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 شوري یک
  

  المللی حذف دالر از معامالت بین طرح
  

  
  

  هاي ارجاعی کمیسیون
  : اصلی 

 

  
  : فرعی 

  
  
  

  .شود دلیل حجم زیاد،  جداگانه چاپ می بهقانونی سوابق متن 
  
  
  قوانین معاونت

  اقتصادي

  قضائی و حقوقی - امنیت ملی و سیاست خارجی 



٢ 

  تعالی باسمه
  

  محترم مجلس شوراي اسالمی ریاست
   ،نفر از نمایندگان رسـیده اسـت   63احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

  .شود ت طی مراحل قانونی تقدیم میجه
  

  ):دالیل توجیهی(مقدمه 
برتـون  «انـدازي سیسـتم پـولی     بعد از پایان جنگ جهـانی دوم بـا راه  

هـم طلبکـار از عمـده     سـویی ، آمریکا که از طرفی پیروز جنـگ و از  »وودز
کشورهاي درگیر در جنگ بود، با استفاده از سیستم پشتوانه دالر براي سـایر  

  . دالر خود را پول غالب معرفی کرد ارزها، 
آمریکا با چاپ دالر بدون پشتوانه تسلط خـود را بـر اقتصـاد جهـانی     
عینیت بخشیده و با استفاده از این ابـزار مخالفـان خـود را دچـار نابسـامانی      

  . اقتصادي نمود
رفت از تسلط دالر آمریکا بـر اقتصـاد    کشورهاي اروپایی جهت برون

ي بـزرگ دیگـري   کشورها. اندازي واحد پولی یورو نمودند خود اقدام به راه
دالر تا حـدودي   سیطرهمختلفی خود را از زیر  سازوکارهايمانند چین نیز با 

  . اند خارج کرده
متأسفانه کشورهاي در حال توسـعه بـه خـاطر سـهم انـدك خـود از       

المللی و تجارت جهانی هنوز در مقابل دالر که امـروز یـک ابـزار     اقتصاد بین
هسـتند کـه نمونـه آن نوسـانات      پذیر سیاسی است نه یک واحد پولی ضربه
  .أخیر اقتصاد ایران در سال جاري است 



٣ 

جهت استقالل اقتصادي و مقاوم شدن اقتصاد ملـی کشـور در مقابـل    
دالر سیاسی لزوم طرحی در این ارتباط ضرورت دارد کـه جهـت حـل ایـن     

مجلـس شـوراي   المللـی تقـدیم    مشکل طرح حـذف دالر از معـامالت بـین   
  :شود میاسالمی 

 - ترکـی  - کیـا  حسـینی  - امیرحسـنخانی  - فرهنگـی  - محمـدیان  - نفرپژما
 - علیرضـابیگی  - ابـوترابی  - نـژاد  شریعت - احمد مرادي - الرگانی موسوي
 - گیالنـی  - علیرضا سـلیمی  - بند خسته - کبیري - عباس گودرزي - خالقی
 - نـوروزي  - بهمنـی  - نعمتی - کاشانی سالک - بیگی حسن - زاهدي - نوري

 - ملکـی  اعـزازي  - دلیگـانی  حـاجی  - پـور  قاضـی  - حسینعلی شـهریاري 
 - پنـاه  نیکـزادي  - مختـار  - ادیـانی  - صـادقی  - سـاداتی  ارم نـژاد  کوچکی

 - راد ملکشاهی - قدوسی کریمی - کوهکن - هاشمی زاده سیدامیرحسین قاضی
 - مقصـودي  - اصـغر سـلیمی   - مسـعودي  - محمداسماعیل سعیدي - بنایی

 - صالح یابایب - کلشانی برزگر - کرم اسدي - یحسین نقوي - زرآبادي - عبادي
 - فرلیالستانی نیک - نژاد تربتی - چنارانی - گلمرادي - پورحقیقی کرم - شیویاري
 - پورمختـار  - تجري - هالن وحدتی - صفري - پور کمالی - ابطحی - نژاد ساداتی

  گودرزيعباس  - اهانیفر آبادي امیر
   



٤ 

  :عنوان طرح
  المللی حذف دالر از معامالت بین

شصت روز پـس از تصـویب   نون که موجب این قا به -واحده ماده
  :االجراء خواهد بود الزم

  .گونه معامله دولتی و خصوصی با دالر ممنوع استهر -1
دارندگان دالر تا تاریخ اجراي این قـانون فرصـت دارنـد دالر     -2

  .خود را به کاال و ریال یا سایر ارزها تبدیل کنند
ز گونـه دالر آمریکـا در حکـم ار   از تاریخ اجراي این قانون هر -3

گونـه دالر  و دستگاههاي مسؤول موظفند با هر گردد قاچاق محسوب می
  .مکشوفه و نگهدارندگان آن برابر قوانین قاچاق کاال و ارز برخورد نمایند

وزارت امور خارجه مکلف است با رایزنـی مسـتمر و فشـرده بـا      - 4
  ویـژه کشـورهایی کـه مـورد تحـریم ایـاالت متحـده         کشورهاي مختلف بـه 

انـد ایجـاد ائـتالف جهـانی بـراي تحـریم دالر و حـذف دالر از         قرار گرفتـه 
مـاه بـه    گزارش پیشرفت کـار را هـر سـه    المللی را پیگیري و معامالت بین

