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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۹ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
نظر به ارج نهادن به مقام شامخ ایثارگران و بهره مندی از ظرفیت های علمی و عملی این عزیزان واز انجا که 
در اصال حیه تبصره (۱) قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۶/۶ / ۱۳۹۷ مجلس شورای اسالمی 
بکارگیری جانبازان باالی پنجاه درصد(۵۰) از شمول قانون مصوب سال ۱۳۹۵ مستسنی شده بود و نظر به 
اینکه این میزان از جانبازی بیشتر شامل جانبازان قطع عضو و مجروحان اعصاب وروان و بستری شدگاندر 
اسایشگاههای بنیاد میشود و عمال امکان استفاده از خدمات جانبازان بازنشسته وجود ندارد به همین منظور 
پیشنهاد می شود تبصره (۱) قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به نحوی اصالح شود که میزان جانبازی 

به ۲۵ درصد کاهش یابد و قانون به شرح ماده واحده اصالح شود 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
ابراهیم عزیزی شیراز - محمدتقی نقدعلی - روح اله عباس پور - سیدشمس الدین حسینی - جعفر 
قادری - سیدجواد حسینی کیا - محمد صفری ملک میان - محمدرضا احمدی - سیدکریم حسینی - 
مرتضی محمودوند - سیدعلی یزدی خواه - علیرضا شهبازی - پرویز محمدنژادقاضی محله - جالل 
رشیدی کوچی - حجت اله فیروزی - محمدجواد عسکری - علیرضا ورناصری قندعلی - حمیدرضا 
حاجی بابائی - محمدمهدی فروردین - فداحسین مالکی - احمد محرم زاده یخفروزان - علیرضا نظری 
- علی اصغر باقرزاده - ابوالفضل عموئی - احمد دنیامالی - وحید جالل زاده - مسلم صالحی - علیرضا 
پاک فطرت - احمد نادری - فرهاد طهماسبی - علی رضائی - محمدطال مظلومی آبرزگه - غالمحسین 
کرمی - کمال حسین پور - حسین جاللی - مهدی سعادتی بیشه سری - احمد مرادی - سیداحمد آوائی 
- رجب رحمانی - محمدصالح جوکار - عباس مقتدایی - رسول فرخی میکال - رمضانعلی سنگدوینی 
- علی اکبر بسطامی - حسن نوروزی - رضا آریان پور - جعفر راستی - محمدحسین فرهنگی - نصراله 

پژمان فر 
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عنوان طرح:
اصالح تبصره یک قانون ممنوعیت بکار گیری بازنشستگان

ماده واحده       در تبصره (۱) ماده  واحده اصالح قانون  ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۶/۶ ۱۳۹۷ 
جمله ذیل جایگزین میشود   

(جانبازان باالی بیست پنج درصد (۲۵) ازادگان باالی ۳ سال و رزمندگان باالی ۵۰ ماه جبهه و فرزندان شهدا 
از شمول این قانون مستسنی هستند)
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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 تبصره یک قانون ممنوعیت بکار گیری بازنشستگان 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 (شکلی)
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: - عبارت (در تبصره ۱) به (در انتهای تبصره۱) اصالح گردد. 

- مضافاً مناسب تر بود اصالحات مدنظر بطور صریح و با ذکر جزئیات پیشنهاد می شد ( و نه با درج کل جمله) 
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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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