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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۷ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
وزارت جهاد کشاورزی به عنوان یکی از دستگاه های حاکمیتی در عرصه توسعه بخش کشاورزی و امنیت 
غذایی کشور فعالیت می نماید و بیش از ۷۰ درصد از کارکنان در دوایر عملیاتی تولیدات دامی، زراعی، باغی، 
طیور، کرم ابریشم، زنبورعسل، شیالت و آبزیان، منابع طبیعی، و دامپزشکی و ... با دریافت کمترین حقوق 
مشغول انجام وظیفه می باشند. نظر به اینکه بخش کشاورزی موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی است و به 
علت ارتباطات گسترده ای که با سایر بخش های اقتصادی دارد می تواند با رشد خود زمینه تولید ثروت، 
ایجاد بازار و ارز آوری و رشد صنعت را فراهم نماید. لذا برای برون رفت از بحران های اقتصادی باید بخش 
کشاورزی را از ارکان اصلی توسعه اقتصادی به شمار آورد و به دلیل نقش به سزایی که در تأمین غذا، رفاه 
جامعه، تولید ناخالص ملی (GNP) و در نهایت رشد اقتصادی ملی ایفا می کند، باید سرلوحه برنامه های 

اقتصادی قرار گیرد.

از آنجائیکه برخی از دستگاه های اجرایی و دستگاه های مشمول قوانین خاص با تصویب موردی هیأت محترم 
وزیران و نیز با استفاده از ظرفیت های قانونی مربوطه نسبت به ترمیم حقوق و مزایای کارکنان خود اقدام 
نموده اند به طوری که نتیجه امر موجب اختالف معناداری در پرداخت این وزارتخانه با سیار دستگاه های 
موصوف و در نهایت تبعیض و نابرابری نظام پرداخت و نقض هدف قانونگذار و سیاست های کلی نظام 
اداری شده است و لذا باید تمهیداتی اندیشیده شود تا اندکی از این نابرابری ها کاسته شود که از جمله می 
توان به تسری برقراری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به 

کارکنان وزارت جهاد کشاورزی نام برد.

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
جالل محمودزاده - ابراهیم عزیزی شیراز - سیدمحمد موحد - الهام آزاد - اسماعیل حسین زهی - علی 
اکبر بسطامی - احمد محرم زاده یخفروزان - قاسم ساعدی - هاجر چنارانی - سیداحمد رسولی نژاد - 
سلمان اسحاقی - بهزاد علیزاده دهلران - کمال علیپورخنکداری - سیدسلمان ذاکر - محمدحسین فرهنگی 
- محمدحسین حسین زاده بحرینی - محمدرضا احمدی - پرویز اوسطی - عبدالکریم جمیری - یعقوب 
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رضازاده - رسول فرخی میکال - جواد نیک بین - کمال حسین پور - موسی احمدی - اصغر سلیمی - 
بهزاد رحیمی - محمدصالح جوکار 
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عنوان طرح:
طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به 

کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

ماده واحده: فوق العاده خاص موضوع (قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی کشور و 
انتقال خون ایران مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۰۴) و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی کشور مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ به 

کارکنان اداری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ها و دستگاه های تابعه به شرح ذیل جدول زیر تسری یابد:

ضریب مدرک تحصیلی ردیف:

الف) امتیاز شغل * ۳ (دکترا ، فوق لیسانس ، لیسانس)

ب) امتیاز شغل و شاغل * ۲.۵ (فوق دیپلم ، دیپلم و زیردیپلم)

تبصره۱- بار مالی این طرح از محل اعتبارات صرفه جویی در هزینه ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال 
و دارایی های منقول و غیر منقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی، دستگاه ها و سازمان های تابعه با رعایت 

قوانین و مقررات تأمین خواهد شد و بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد نخواهد کرد.

تبصره ۲- دولت مکلف است نسبت به اجرای این قانون حداکثر ظرف مدت یک سال اقدام نماید.

تبصره ۳- این فوق العاده در شمول ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می گیرد.
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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 تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور 

به کارکنان وزارت جهاد کشاورزی 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. واژه "ذیل" در عبارت "شرح ذیل جدول زیر" زائد است. 

۲. «صرفهجویی» پیشبینی درآمد نیست و صرفاً در مواردی که از محل صرفهجویی، منابعی موجود باشد، مجلس میتواند 
برای تأمین هزینه جدید، به آن اشاره کند. در بودجه کشور، محل هزینهی تمامی اعتبارات، مشخص شده است و منابع 
سرگردانی وجود ندارد که محل صرفهجویی محسوب شود؛ بنابراین عبارت «از محل صرفهجویی»، محلی برای جبران کاهش 

درآمد یا افزایش هزینهها نیست و لذا درج چنین عبارتی در طرح، با اصل ۷۵ قانون اساسی در تغایر است. 