  .کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی ارسال نماید
شود لکن قراردادهـایی کـه    ماسبق نمی این قانون عطف به -تبصره

ر است در هنگـام  ازاي آن دالماب صویب این قانون منعقد شده وپیش از ت
  .باید به ارزهاي دیگر تغییر یابد تمدید یا تجدید 

  
 

    



٥ 

  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

  ) 4(نامه داخلی مجلس شـوراي اسـالمی و مـاده     احتراماً، در اجراي آیین

  نظــر  25/3/1389مقــررات کشــور مصــوب  و تنقــیح قــوانین و قــانون تــدوین

  .شود تقدیم می المللی طرح حذف دالر از معامالت بینمورد  در معاونت قوانین

 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 ¢ -  130ماده 

  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(مجلس  نامه داخلي از نظر آيين -٣

  - 127ماده  - الف
     )نفر 15(حداقل امضاء الزم  - اول

  

  موضوع و عنوان مشخص - دوم
  

         دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - سوم
  

       متناسب با اصل موضوع و عنوان موادي - چهارم
  

  مواجه با ایراد     است و پیشنهاد آن به عنوان                                      طرح تقدیمی داراي - 138ماده  - 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 ¢
.شود اصول مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي/ اصلدارد،  £

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

  . 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 £

  . ندارد £
 .دارد £

ــددر اجــراي  - ٤ ــاده) ٤(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

  برنامه مغایرتطرح تقدیمی با قانون   
  

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

  
  هفتاد و پنجم قانون اساسی رعایت اصل - 140ماده  - ب  

  
  رأي نمایندگان         و نیاز به                     موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب - 181ماده  -ج  

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می یکتعداد   

 
 مدیرکل تدوین قوانین
 
_______________________________________________  

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

  
  

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   

٢  
٣  



٨ 

  کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره
  

  :مغايرتبيان مستندات و داليل 
 .  عنوان طرح با محتواي آن منطبق نیست و نیاز به اصالح دارد - 1

هاي تنقیحی مجلس شوراي اسالمی مناسب است که مفاد طـرح   سیاسترعایت به جهت  - 2
در قالب اصالح یا الحاق به یکی از قوانین مرتبط از قبیل قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم و 

  .تقدیم شود
  . طرح داراي بیش از یک موضوع است و باید در قالب مواد متعدد تنظیم شود - 3
در » دالر«جهت رفع هرگونه ابهام الزم است در ابتداي طرح قید شود که مقصود از کلمه  - 4

  . است  »دالر آمریکا«این طرح 
قوانین  االجراء شدن زمان الزم طور کلی به قانون مدنی) 2(با توجه به اینکه در ماده  - 5

بینی شده است و نیز لزوم  عمل به قاعده عمومی مناسب است عبارت ابتدایی طرح  پیش
انتهاي  بهصورت زیر اصالح و  به عبارت مزبور در صورت اصرار طراح محترم  حذف گردد،
 االجراء تاریخ انتشار در روزنامه رسمی الزماین قانون شصت روز پس از « :گردد طرح منتقل

  ».شود می
  . بینی نشده است اجرائی پیش  طرح ضمانت) 4(و ) 2(، )1(در بندهاي  - 6
باید با تفصیل بیشتري درج شود و ) 1(مندرج در بند » هرگونه معامله دولتی و خصوصی« - 7

  . صراحت ذکر نشده است المللی به معامله بین
قوانینی که بـه  طرح باید ) 3(مندرج در بند » قوانین قاچاق کاال و ارز«درخصوص عبارت  - 8

 .صورت دقیق احصاء گردند پردازند به موضوع قاچاق کاال و ارز می
 

  
  
  
  



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 £

  كل اسناد و تنقيح قوانين نظر اداره
  

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

شـرح زیـر   به 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
                 

  
   تبطمردرخصوص طرح تقديمي قوانين  -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 

  اسناد و تنقیح قوانینکل  ضمیمه نظر اداره
  کل به انضمام سوابق قانونی نظر اداره

  
  كل نظر اداره - الف

پانزده روز پس از انتشار الزم االجراست کـه بـه نظـر     نیقوان یقانون مدن )2(مطابق ماده  - 1
  .قاعده عام عمل شود نیمطابق ا زیطرح ن نیا رسد بهتر است در مورد یم
 .قاچاق کاال و ارز صراحتا نام برده شود نیطرح الزم است عنوان قوان )3(در بند  - 2

 
  سوابق قانوني - ب

  المللی بین معامالت از دالر حذفطرح جدول سوابق قانونی  
  

 مواد تاریخ تصویب عنوان ردیف

1  
ششـم توســعه  پنجسـاله  برنامـه   قـانون 

ــی  ــاعی و فرهنگـ ــادي، اجتمـ  اقتصـ
  )1396-  1400( جمهوري اسالمی ایران

21/12/1395  13  

2  
ــانون ــولی ق ــانکی و پ ــوربا ب  کش

  بعدي الحاقات و اصالحات
  12الی  10- 1-2  18/04/1351

3  
 ارز و کـاال  قاچـاق  بـا  مبـارزه  قـانون 
  بعدي الحاقات و اصالحات با مصوب

  کل مواد  03/10/1392

 
 
  

 
  


