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تعاليباسمه  

 

 ست محترم مجلس شوراي اسالميریا
نفر از نمايندگان رسيید  اسي ، ج ي  طيی مراحيل قيانونی تقيدي   ۹۰احتراماً طرح ذيل که به امضای 

 شود.می
 

 مقدمه )دالیل توجيهي(: 

 بیس  سن تا ذکور فرزندان ۱۳۹۱ /۱2  /۱ مصوب خانواد  حماي  قانون (۴۸) ماد  (۳) بند مطابق

 تحصیالت به اشتغال يا باشند نیازمند ازکارافتاد  معلول که صورتی در منحصرا آن از بعد و سالگی

 والدين وظیفه حقوق يا بازماندگان مستمری و بیمه اوالد، هزينه کمک از مورد حسب باشند داشته دانشگاهی

 علوم هایحوز  طالب« دانشگاهی تحصیالت» عبارت قید با قانونگذار بند اين در. گردندمی برخوردار خود

 با. اس  ساخته محروم مذکور بند در مقرر هایهزينه کمک و بازماندگان مستمری درياف  شمول از را دينی

 سوابق عنوان به متعدد مقررات و قوانین براساس علمیه های حوز  در تحصیل به اشتغال اينکه به عناي 

 همتراز استخدامی و میعل مزايای از حوزوی التحصیالن فارغ و طالب و شد  پذيرفته آموزشی و علمی

 خانواد  حماي  قانون (۴۸) ماد  (۳) بند موضوع امتیاز از آنان محرومی  لذا باشند،می برخوردار دانشگاهی

 اب ام رفع« دانشگاهی» عبارت از مذکور بند در اس  الزم بنابراين. شد خواهد ايشان حقوق تضییع موجب

 .گردد

 تعارض موجب و دارد وجود خانواد  حماي  قانون (۴۸) ماد  (۳) بند در که ديگری نقص و اب ام

 به ایاشار  بند اين در که اس  آن گردد،می مذکور بند در مندرج مزايای بالوجه توسعه و هابرداش  در

 (۴) بند جمله از سابق قوانین در که حالی در. اس  نشد  مذکور مزايای درياف  در محصالن سنی سقف

 2۵ سنی سقف کشوری، استخدام قانون (۸۶)ماد  «الف» بند و کشوری خدمات مديري  قانون (۶۸) ماد 

 قوانینی صراحتاً  خانواد  حماي  قانون (۵۸) ماد  در اينکه به عناي  با. اس  شد  تعیین افراد اين برای سال

 در صرحم قوانین زمر  در الذکرفوق قوانین و اس  برشمرد  اند،گرديد  نسخ مذکور قانون موجب به که را

 جايگزين مغاير موارد در خانواد  حماي  قانون (۴۸) ماد  (۳) بند اساساً لذا باشند،نمی اخیرالذکر ماد 

 از و سنی سقف تعیین به نسب  قانون، از بند اين سکوت به توجه با و بود خواهد سابق مقررات و قوانین

 (۴۸) ماد  (۳) بند رسدمی نظر به یکشور استخدام قانون و کشوری خدمات مديري  قانون اعتبار طرفی

 محدودي  هیچ اينکه به توجه با. اس  نشد  قوانین اين در مقرر سنی سقف متعرض خانواد  حماي  قانون

 اقتضاء عدال  و انصاف قواعد و حقوقی منطق و قوانین شفافی  اصل ندارد، وجود تحصیل ادامه برای سنی

 ع د  بر مضاعف مالی بار تحمیل از و شود سنی سقف به مقید ذکور فرزندان به مزايا پرداخ  که دارد
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 اب ام تفسیری، قانون وضع با دارد ضرورت لذا. گردد جلوگیری اجرايی های دستگا  و ایبیمه هایصندوق

طرح ذيل  بنابراين .شود رفع اس ، شد  متعارض هایرويه ايجاد و هابرداش  در تعارض بهمنجر که مذکور

 شود:تقدي  می

  

 -سهراب گيالني -آبرزگهمحمدطال مظلومي -زهياسماعيل حسين -حسين جاللي -فرننصراله پژما

 -خواهاحد آزادي -همداناحمدحسين فالحي -قندعليعليرضا ورناصري -رتضي آقاطهرانيم

 -مجيد نصيرائي -محمد سبزي -عبداله ایزدپناه -اقبال شاکري -علي جدي -محمدحسن آصفري

 -غالمحسين کرمي -حسينعلي شهریاري -بيژن نوباوه وطن -سيدمحمد مولوي -ريمجتبي ذوالنو

 -ساداتيارم نژادجبار کوچکي -هفشجانياحمد راستينه -اله توسليفتح -الرگانيسيدناصر موسوي

