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 شوري یک
  

  قانون مقررات ) 2(الحاق یک تبصره به ماده طرح 
   ت و وارداتارصاد

  
  
  

  هاي ارجاعی کمیسیون
  : اصلی 

 

  
  : فرعی 

  
  
  
  
  
  
  قوانین معاونت

  اقتصادي

  قضائی و حقوقی - صنایع و معادن 



٢ 

  تعالی باسمه
  

  محترم مجلس شوراي اسالمی ریاست
   ،نفر از نمایندگان رسـیده اسـت   70احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

  .شود ت طی مراحل قانونی تقدیم میجه
  

  ):دالیل توجیهی(مقدمه 
کشـور حـال و روز خـوبی نـدارد و      با عنایت بـه اینکـه صـنعت   

ـ    سفانه ورود کاالهاي أمت دون هـیچ  مختلف که مشـابه داخلـی هـم دارد ب
فـراهم آورده   افزون صنایع داخل کشـور را کنترلی موجبات تضعیف روز

کید مقام معظم رهبري بر ممنوعیت و حرام دانسـتن  أاست و با توجه به ت
مطلوب در داخل کشور بـه   ورود کاالهایی که به اندازه کافی و با کیفیت

از راستاي حمایـت   رز صنایع داخلی و دمنظور حمایت ا رسد به تولید می
ري از خـروج ارز ایـن   گـذاري و جلـوگی   اشتغال پایدار و تشویق سرمایه

  :شود میمجلس شوراي اسالمی تقدیم طرح 
 -عباس گـودرزي  -علیرضا سلیمی -ابطحی -مصري -بافقی صباغیان

 -میـرزاده  -شـاهرودي  حسینی -کولیوند -پور قاضی -خراسانی شیران
 -آبـادي  ایمـن  جعفـرزاده  -زرآبـادي  -صالح بابایی -ديگلمرا -بدري
ــاپی ــان زاده پ ــافی -پالنگ ــعیدي -م ــه س ــوتی -فاطم ــی -اله  -ترک

ــژاد یوســف ــاداتی -ن ــژاد س ــیویاري -ن ــی -ش ــا حســینی -همت  -کی



٣ 

 -خـواه  آزادي -الرگـانی  موسـوي  -برزگرکلشـانی  -خامکـانی  امیري
 -هاشمی هزاد سیدامیرحسین قاضی -اوالدقباد -کبیري -پورحقیقی کرم

 -)بجنـورد (اکبري -دلیگانی حاجی -فرادنبه ربیعی -باستانی -نوروزي
   -بیمقــدار -فرهنگــی -رضــیان -حقیقــی نوبخــت -نیــازآذري

ــوي ــی -حســینعلی شــهریاري -سیدمحســن عل ــان -فالحت  -حاتمی
 -امیرحسـنخانی  -هزارجریبی -نانواکناري -حمداله کریمی -چنارانی

 -رضا کریمـی  -فرلیالستانی یکن -هالن وحدتی -سروش -پوربافرانی
ــلی ــریعت -نظرافضـ ــژاد شـ ــاهی -نـ ــن -راد ملکشـ ــژاد حسـ    -نـ

ــیده ــدر  س ــعیدي  -فاطمــه ذوالق  -خضــري -محمداســماعیل س
 -عثمانی -مقصودي -اصغر سلیمی -بختیارگلپایگانی -الشکی احمدي

  نژاد تربتی
   



٤ 

  :عنوان طرح
  ت و واردات ارقانون مقررات صاد) 2(ره به ماده الحاق یک تبص

) 2(به مـاده ) 3(عنوان تبصره شرح زیر به یک تبصره به -واحده ماده
  :شود الحاق می 4/7/1372قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 

کـافی و بـا    داخل کشور به انـدازه  هایی که درورود کاال -3تبصره
ممنوع  ،گردد استاندارد تولید می سازمان ملییید أکیفیت مطلوب و مورد ت

  .دباش می
  

 
    



٥ 

  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

  ) 4(ماده نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی و  آییناحتراماً، در اجراي 

  نظـر   25/3/1389قانون تـدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات کشـور مصـوب       

قانون مقررات ) 2( الحاق یک تبصره به مادهطرح در مورد  معاونت قوانین

  .دشو تقدیم می صادرات و واردات

 معاون قوانین
   



٦ 

  .است رعایت شده £
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده ¢
.شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  كل تدوين قوانين نظر اداره
  معاون محترم قوانين

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(در اجراي بندهاي  احتراماً
  :شود کل به شرح زیر تقدیم می نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .ده استقبالً تقدیم نش ¢ -  134ماده 

  کمیسیون   £/ مجلس £در و در تاریخ               تقدیممورخ             قبالً در جلسه علنی شماره         £ -       
  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  

  با تغییر اساسی £
  

  پیش از انقضاء شش ماه  £
  

  با انقضاء شش ماه £
  

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     
  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

  نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین
  
 :)شكلي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين -٣

  - 131ماده  - الف
     )نفر 15(حداقل امضاء الزم  - اول

  

  موضوع و عنوان مشخص - دوم
  

         پیشنهاد در مقدمهدالیل لزوم تهیه و  - سوم
  

       موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان - چهارم
  

  مواجه با ایراد     است و پیشنهاد آن به عنوان                                      طرح تقدیمی داراي - 142ماده  - ب

  

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی  £
  بدون تغییر اساسی £
 نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از  £

  .باشد می £
 .باشد نمی £

ا موضوع        يك ¢
موضوع يك از بيش £

  

