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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۵ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
مدت زیادی است که در ادارات و سازمانها مشکالتی وجود دارد که غالبا مربوط به مدیریت های کالن و خُرد آن 
مجموعه می باشد. در واقع چون مسؤولین حراستهای ادارات و سازمان ها توسط مدیران باالدستی آنان انتخاب 
میگردند لذا مسؤولین حراست ها برای برخورد مناسب و درخور جرم شرایط مناسب را ندارند. حراست باید 
مستقل و به دور از تعارفات به دنبال منافع مردم و حفظ حریم و امنیت شغلی و خصوصی و عمومی کارمندان 
زحمت کش و مردم عزیز باشد. حراست یعنی بدون در نظر گرفتن منافع مدیران باالدستی و اشخاص حقیقی و 
حقوقی از حریم ادارات و سازمان ها و کل مجموعه و حتی مدیران با انصاف و پاکدست حمایت و صیانت نماید. 
چگونه یک فردی که به عنوان مسؤول حراست توسط مدیر باال دستی همان محل خدمت خود انتخاب می شود 
و قرار است مدتی در همان شغل باقی بماند ولیکن از تخلفات  مدیری که او را انتخاب کرده است چشم پوشی 
نکند؟ چه بسیارند عزیزانی که پس از اعالم تخلف مدیر محل خدمت خود در اولین فرصت عذرش به بهانههای 
مختلف خواسته و از شغلش برکنار شده است. لذا برای حفظ جایگاه حراست و از بین بردن هرگونه مالحظات در 
نادیده گرفتن جرائم بعضی از مدیران و یا افراد خاص و همچنین جلوگیری از هرگونه فساد اداری این طرح تنظیم 
شده است تا مسولین حراست ها ی ادارات و سازمانها مستقیما با انتخاب شورایی متشکل از وزارت اطالعات، قوه 

قضائیه و سپاه پاسداران انقالب اسالمی تعیین گردند.

لذا طرح ذیل تقدیم مجلس شورای اسالمی میگردد:

 لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
محمدرضا احمدی - حسین امامی راد - یعقوب رضازاده - حسین حق وردی - امانقلیچ شادمهر - 
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - احمدحسین فالحی - منصور آرامی - احمد محرم زاده یخفروزان - 
امیرحسین بانکی پورفرد - علیرضا سلیمی - کیومرث سرمدی واله - حسینعلی حاجی دلیگانی - خلیل 
بهروزی فر - سیدسلمان ذاکر - مجید نصیرائی - بهروز محبی نجم آبادی - حبیب آقاجری - حسین 
جاللی - فاطمه رحمانی - الهویردی دهقانی - حسن همتی - علی اکبر علیزاده برمی - سیدعلی آقازاده 
دافساری - رسول فرخی میکال - علیرضا عباسی - الهام آزاد - غالمحسین رضوانی - هاجر چنارانی - 
سیدجواد حسینی کیا - حسین میرزائی - روح اله ایزدخواه - ابراهیم عزیزی شیراز - جواد نیک بین - 
غالمعلی کوهساری - موسی احمدی - جعفر راستی - احمد جباری - مهدی باقری - سیدموسی موسوی 

- محمد وحیدی - عبدالجالل ایری - فداحسین مالکی - علی اکبر کریمی - رضا آریان پور 
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عنوان طرح:
طرح استقالل حراست نهادها و دستگاههای اجرائی

مادهواحده– مدیران حراست کلیه نهادها و دستگاههای اجرائی، توسط شورایی متشکل از رئیس قوه قضائیه، 
وزیر اطالعات و رئیس سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی انتخاب میگردند.
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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 طرح استقالل حراست نهادها و دستگاههای اجرائی 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 / الیحه تقدیمی با سند چشم انداز: طرح متن پیشنهادی قانونی ندارد فلذا مغایر بند ۹ سیاست های کلی 
نظام قانون گذاری می باشد. 

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱) مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 
۱۲/۲/۱۳۶۸ (حفاظت پرسنلی نهادها) باید ریاست حراست هر ارگان با تأیید وزارت اطالعات منصوب شود و متن طرح 
خالف مصوبه مجمع تشخیص است و مطابق نظر تفسیری شورای نگهبان فقط در صورت گذشت زمان معتدًبه امکان اصالح 

مصوبه مجمع توسط مجلس وجود دارد. 

۲) عنوان مطول و خالف اصل ایجاز است. همچنین تصویب قوانین به صورت مستقل موجب تورم قوانین خواهد شد، لذا 
الزم است که طرح در قالب یکی از قوانین موجود تدوین شود. 

۳) عبارت «کلیه نهادها و دستگاههای اجرائی» فاقد ضابطه و مبهم است. 

۴) در جزئیات طرح ابهام وجود دارد، از جمله نحوه تشکیل جلسات، نحوه رأیگیری، مدت انتصاب رئیس حراست، نظارت 
بر وی و ... 
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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 

ادارهکل 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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