دو روز يعطیل در يموي  هجری شمسی ثابت اگرچه دو روز يعطیل در يموي

برای  ها و انجام امور کاری و اداری نابل برنامه ريزی است.بلیط سفر و برنامه يفريح خانوادهو برای يهیه 

  شود:حل اين مشکل، نانون مربوطه به شرح ذيل اصالح می

  

 -کمال حسين پور )پيرانشهر(  -جالل محمودزاده  -ين شهر( حسينعلي حاجي دليگاني )شاه -جعفر قادري 

  -مجتبي توانگر )تهران(  -اسماعيل حسين زهي )خاش(  -اميرحسين بانکي پورفرد )اصفهان( 

  -روح اهلل ایزدخواه )تهران(  -احمد مرادي  -یحيي ابراهيمي )دِلفان(  -احسان ارکاني )نيشابور( 

  -سيدناصر حسيني پور گچساران  -حجت اله فيروزي  -ضاخواه مجتبي ر -علي اصغر عنابستاني 

 عليرضا عباسي  -بهروز محبي نجم آبادي  -علي اکبر بسطامي )ایالم(  -خليل بهروزي فر )فومن( 
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  عنوان طرح:

 اصالح قانون افزایش تعطيلی عيد سعيد فطر
 

 شود:به شرح ذيل اصالح می 6/6/1۳9۰واحده نانون يعطیلی عید سعید فطر مصوب ماده -واحدهماده

شورای  1۳۵9 /4 /۸ ( اليحه نانونی يعیین يعطیالت رسمی کشور مصوب1در ماده )« عید فطر»عبارت 

سی ام ماه رمضان )در صورت سی روزه بودن ماه رمضان(  عید سعید فطر دو روز )روز »انمالب به عبارت 

  شود.اصالح می« (بودن ماه رمضانروزه  29)در صورت و اول شوال و يا اول و دوم شوال 

 االجراء است.اين نانون از ياريخ يصويب الزم
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 رئيسه محترم مجلس شوراي اسالميهيأت

( نيانون ييدوين و ينميیح 4نامه داخلی مجلس شورای اسالمی و مياده )احتراماً، در اجرای نانون آيین

اصالالح قالانون افالزای  طيرح ین در ميورد نظر معاونت نوان 2۵/۳/1۳۸9نوانین و ممررات کشور مصوب 

 .شودمی يمدي تعطيلي عيد سعيد فطر 

 معاون قوانين
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 كل تدوین قوانيننظر اداره
 معاون محترم قوانين

کيل نظر ايين اداره 2۵/۳/1۳۸9يدوين و ينمیح نوانین و ممررات کشور مصوب   ( 4( ماده )4( و )2احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:ي  میشرح زير يمدبه

  سابقه تقدیم -۱
 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی 1۳۰بر اساس ماده 

   گرديده است   نگرديده است طرح/اليحه جاری نبال يمدي   

 

 

 ( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات كشور:۴( ماده )۲در اجرای بند ) -۲

 طرح/اليحه يمديمی ، از حیث ضوابط يدوين ايراد اساسی ندارد 

   نیست   است دارای موضوع و عنوان مشخص :   1

   نیست   است عنوان با مفاد طرح/اليحه، منطبق :   2

   نیست   است داليل مندرج در ممدمه يوجیهی کافی و به دور از اجمال :   ۳

   نشده است   شده است رسیدگی به نید فوريت در ممدمه ارائه : يوضیحات راجع به ضرورت   4

   نیست   است طرح دارای موضوع واحد :   ۵

   : ماده واحده و ارائه آن در نالب   مواد متعدد   

   : نیست با ايراد مواجه   است   

نويسی و سیاست های کلی نظام نانونگذاری مبنی بر رعايت اصول نانون  9بند   6

 نانونگذاری، لحاظ : 
   نشده است   شده است

 

 شرح نظر کارشناسی اداره کل يدوين نوانین در خصوص ضوابط يدوين

   

درج عبارت اين نانون از ياريخ يصويب الزم االجرا است، زايد می باشد زيرا مطابق ناعده عمومی مندرج در  -

 9مطابق بند  -2اريخ الزم االجرا شدن آن است و نه زمان يصويب آن. نانون مدنی زمان آغاز آثار نانون، ي 2ماده 

سیاست های کلی نظام نانون گذاری ادبیات نانون بايستی مستحک  باشد فلذا در اين جهت شايسته است عبارت 

روزه بودن ماه مبارک رمضان و دو روز در ۳۰اصالحی اين گونه باشد: عید سعید فطر سه روز در صورت 

 روزه بودن ماه مبارک رمضان 29صورت 
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 : ۲۵/۳/۱۳۸۹( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب ۴( ماده )۴در اجرای بند ) -۳

 طرح/اليحه يمديمی ، از حیث ضوابط ماهوی ايراد اساسی ندارد 

   رديعارض ندا   مطابمت دارد طرح/اليحه با سند چش  انداز و سیاست های کلی نظام :   1

   دارد   ندارد نانون اساسی مغايرت :  ۳طرح/اليحه با اصل   2

   دارد   ندارد نانون اساسی مغايرت :  1۵طرح/اليحه با اصل   ۳

   دارد   ندارد نانون اساسی مغايرت :  ۵2طرح/اليحه با اصل   4

   دارد   ندارد نانون اساسی مغايرت :  ۵۳طرح/اليحه با اصل   ۵

   دارد   ندارد نانون اساسی مغايرت :  6۰طرح/اليحه با اصل   6

   دارد   ندارد نانون اساسی مغايرت :  ۷۳طرح/اليحه با اصل   ۷

   دارد   ندارد نانون اساسی مغايرت :  1۳۸طرح/اليحه با اصل   ۸

   دارد   ندارد نانون اساسی مغايرت :  112طرح/اليحه با اصل   9

   دارد   ندارد نانون اساسی مغايرت :  1۵۸طرح/اليحه با اصل   1۰

   دارد   ندارد طرح/اليحه با ساير اصول نانون اساسی مغايرت :   11

 

 شرح نظر کارشناسی اداره کل يدوين نوانین در خصوص ضوابط ماهوی 

   

 در خصوص سند چشم انداز و سياست هاي کلي نظام

 مغايرت ندارد

 

  

   

 در خصوص مغایرت با اصول قانون اساسي 

 مغايرت ندارد

 

  

    

 مغايرت ندارد 
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 .شودمی تقدیم ضميمه به اظهارنظر برگتعداد .......... 

  مدیر كل تدوین قوانين
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 كل اسناد و تنقيح قوانيننظر اداره

 معاون محترم قوانين

نظير ايين  2۵/۳/1۳۸9نانون يدوين و ينميیح نيوانین و مميررات کشيور مصيوب  (4(  ماده )۳( و )1احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:کل به شرح زير يمدي  میاداره

 

 

 ( : 1در اجراي بند )

 نظر اداره کل مربوطه در خصوص نوانین مريبط و متعارض طرح/اليحه جاری به ثبت نرسیده است.
 

 

 ( : ۳در اجراي بند )

 زوم نانونگذاری بر اساس طرح/اليحه جاری به ثبت نرسیده است.نظر اداره کل مربوطه در خصوص ل
 

  

 شود.كل به ضميمه تقدیم میتعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر اداره

 
 

 مدیركل اسناد و تنقيح قوانين
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كل اسناد و تنقيح قوانينضميمه نظر اداره  

 قانوني سوابق انضمام به کلاداره نظر

 
 لكنظر اداره -الف

 

 

 سوابق قانونی -ب
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