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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۵ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
به استناد فرمان مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای مد ظله العالی مبنی بر تاسیس بسیج سازندگی و 
تاکیدات و رهنمود های مقام معظم رهبری در جهت تقویت و توسعه هرچه بیشتر گروههای جهادی در 
سراسر کشور این مهم به موجب قانون اختیارات بسیج سازندگی و ماده (۰ ۱)اساسنامه سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی مصوب ۱۵/۶/۶۱ جزو ماموریت های اصلی سپاه پاسداران محسوب میگردد 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
سیدسلمان ذاکر - سیدکاظم موسوی - محمدصالح جوکار - حسینعلی حاجی دلیگانی - رمضانعلی 
سنگدوینی - قاسم ساعدی - محمدحسین فرهنگی - فریدون حسنوند - سیدکاظم دلخوش اباتری - 
علی اصغر عنابستانی - موسی احمدی - سیدجواد حسینی کیا - علی جدی - سیدعلی یزدی خواه - 
هاجر چنارانی - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - روح اله نجابت - عباس گودرزی - جعفر قادری - 
محمدتقی نقدعلی - احمد محرم زاده یخفروزان - بهروز محبی نجم آبادی - علیرضا سلیمی - علیرضا 

عباسی - حسین حق وردی 
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عنوان طرح:
اصالح قانون بسیج سازندگی 

ماده ۱_ ماده ۲ قانون بسیج سازندگی به شرح زیر اصالح میشود  

ماده ۲-کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و نهاد های دولتی وعمومی ؛شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر 
انها  مستلزم ذکر یا تصریح نام است  ویژه وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و اموزش پزشکی 
، راه وشهرسازی ، تعاون ، کار ورفاه اجتماعی ، نیرو  اموزش و پرورش ، سازمان حفاظت محیط زیست ، 
دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری ، جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران ، کمیته امداد امام خمینی 
ر-ه شهرداریها و دهیاریها  موظفند  با استفاده از ظرفیت گروههای جهادی  متناسب با میزان امادگی بسیج 
سازندگی، طرحها و پروزه های تملک داراییهای زود بازده ، کم هزینه  و عام المنفعه، از قبیل امدادی ، عمرانی 
، فرهنگی و مردم یاری را به منظور محرومیت زدایی در روستا ها و مناطق ذمحروم به سازمان بسیج سازندگی 

واگذار نمایند .

ماده ۲- یک ماده  بعنوان ماده ۲ مکرر به همراه سه تبصره به قانون الحاق میگردد

ماده ۲ مکرر - گروه جهادی، مجموعه ای منسجم از افراد داوطلب مردمی است که برای کمک به رفع فقر  و 
محرومیت در روستاها و مناطق محروم  مجاهدات می نمایند این جهاد گران به موجب ماده ۱۳ قانون مقررات 
استخدامی سپاه مصوب ۱۳۷۰ ، بسیجی محسوب میشوند و مرجع صدور مجوز تشکیل ، فعالیت، سازماندهی، 
هدایت و نظارت بر ان ها بسیج سازندگی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقالب اسالمی میباشد و 

فعالیت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان گروه جهادی ممنوع است 

تبصره ۱- گروهای جهادی از طریق بسیج سازندگی می توانند از کمک های مالی بالعوض ؛ امکانات و 
تجهیزات دستگاههای اجرایی؛ نهادهای عمومی غیر دولتی وسایر دستگاهای کشور بهره مندد گردند همچنیین 
این گرو ها از کلیه مزایا ، تسهیالت و معافیت های در نظر گرفته شده  برای تشکل ها و موسسات عمومی 