  .باشد نمي ¢
 .باشد مي £

  واحده ماده ¢
 مواد متعدد £



٧ 

  . ندارد £
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . ندارد £
 .دارد £

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد ¢
.شود اصول مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي/ اصلدارد،  £

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . شده است ¢
 .شود ، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مينشده است £

  شود نمي ¢
 شود مي £

  . ندارد ¢
 .دارد £

ــد - ٤ ــاده) ٤(در اجــراي بن ــررات كشــور  ) ٤(م ــوانين و مق ــيح ق ــدوين و تنق ــانون ت   ق
 :٢٥/٣/١٣٨٩مصوب 
  از نظر قانون اساسي؛: اول

  طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت  
  

  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم
     انداز مغایرت هاي کلی نظام و سند چشم طرح تقدیمی با سیاست  

  
  از نظر قانون برنامه؛: سوم

  طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت  
  

  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  آييناز نظر : چهارم
  نامه داخلی مجلس مغایرت  طرح تقدیمی با قانون آیین -الف  

  
  رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی - 144ماده  - ب  

  
  رأي نمایندگان         و نیاز به                     موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب - 185 ماده -ج  

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می یکتعداد   

 
 مدیرکل تدوین قوانین
 
_______________________________________________  

  
  قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(پيشگيري از وقوع جرم با بندطرح تقديمي از حيث  -٥

  
  

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   

٢  
٣  



٨ 

  کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره
  

  :بيان مستندات و داليل مغايرت
  

ویـژه حمایـت از تولیـد ملـی و     کمیسـیون  گزارش ) 17(تقدیمی مشابه ماده مفاد طرح 
 از اسـتفاده  حـداکثر «طـرح  در مورد قانون اساسی ) 44(نظارت بر اصل چهل و چهارم 

باشـد   می 965به شماره چاپ » حمایت از کاالي ایرانی و کشور خدماتی و تولیدي توان
 .که در نوبت رسیدگی در صحن علنی قرار دارد

  
 

 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٩ 

  .وجود ندارد ¢
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي £

  .وجود ندارد £
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي ¢

  .الزم است ¢
 .الزم نيست £

  تنقيح قوانين كل اسناد و نظر اداره
  

  معاون محترم قوانين
قانون تـدوین و تنقـیح   ) 4(ماده )  3(و ) 1(در اجراي بندهاي  احتراماً

به شـرح زیـر   کل  نظر این اداره 25/3/1389قوانین و مقررات کشور مصوب 
  :شود تقدیم می

  
 ):                    ١(در اجراي بند  -١

  درخصوص طرح تقديمي قوانين متعارض  -الف
                 

  
   تبطدرخصوص طرح تقديمي قوانين مر -ب

                        
  

 ):٣(در اجراي بند  -٢
 قانونگذاري در اين موضوع    هاي به عمل آمده  بررسيبا عنايت به  

  
  

  .شود كل به ضميمه تقديم مي و نظر ادارهبرگ سوابق قانوني  يكتعداد 
  
  

  مديركل اسناد و تنقيح قوانين
   



١٠ 

  کل اسناد و تنقیح قوانین ضمیمه نظر اداره
  سوابق قانوني

  

  واردات و صادرات مقررات قانون) 2( ماده به تبصره یک الحاقجدول سوابق قانونی طرح 
  

 مواد تاریخ تصویب عنوان     ردیف

 2 04/07/1372 بعدي والحاقات اصالحات با واردات و صادرات مقررات قانون 1

  22  10/11/1395  هاي توسعه کشور قانون احکام دائمی برنامه  2
  

  بعدي الحاقات و اصالحات با 04/07/1372 واردات مصوب و صادرات مقررات قانون
 :شوند می تقسیم زیر گروه سه به وارداتی و صادراتی کاالهاي - 2 ماده

 . ندارد مجوز کسب به نیاز ضوابط، رعایت با آن ورود یا صدور که است کاالیی: مجاز کاالي -1
 . است پذیر امکان مجوز کسب با آن ورود یا صدور که است کاالیی: مشروط کاالي - 2
 یا و فروش و خرید اعتبار به( اسالم مقدس شرع موجب به آن ورود یا صدور که است کاالیی: ممنوع کاالي - 3

 .گردد ممنوع قانون موجب به یا و) مصرف
 بعضی ورود یا صدور مربوطه قوانین رعایت با زمانی خاص شرایط و مقتضیات به بنا تواند می دولت - 1 تبصره

 .نماید ممنوع را کاالها از
 اسـاس  بـر  الذکر فوق گانه سه موارد از یک هر کاالهاي مشخصات و نوع) 08/04/1390 اصالحی( - 2 تبصره
 خواهد معین رسد، می وزیران هیأت تصویب به و تهیه تجارت و معـدن صنعت، وزارت توسط که اي نامه آئین
 . شد

  

  هاي توسعه کشور قانون احکام دائمی برنامه
  :گردد الحاق می 22/8/1390امور گمرکی مصوب  قانون) 66(متن زیر به  ماده - 22 ماده

شرع اقتضـاء   نیمواز تیکه رعا يواردات به جز در موارد يبرا یرفنیو غ يا رتعرفهیموانع غ يبرقرار
ویژه  منظور تولید صادراتی به اي که به حقوق ورودي مواد اولیه و کاالهاي واسطه .ممنوع است کند، یم

شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد  می کشوربنیان وارد  توسط شرکتهاي دانش
 .شود می
  
  


