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 شوري یک
  

  احتساب سنوات خدمت بازنشستگان نیروهاي مسلحطرح 
  
  
  

  هاي ارجاعی کمیسیون
  : اصلی 

 

  
  : فرعی 

  
    

  
  
  
  
  
  قوانین معاونت

  اجتماعی
  

  امنیت ملی و سیاست خارجی -بهداشت و درمان
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  تعالی باسمه
  
  ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی
  نفر از نمایندگان رسـیده اسـت،    64احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

  .شود جهت طی مراحل قانونی تقدیم می
  

  ):دالیل توجیهی(مقدمه 
تعدادي از بازنشستگان نیروهاي مسلح داراي سنوات بیمـه تـأمین   

سـابقه خـدمت   (به علت بازنشستگی پیش از موعد باشند و  اجتماعی می
انـد، لـیکن سـازمان بازنشسـتگی نیروهـاي       بازنشست شده) سال 20زیر 

لـذا  . کنـد  مسلح از پذیرش سابقه بیمه تأمین اجتماعی آنان خودداري مـی 
طرح ذیل جهت رفع مشکل این عزیزان تقدیم مجلس شـوراي اسـالمی   

  :شود می
 -امیرحســنخانی -پوربــافرانی -شــیویاري -فراهــانی امیرآبــادي
 -ادیـانی  -محمدیان -آبادي ایمن جعفرزاده -صالح بابائی -محمودزاده

 -نانواکناري -راد ملکشاهی  -ساداتی نژادارم کوچکی -الرگانی موسوي
 -حمدالـه کریمـی   -الشکی احمدي -کیا حسینی -ابطحی -پور قاضی
   -زادهرنجبـر  -شهریاري حسینعلی -قدوسی کریمی -نیازآذري -کعبی

ــزوین(محمــدي -محمداســماعیل ســعیدي -همــایون هاشــمی    -)ق
   -بــدري -پورمختــار -الهــوتی -شــقالن پورحســین -نظــر افضــلی
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 -میـرزاده  -نوروزي -امینی -پور کمالی -نژاد تربتی -اکبر کریمی علی
 -هـــالن وحـــدتی -نـــادري -برزگرکلشـــانی  -فرادنبـــه ربیعـــی

 -نوریـان  -آلوسـتانی  خانی هقر -نژاد یوسف -کبیري -پالنگان زاده پاپی
 -بند خسته -حسینی نقوي -)بجنورد(اکبري -محمودي  سمیه -ساعدي
 -رضیان -سوسفی جمالی -ینوبندگان جمالی -علی ابراهیمی -بیگلري

ــان ــی -اکبری ــواه آزادي -رجب ــمی -خ ــی هاش ــژاد تخت ــار -ن  -مخت
  مقصودي -عبادي -نژاد شریعت

  
  :عنوان طرح

  بازنشستگان نیروهاي مسلحاحتساب سنوات خدمت 
    

سال سـابقه   بیستبازنشستگان نیروهاي مسلح داراي  -واحده ماده
توانند سابقه جدید بیمه تأمین اجتماعی خود را بعد از  سنوات خدمت می

بازنشستگی به عنوان سابقه سنوات بیمه به نیروهاي مسلح منتقل کنند تـا  
 .در محاسبه بازنشستگی مجدد آنان اعمال شود
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  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

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

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

طـرح احتسـاب سـنوات خـدمت بازنشسـتگان      در مـورد   معاونت قوانین

  .شود تقدیم می نیروهاي مسلح

 قوانینمعاون 
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  .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(احتراماً در اجراي بندهاي 
  :شود کل به شرح زیر تقدیم می نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .قبالً تقدیم نشده است¢ -  130ماده 
  کمیسیون   £/ مجلس £قبالً در جلسه علنی شماره         مورخ            تقدیم و در تاریخ              در  £ -        

  :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

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

  

  موضوع و عنوان مشخص - دوم
  

          دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - سوم
  

  موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان      - چهارم
  

  است و پیشنهاد آن به عنوان                       مواجه با ایراد                    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 £
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  . 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 £

  . 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
  برنامه مغایرتطرح تقدیمی با قانون   

  
  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين: چهارم

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

  
  تغییر برنامه مصوب                    و نیاز به          رأي نمایندگانموجب اصالح یا  - 181ماده  - ب  

  
  .شود تعداد یک برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می  

 
 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  
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  کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره
  

  :بيان مستندات و داليل مغايرت
دربردارنده حکـم قـانونی   مقدمه طرحها و لوایح در بیان دالیل توجیهی تقدیم آنها اگرچه  - 1

تواند مـورد   عنوان سند پشتیبان در تفسیر قوانین مربوط می باشد، لیکن به آور نمی نیست و الزام
بنابراین مناسب است دالیل توجیهی مندرج در مقدمه طرح بـدور از نقـص،   . توجه قرار گیرد

  .اجمال و متناسب با مفاد آن ارائه گردد
افزایـد و ایـن    ، عنوان مستقلی به عنـاوین قـانونی مـی   طرح تقدیمی در صورت تصویب - 2

هاي تقنینی مجلس شوراي اسالمی مقرر در قانون تدوین و تنقـیح   بر مغایرت با سیاست عالوه
مناسـب اسـت   . گـردد  ، منجر به تورم قوانین می25/3/1389قوانین و مقررات کشور مصوب 

اصـلی و مـرتبط از قبیـل قـانون     گونه طرحها در قالب الحاق یا اصالح بـه یـک قـانون     این
  .تنظیم و ارائه گردد 3/4/1354اجتماعی مصوب تأمین

سـال   20داراي «و » سـال  20سابقه خدمت زیـر  «واحده از حیث عبارات  مقدمه طرح با ماده - 3
   .مغایر است» سابقه سنوات خدمت

از انتقـال سـابقه   اي ناشی  التفاوت سنوات بیمه ع پرداخت مابهواي به موض در این طرح اشاره - 4
التفاوت بر عهـده بازنشسـتگان باشـد،     در صورتی که پرداخت این مابه. سنوات بیمه نشده است

  .باشد قانون اساسی نمی) 75(طرح مزبور مغایر اصل هفتاد و پنجم 
با توجه به دستور ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی در مورد طرحها و لوایح مـرتبط بـا    - 5

  .قبل از طرح آنها ابتدا نظر رسمی ستاد کل نیروهاي مسلح أخذ گردد نیروهاي مسلح باید
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