 -سميه رفيعي -ساعديقاسم  -رمضانعلي سنگدویني -احمد مرادي -علي آذري -مهدي شریفيان

 -يسلمان اسحاق -پورفاطمه قاسم -نژادسيدصادق طباطبائي -مبارکهین صالحيپرو -زنجانمهدي باقري

  -علي خضریان -محسن پيرهادي -جليل مختار -حسنلوئيعلي زنجاني -محمدتقي نقدعلي

  -هاله ایزدخواروح -اکبر احمدپور -ریزيحسين رجایي -عباس گودرزي -انگرمجتبي تو

  -عبدالناصر درخشان -الجوردي ساداتزهره -اسفزارحسين خسروي -سيدالبرز حسيني

 -اردکانيمحمدرضا دشتي -بحرینيزادهمحمدحسين حسين -سيدسلمان ذاکر -ورديحسين حق

 -محمدحسين فرهنگي -سريبيشهمهدي سعادتي -ي آقاميرسليمسيدمصطف -خواهسيدعلي یزدي

 -مجتبي یوسفي -نياسرعتيمالک شری -موسي احمدي -باديآنجمبهروز محبي -غالمحسين رضواني

 -الکریم جميريعبد -اصغر سليمي -کياسيدجواد حسيني -زاده یخفروزاناحمد محرم -قادري جعفر

 -والهکيومرث سرمدي -حبيب آقاجري -انسيدمحمود نبوی -یحيي ابراهيمي -برمياکبر عليزادهعلي

 -ر راستيجعف -ن ارکانياحسا -شبيب جویجري -الياس نادران -فرهاد طهماسبي -عليرضا عباسي

 -یعقوب رضازاده -مجتبي رضاخواه -غالمعلي کوهساري -اکبر بسطاميعلي-دليگانيحسينعلي حاجي

بهزاد  -هاجر چناراني -سيدعلي موسوي -عليرضا زندیان -سيدمسعود خاتمي -فاطمه رحماني

 اله نجابت روح -رحيمي
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 عنوان طرح:  

 ( قانون حمایت خانواده ۴۸( ماده )۳استفساریه بند )                        

 

 موضوع استفساريه:

قانون حماي  خانواد   (۴۸)ماد   (۳)در بند « تحصیالت دانشگاهی»آيا مراد قانونگذار از عبارت 

شامل دانشجويان دانشگا  آزاد، دانشجويان دانشگا  جامع علمی کاربردی، دانشجويان   ۱2/۱۳۹۱ /۱ مصوب 

و دانش آموختگان علوم دينی)طالب علوم دينی( که اشتغال به تحصیالت معادل و همتراز دارند نیز  شبانه

 می گردد ؟

 پاسخ:

قانون حماي  خانواد ، شامل دانشجويان دانشگا  ( ۴۸)ماد   (۳) در بند« تحصیالت دانشگاهی»بلی، عبارت 

نه و دانش آموختگان علوم دينی)طالب علوم آزاد، دانشجويان دانشگا  جامع علمی کاربردی، دانشجويان شبا

 گردد.دينی( که اشتغال به تحصیالت معادل و همتراز دارند نیز می
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 رئيسه محترم مجلس شورای اسالمييأته 

 

( قيانون تيدوين و تنقيی  ۴نامه داخلی مجلس شورای اسالمی و مياد  )احتراماً، در اجرای قانون آيین

( مااده 3استفسااریه بناد )طرح نظر معاون  قوانین در مورد  2۵/۳/۱۳۸۹ات کشور مصوب قوانین و مقرر

 .شودمی تقدي  ( قانون حمایت از خانواده48)

 قوانينمعاون 
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 كل تدوین قوانيننظر اداره
 معاون محترم قوانين

کيل نظر اين ادار  2۵/۳/۱۳۸۹ور مصوب تدوين و تنقی  قوانین و مقررات کش  ( ۴( ماد  )۴( و )2احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:شرح زير تقدي  میبه

 قبال تقدي  نگرديد  اس  ██ ۱۳۰ماد   سابقه تقدیم: -۱

 در            تاريخ در و تقدي         مورخ        شمار  علنی جلسه در قبالً ☐ 

☐ 
    کمیسیون

☐ 
 :باقانون اساسی( رد شد  و اينک  ۸۵)موضوع اصل    صحن

     