۳. تصویب این نوع طرح ها با عنوان " طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 
کشور...." که قبالً در خصوص کارکنان اداری قوه قضائیه مورد تصویب کمیسیون اجتماعی قرار گرفت؛ از مصادیق بارز 

تخصیص اکثر قانون مدیریت خدمات کشوری است و خالف شأن قانونگذاری است. 
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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
۱- ۱- حکم ماده واحده مبنی بر تسری فوق العاده خاص موضوع (قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی کشور 
و انتقال خون ایران مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۰۴) و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی کشور مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ به کارکنان اداری 

وزارت جهاد کشاورزی سازمان ها و دستگاه های تابعه به نوعی ترجیح بال مرجح بوده و فاقد توجیه است.

۲- به نظر می رسد حکم تبصره ۱ ماده واحده مبنی برتامین بار مالی این طرح از محل اعتبارات صرفه جویی در هزینه ها و 
درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی های منقول و غیر منقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی نافی بار مالی ناشی از اجرای 

طرح و مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی نیست.

۳- عنوان کامل قانون دوم مذکور در صدر طرح قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال 
خون ایران به کارکنان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و تاریخ تصویب آن ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ 

است.

ب- سوابق قانونی

قوانین مرتبط/متعارض به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب: ۱۳۹۰/۰۲/۰۴

بخش های قانون: تمام متن

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸ /۰۷ /۱۳۸۶ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ مصوب: 
۱۳۸۶/۰۷/۰۸

بخش های قانون: فصل دهم ـ-ماده ۶۴ ـ**فصل دهم ـ-ماده ۶۴ ـ-تبصره ـ**فصل دهم ـ-ماده ۶۵ ـ**فصل دهم ـ-ماده ۶۵ 
ـ-تبصره ۱ ـ**فصل دهم ـ-ماده ۶۵ ـ-تبصره ۲ ـ**فصل دهم ـ-ماده ۶۵ ـ-تبصره ۳ ـ**فصل دهم ـ-ماده ۶۶ ـ**فصل دهم 
ـ-ماده ۶۶ ـ-تبصره ـ**فصل دهم ـ-ماده ۶۷ ـ**فصل دهم ـ-ماده ۶۸ ـ**فصل دهم ـ-ماده ۶۸ ـ-۱ ـ**فصل دهم ـ-ماده ۶۸ 
ـ-۲ ـ**فصل دهم ـ-ماده ۶۸ ـ-۳ ـ**فصل دهم ـ-ماده ۶۸ ـ-۴ –**فصل دهم ـ-ماده ۶۸ ـ-۴ –-استفساریه**فصل دهم ـ-
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ماده ۶۸ ـ-۵ ـ**فصل دهم ـ-ماده ۶۸ ـ-۶ ـ**فصل دهم ـ-ماده ۶۸ ـ-۶ ـ-الف ـ**فصل دهم ـ-ماده ۶۸ ـ-۶ ـ-ب ـ**فصل 
دهم ـ-ماده ۶۸ ـ-۶ ـ-ج ـ**فصل دهم ـ-ماده ۶۸ ـ-۷ ـ**فصل دهم ـ-ماده ۶۸ ـ-۸ ـ**فصل دهم ـ-ماده ۶۸ ـ-۹ ـ**فصل 
دهم ـ-ماده ۶۸ ـ-۱۰ ـ**فصل دهم ـ-ماده ۶۸ ـ-تبصره -**فصل دهم ـ-ماده ۶۹ -**فصل دهم ـ-ماده ۷۰ -**فصل سیزدهم 

--ماده ۱۰۶ ـ**فصل سیزدهم --ماده ۱۰۶ ـ-تبصره ـ

عنوان قانون: سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابالغی مقام معظم رهبری ۱۳۹۸/۰۷/۰۶== منقح ۱۳۹۹/۲/۲۳ مصوب: 
۱۳۹۸/۰۷/۰۶

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: «مقرّرات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» مصوب ۱۳۹۲,۱۲,۲۴==منقح ۱۴۰۰/۲/۱۹ مصوب: 
۱۳۹۲/۱۲/۲۴

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی مصوب ۲۹ /۰۹ /۱۳۹۱-- منقح ۱۳۹۷/۵/۲ مصوب: ۱۳۹۱/۰۹/۲۹

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت مصوب ۱۳۹۱,۰۹,۲۹==منقح ۱۳۹۹/۹/۳۰ مصوب: ۱۳۹۱/۰۹/۲۹

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارکنان سازمان 
دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب: ۱۳۹۱/۰۲/۱۹

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب: ۱۳۸۲/۱۲/۲۵

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۰۶ /۱۰ /۱۳۷۹ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۷/۴/۳ 
مصوب: ۱۳۷۹/۱۰/۰۶

بخش های قانون: تمام متن
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عنوان قانون: سیاست های کلی نظام اداری مصوب: ۱۳۸۹/۰۱/۱۴

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹,۱۲,۲۶==منقح ۱۴۰۰/۱/۲۲ مصوب: ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

بخش های قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹,۱۲,۲۶==منقح ۱۴۰۰/۱/۲۲-ماده واحده-تبصره ۲**قانون 
بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹,۱۲,۲۶==منقح ۱۴۰۰/۱/۲۲-ماده واحده-تبصره ۲-و–**قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل 

کشور مصوب ۱۳۹۹,۱۲,۲۶==منقح ۱۴۰۰/۱/۲۲-ماده واحده-تبصره ۲-و–-۲-
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