عام المنفعه  مندرج در قوانیین رسمی کشور برخوردار خواهند بود۱

تبصره ۲- کلیه هزینه های درمان جهاد گران عضو گروههای جهادی دارای  مجوز از سازمان بسیج سازندگی 
و حکم ماموریت معتبر در حوادث حین انجام وظیفه و ماموریت های محوله به عهده سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی خواهد بود. نحوه اجرای این تبصره در ایین نامه اجرایی این قانون پیش بینی میگردد
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 تبصره ۳ - جهاد گران موضوع این قانون در صورت بروز حادثه چنانچه حایز شرایط ایین نامه تعیین و احراز 
مصادیق عملی شهید و در حکم شهید و سایر مصادیق ایثار گری (مفقود االثر، جانباز ، ازاده ، اسیر ) مصوب 

۲۴/۲/۱۳۹۳ نباشند در صورت فوت بعنوان شهید خدمت محسوب میگردند

ماده۳- ماده ۶ بدین شرح اصالح میگردد

ماده ۶ ایین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف ۶ ماه توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی  با همکاری 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح تدوین وپس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات 

وزیران میرسد
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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: 

اصالح قانون بسیج سازندگی  تقدیم می شود.

معاون قوانین

www.dotic.ir

http://dotic.ir


6

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: ۱- عنوان قانون اصالحی باید در عنوان و متن به صورت 
کامل درج شود: «قانون اصالح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی مصوب 

 «۰۲/۱۱/۱۳۸۶
۲- مقدمه توجیهی مختصر و فاقد ادله کافی است. 

۳- وفق اصول نگارش متون قانونی در صورتی که اصالح بهعمل آمده در ماده، جزئی باشد مانند تغییر کلمهای یا اصالح 
عبارتی؛ از بازنویسی کل آن باید خودداری و متن ماده (۱) به شرح زیر اصالح شود: 

ماده ۱- متن ماده (۲) قانون اصالح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
مصوب ۰۲/۱۱/۱۳۸۶، بعد از کلمه «دهیاریها» تا انتها حذف و عبارت زیر جایگزین میگردد: «موظفند با استفاده از ظرفیت 
گروههای جهادی متناسب با میزان امادگی بسیج سازندگی، طرحها و پروزه های تملک داراییهای زود بازده ، کم هزینه و 
عام المنفعه، از قبیل امدادی ، عمرانی ، فرهنگی و مردم یاری را به منظور محرومیت زدایی در روستا ها و مناطق ذمحروم به 

سازمان بسیج سازندگی واگذار نمایند» 
۴- استفاده از مادهمکرر، خالف اصول نگارش متون قانونی است و باید حتیالمقدور از آن اجتناب کرد. پیشنهاد میگردد 

ماده (مکرر۲) طرح به عنوان ماده (۷) قانون قرار گیرد. 
۵- مفاد قانون باید صریح و منجز باشد. در طرح حاضر، عبارت «کمکهای مالی بالعوض ؛ امکانات و تجهیزات» و عبارت 
«در قوانین رسمی کشور» در تبصره (۱) ماده (۲مکرر) مبهم و قابل تفاسیر مختلف است و از این حیث اجرای قانون را با 

مشکل مواجه میکند. 
۶- به جای عبارت «شهید خدمت» در تبصره (۳) ماده (۲ مکرر) عبارت «در حکم شهید» موضوع «آیین نامه تعیین و احراز 

مصادیق عملی شهید ، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری ( مفقوداالثر ، جانباز ، آزاده و اسیر ) 
مصوب ۲۴/۰۲/۱۳۹۳» ذکر شود. 

۷- نحوه نگارش ماده (۳) طرح به گونهای است که منجر به تصویب مجدد آییننامه کل قانون خواهد شد، در حالی که این 
امر دوباره کاری و حذف بی دلیل مقررات گذشته است. بدین دلیل مناسب است به جای آن، یک تبصره به ماده (مکرر۲) 

تحت عنوان تبصره (۴) اضافه شود و در تبصره(۲) این ماده عبارت «این قانون» به «این ماده» اصالح گردد: 
تبصره۴- آییننامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت ششماه توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی با همکاری وزارت 

دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح تدوین و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران میرسد. 
 .
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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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