 مجلس( نفر از نمايندگان )مشروط به تصويب ۵۰با تقاضای کتبی  ☐ با تغییر اساسی ☐

 بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ما  ☐

 نفر از نمايندگان ۵۰با تقاضای کتبی کمتر از  ☐ با انقضاء شش ما  ☐
    

 می باشد ☐ می باشد ☐   مجدداً قابل پیشن اد به مجلس

 

 ( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات كشور:۴( ماده )۲اجرای بند ) در -۲
 رعاي  شد  اس . ☐ 

 رعاي  شد  اس )با نظر کارشناسی( ██ در طرح تقديمی آيین نگارش قانونی و ويرايش ادبی

 رعاي  نشد  اس ، داليل مغايرت به ضمیمه تقدي  می شود. ☐ 

 

 شكلي(نامه داخلي مجلس )از نظر آیين -۳

       -131ماده  -الف

   ندارد ☐ دارد ██ نفر( ۱۵حداقل امضا الزم ) -اول

   ندارد ☐ دارد ██ موضوع و عنوان مشخص   -دوم

   ندارد ☐ دارد ██ داليل لزوم ت یه و پیشن اد در مقدمه -سوم

موادی متناسب با اصل موضوع و  -چ ارم

 عنوان

 ندارد ☐ دارد ██
 

  

       

       -138اده م -ب 

     

اس  و پیشن اد آن به  يک موضوع ☐ طرح تقديمی دارای

 عنوان

 مواد متعدد ☐

 ماد  واحد  ██ موضوعبیش از يک  ██

       

     نمی باشد. ██ مواجه با ايراد

 می باشد. ☐
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 : ۲۵/۳/۱۳۸۹شور مصوب ( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات ك۴( ماده )۴در اجرای بند ) -۴
   اول: از نظر قانون اساسي؛

 ندارد. ██ طرح تقديمی با قانون اساسی به طور کلی مغايرت 

 دارد.اصول مغاير به ضمیمه تقدي  می شود. ☐ 

های كلي نظام و سند دوم: از نظر سياست

 انداز؛چشم

  

طرح تقديمی با سیاس  های کلی نظام و سند چش  

 ندارد. ██  انداز مغايرت

 دارد.اصول مغاير به ضمیمه تقدي  می شود. ☐ 

   سوم: از نظر قانون برنامه؛

 ندارد. ██ طرح تقديمی با قانون برنامه مغايرت    

 دارد.دلیل مغايرت به ضمیمه تقدي  می شود. ☐ 

نامه داخلي مجلس چهارم: از نظر آیين

 )ماهوی(؛

 

  

و پنج  قانون رعاي  اصل هفتاد  -۱۴۰ماد   -الف

      اساسی
 شد  اس . ██

 نشد  اس .دلیل مغايرت به ضمیمه تقدي  می شود. ☐ 

 بموجب اصالح يا تغییر برنامه مصو -۱۸۱ماد   -ب
 نمی شود ██

 می شود ☐ 

 ندارد. ██ رای نمايندگان ۳/2 به  نیاز و

 دارد. ☐ 

 .شودمي تقدیم ضميمه به اظهارنظر برگتعداد .......... 

  مدیر كل تدوین قوانين         
 

 

 ( قانون اساسی مغايرت۱۵۶(اصل)۵طرح تقديمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند ) -۵
 

 معاونت اجتماعي و پيشگيری از وقوع جرم قوه قضائيه

 .ندارد 

 .دارد 
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كل تدوین قوانينضميمه نظر اداره  

      بيان مستندات و دالیل مغایرت:
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 تنقيح قوانينكل اسناد و نظر اداره

 معاون محترم قوانين

نظير ايين  2۵/۳/۱۳۸۹( قانون تدوين و تنقيی  قيوانین و مقيررات کشيور مصيوب ۴(  ماد  )۳( و )۱احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:کل به شرح زير تقدي  میادار 
 

   (:۱. در اجرای بند )۱

 ██ در خصوص طرح تقديمی قوانین متعارض -الف  
 وجود ندارد

 وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدي  می شود. ☐ 

 وجود ندارد ☐ در خصوص طرح تقديمی قوانین مرتبط -ب  

 وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدي  می شود. ██ 

   (:۳. در اجرای بند )۲

های به عمل آمد  قانونگذاری در اين با عناي  به بررسی

 الزم اس . ☐ موضوع 

 الزم نیس . ☐ 

 

 
  

 شود.كل به ضميمه تقدیم ميداد .......... برگ سوابق قانوني و نظر ادارهتع

 
 

