
معاونت قوانین

عادی

الحاق یک تبصره به ماده ۸۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران 

کمیسیون های ارجاعی

  دوره یازدهم سال اول
تاریخ چاپ

شماره چاپ
۳۶۱ شماره ثبت

اجتماعی اصلی:
امنیت ملی و سیاست خارجی-برنامه و بودجه و محاسبات فرعی:
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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۲ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
بدون شک عدالت اجتماعی، یکی از بزرگترین اهداف حکومت اسالمی است. به دالیل زیر این تبصرهمورد 
نیاز است؛ ۱. چه بسا افرادی با روابط سیاسی یا موارد غیرعادالنه به یک پست مدیریتی نصب می شود که 
مستحق آن نبوده است و مطابق این قانون، بایستی سالها از مزایای آن بهره مند گردد و این ظلم آشکار است. 
۲. بر خالف مزایا و حقوق یک کارمند که محصول سالها کار و تالش اوست، پست مدیریتی دولت بی خون 
دل است. ۳. چه بسا این قانون باعث تحمیل افراد بی انگیزه و امیدوار به افزایش حقوق بازنشستگی شده 
است. ۴.انفعال چنان مدیرانی برای حفظ موقعیت شغلی روشن است. ۵. به دلیل محدودیت تعداد مدیران، این 
فرصت برابر برای همگان وجود ندارد و این امتیاز درازمدت خالف عدالت است. ۶. جلوگیری از این قانون 

است.به کارگیری جوانان در گام دوم انقالب از دیگر مشکالت لذا طرح ذیل تقدیم میشود: 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
مهرداد ویس کرمی - محمد باقری - نصراله پژمان فر - معین الدین سعیدی - حسن نوروزی - حسین 
میرزائی - حسین گودرزی - جلیل مختار - مجتبی یوسفی - محمدحسین فرهنگی - امیرحسین بانکی 
پورفرد - احمد راستینه هفشجانی - حسین رجایی ریزی - سیدمحمد مولوی - سیدمحمد پاک مهر - 
محمدمهدی زاهدی - علی زنجانی حسنلوئی - علی علی زاده - حسن رزمیان مقدم - علی اصغر 

عنابستانی - محمدتقی نقدعلی - روح اله نجابت 
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عنوان طرح:
الحاق یک تبصره به ماده ۸۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

جمهوری اسالمی ایران 

ماده واحده- در ماده ۸۲  قانون فوق الذکر، تبصره قبلی به شماره یک تبدیل و تبصره ۲ به شرح زیر اضافه 
می شود؛

تبصره۲. افزایش حقوق و مزایای ناشی از مدیریت، در مستمری بازنشستگی اعمال نخواهد شد.
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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: 

الحاق یک تبصره به ماده ۸۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  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:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون
☐

(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن
☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد
☐

دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد ██ دارد

☐ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد
☐

دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد ██ دارد

☐ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ☐ یک موضوع
☐

ماده واحده ██

است و پیشنهاد آن به عنوان
بیش از یک موضوع ██

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد.

☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز 
مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس (ماهوی)؛

شده است. ██ الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی     
نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

نمی شود ☐ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ██

ندارد. ☐ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ██

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: - شماره ماده درج شده در عنوان و ماده واحده با یکدیگر 
مغایر است و به نظر می رسد آنچه در متن طرح آمده مقصود طراح محترم است لذا شماره ماده در عنوان باید به ۸۲ تغییر 

پیدا کند. 
- در ماده واحده عنوان قانون موضوع اصالح باید بطور کامل درج گردد. 

- کلمه اضافه در ماده واحده به الحاق، تغییر یابد. 
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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 اداره

کل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ██

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این موضوع 

الزم نیست. ☐

 

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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