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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۵ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
ایثارگران سرافراز و خانواده معظم ایشان همواره در تمامی عرصه های تاریخ انقالب اسالمی پیشرو بوده اند 
و یکی از تأکیدات مکرر امام راحل و مقام معظم رهبری نشر فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و توجه به 

خانواده معظم شهدا و ایثارگران بوده است.

ایثارگران شناسنامه انقالب اسالمی و تبلور ایمان، عمل صالح و جهاد هستند و آنچه امروز داریم دستاورد 
مجاهدت آنان به شمار می رود.

با توجه به اینکه دین مبین اسالم دین حق شناسی است و اگر کسی خدمتی به ما کرد نباید آن را از یاد برد، 
بدون تردید یکی از قدم هایی که می تواند حق شناسی در برابر ایثارگری آنها را هموار کند، فراهم آوردن 
زمینه حضور ایثارگران و خانواده آنها در عرصه های خدمتگزاری نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران می 

باشد.

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
جالل محمودزاده - مهدی شریفیان - ابراهیم عزیزی شیراز - علی اکبر بسطامی - احسان ارکانی - احمد 
محرم زاده یخفروزان - جعفر قادری - علی رضائی - علی اکبر علیزاده برمی - مهرداد گودرزوندچگینی 
- قاسم ساعدی - هاجر چنارانی - سیداحمد رسولی نژاد - بهزاد علیزاده دهلران - مهدی اسماعیلی - 
کمال علیپورخنکداری - غالمحسین کرمی - مجید نصیرائی - محمدحسین فرهنگی - عبدالکریم جمیری 
- حسین امامی راد - محمدرضا احمدی - بهروز محبی نجم آبادی - سیدجواد حسینی کیا - پرویز 
اوسطی - یعقوب رضازاده - جواد نیک بین - رسول فرخی میکال - آرش زره تن لهونی - کمال حسین 

پور - موسی احمدی - بهزاد رحیمی - احمدحسین فالحی همدان - حسین جاللی - حسن نوروزی 
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عنوان طرح:
طرح الحاق یک تبصره به ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

ماده واحده- یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح 
زیر الحاق می گردد: 

تبصره ۴-کلیه دستگاههای اجرائی موظفند در صورت درخواست شاغلین موضوع این ماده نسبت به تغییر 
رسته شغلی (به میزان کارکنانی که در آن رسته شغلی و استخدامی از سازمان بازنشسته، بازخرید یا به هر 

دلیلی از سازمان خارج می شوند) اقدام کنند.
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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 الحاق یک تبصره به ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 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: ۱- وفق ماده(۱۵۶) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای 
اسالمی اصل بر عادیبودن رسیدگی طرحها و لوایح است و در صورت اقتضای فوریت باید دالیل آن مستنداً در مقدمه 

توجیهی آورده شود که این امر در طرح تقدیمی لحاظ نشدهاست. 

۲- در متن طرح پیشنهادی مناسب است تاریخ تصویب «قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ » قید 
شود. 
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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

www.dotic.ir

http://dotic.ir


9

ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل
۱- ۱-مقدمه توجیهی فاقد ادله کافی برای ارائه طرح می باشد و صرفاً به صورت موردی به بیان برخی از ضرورتها پرداخته اما در 
نهایت جمع بندی و نتیجه گیری به عمل نیامده است لذا الزم است در مقدمه طرح به طور کامل به ذکر اهداف منافع ارائه و تصویب 

ضرورت قانونگذاری و فلسفه آن پرداخته شود.

۲-الزم است که تاریخ تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ بااصالحات و الحاقات بعدی در عنوان 
و متن درج شود.

۳-در متن تبصره الحاقی عبارت دستگاههای موضوع ماده ۲ این قانون جایگزین کلیه دستگاههای اجرایی و کلمه مشمولین جایگزین 
شاغلین شود.

۴-ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ با اصالحات و الحاقات بعدی دارای (۵) تبصره است 
بنابراین الزم است تبصره الحاقی به طور دقیق در ماده (۲۱) جایابی و همچنین در صورت نیاز شماره سایر تبصره ها نیز اصالح 

شود لذا از این منظر عنوان و متن نیازمند اصالح هستند.

۵-حکم ماده واحده پیشنهادی مبنی بر تغییر رسته مشمولین ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به دلیل تحمیل بار 
مالی به دولت بدون پیش بینی محل تأمین آن با اصل (۷۵) قانون اساسی در تعارض است.

ب- سوابق قانونی

قوانین متعارض به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ با اصالحات و الحاقات بعدی-- منقح ۱۳۹۶/۱۱/۴ 
مصوب: ۱۳۹۱/۱۰/۰۲

بخش های قانون: فصل چهارم-ماده ۲۱**فصل چهارم-ماده ۲۱-تبصره ۱**فصل چهارم-ماده ۲۱-تبصره ۲**فصل چهارم-
ماده ۲۱-تبصره ۳**فصل چهارم-ماده ۲۱-تبصره ۳-تبصره ۱**فصل چهارم-ماده ۲۱-تبصره ۳-تبصره ۲

*****
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