 مدیركل اسناد و تنقيح قوانين
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كل اسناد و تنقيح قوانينضميمه نظر اداره  

 قانوني سوابق انضمام به کلاداره نظر
 

 كلنظر اداره -الف
 ( اصالح شود.۸/۱2/۱۳۸۹ه تخلفات رانندگی مصوب قانون رسیدگی ب 2۹.عنوان طرح پیشن ادی به )طرح اصالح ماد  ۱ -۱

 .طرح فاقد مقدمه توجی ی اس  و قسمتی از متن طرح به اشتبا  به عنوان مقدمه توجی ی ورود اطالعات شد  اس .2

ه )خودرو( جايگزين )وسايل نقلیه( شود. در غیر اينصورت قید )موتوری( به وسايل نقلی 2۹.پیشن اد می شود که در متن ماد  ۳

 افزود  شود و )وسايل نقلیه موتوری( جايگزين وسايل نقلیه شود. 

 .در متن ماد  پیشن ادی عبارت )سند نقل و انتقال( جايگزين )اسناد نقل و انتقال عین و برای فروش( شود.۴

قانون  7۵ير اصل آن به ج   افزايش بار مالی مغا ۴پیشن ادی و تبصر   2۹.ايجاد سامانه راهنمايی و رانندگی موضوع ماد  ۵

 اساسی اس .

 پیشن ادی عبارت ) منصوبه بر روی( حذف شود. 2.پیشن اد می شود که از متن تبصر  ۶

مبنی بر اختصاص پالک به خودرو و عدم تغییر و تعويض پالک در انتقال خودرو پیشن اد می  2.با توجه به حک  جديد تبصر  7

ی فک شد  که بنام اشخاص بود  لکن در حال حاضر نصب بر روی شود ضمن حکمی قانونی صراحتاً در خصوص پالک ا

 خودرويی نمیباشند تعیین تکلیف شود. 

ه  چنین الزم اس  در خصوص وضعی  پالک ای ويژ  مانند پالک ای دولتی و عمومی و معلولین و ...در صورت نقل و انتقال 

 خودرو تعیین تکلیف شود.

 ن )قانون( و عنوان سازمان ثب  اسناد و امالک کشور به طور کامل درج شود.کلمه )ماد ( جايگزي ۵.در متن تبصر  ۸

 شود: ۵قانون اساسی و با توجه به رويه قبلی قانونگذار متن پیشن ادی ذيل جايگزين تبصر   ۱۳۸.با لحاظ اصل ۹

ثر ظرف سه ما  با همکاری )میزان حقوق مالی راهنمايی و رانندگی و نحو  اجرای اين ماد  به موجب آيین نامه ای که حداک

سازمان ثب  اسناد و امالک کشور و وزارت دادگستری و نیروی انتظامی کشور پیشن اد و به تصويب هیأت وزيران می رسد 

 تعیین می شود.(

 

 

 سوابق قانوني -ب
 قوانين مرتبط به شرح زیر تقدیم مي گردد :
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 ۱۳۸۹/۱2/۰۸مصوب:  ۱۳۹۶/۱۰/۵منق   --قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی عنوان قانون:

ي**قانون  2۹ماد  -با اصالحات و الحاقات بعدی ۱۳۸۹/ ۱2/ ۰۸مصوب  قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخش هاي قانون:

ي**قانون رسیدگی به  ۱تبصر  -ي 2۹ماد  -با اصالحات و الحاقات بعدی ۱۳۸۹/ ۱2/ ۰۸رسیدگی به تخلفات رانندگیمصوب 

 ي 2تبصر  -ي 2۹ماد  -با اصالحات و الحاقات بعدی ۱۳۸۹/ ۱2/ ۰۸ تخلفات رانندگیمصوب

***** 

 
 
 

 سوابق به شرح زیر تقدیم مي گردد :

 --با اصالحات و الحاقات بعدی ۱۳۵۴/۰۴/2۵قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفترياران مصوب  عنوان قانون:

 ۱۳۵۴/۰۴/2۵مصوب:  ۱۳۹7/۱/2۹منق  

 تمام متن :بخش هاي قانون

با اصالحات و الحاقات بعدی==منق   ۱۳۸۵ /۰۵ /2۴قانون تس یل تنظی  اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب  عنوان قانون:

 ۱۳۸۵/۰۵/2۴مصوب:  ۱۳۹۹/۱۱/2۹

 تمام متن بخش هاي قانون:
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