
 

 قوانين معاونت
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 شورییک

 
 

 1۳6۹آبان  ۲۹قانون شورای کار مصوب  (167)ماده  «ب»طرح اصالح بند 
 

 

 

 

 

 های ارجاعیکمیسیون

 

 

 
 
 
 
 
 

  

  سوم سال  -یازدهم دوره

 1/4/1401چاپ تاریخ

 
 

 1104 شماره چاپ

 ۸0۲ شماره ثبت

  اصلی:
 - فرعی:

www.dotic.ir

http://dotic.ir


 

2 

 

تعاليباسمه  
 

 ریاست محترم مجلس شوراي اسالمي
نفر از نمايندگان رسیده است، جهت طيی مراحيل نيانونی يميدي   30اماً طرح ذيل که به امضای احتر

 شود.می
 

  مقدمه )دالیل توجيهي(:

نفر عضو، سه نفر نماينده کارگران، سه نفر نماينده  ۹ای است که از عالی کار بگونهساختار شورای

ت دولت أه پیشنهاد وزير کار و يصويب هیو ديگر بوزير يعاون، کار و رفاه اجتماعی و دو عضکارفرمايان، 

ونتی   . از جمله وظايف اين شورا يعیین حدانل دستمزد کارگران در ابتدای هر سال است.شوندانتخاب می

که نیروهای کارگری ه  در بخش دولتی و بخش غیردولتی وجود دارند و بايد بین پرداختی به بخش دولتی 

کارگر يعادل و يوازنی وجود داشته باشد، چه کسی بايد مدافع اين يعادل و  و غیردولتی و بین کارمند و

اند و ممکن است هیچگونه يوسط ايشان به دولت پیشنهاد شده ای کهباشد؟ آيا وزير کار و دو نمايندهيوازن 

انند يورابطه استخدامی با دولت نداشته باشند و يا خود را متعهد به رعايت سیاستهای دولت ندانند می

ی اصالح شود که وزير کار با اای دولت باشند؟ اگر ساختار بگونهنمايندگان مناسبی برای دفاع از سیاسته

رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزير انتصاد   ی رئیس شورا باشد و بجای دو عضو پیشنهادی ايشان،أحق ر

های پیش گفته برطرف ه و دغدغهساختار بهتری پیدا کرد در اين شورا جايگزين شوند، شوراو دارايی 

 خواهد شد. در اين راستا اين طرح پیشنهاد شده است.

  

 -سيدالبرز حسيني )خدابنده(  -پورطالتپه )اروميه( اهلل حضرتروح –جالل محمودزاده  -فر قادري جع

  -اميرحسين بانکي پورفرد )اصفهان(  -مهدي اسماعيلي )ميانه(  -کمال حسين پور )پيرانشهر( 

  -حسين حق وردي )شهریار(  -پرویز اوسطي )قروه(  -اسماعيل حسين زهي )خاش( 

 -یحيي ابراهيمي )دِلفان(  -احسان ارکاني )نيشابور(  -عليرضا عباسي  -سيد مصطفي آقاميرسليم )تهران( 

  -سيدغني نظري خانقاه  -مهدي طغياني  -ولي اله فرزانه  -علي اصغر عنابستاني  -احمد مرادي 

  -حجت اله فيروزي  -مجتبي رضاخواه  -سيدکریم حسيني )اهواز(  -دکاظم دلخوش اباتري سي

  -رسول فرخي ميکال  -مهدي عسگري  -مهدي سعادتي بيشه سري  -سيدناصر حسيني پور گچساران 

 سيدمحمود نبویان  -عباس جهانگيرزاده )پارس آباد(  -خليل بهروزي فر )فومن( 
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  عنوان طرح:

 1۳6۹آبان  ۲۹قانون شورای کار مصوب  (167)ماده  «ب»بند اصالح 
 

  شود:نانون کار به شرح ذيل اصالح می (167ه )ماد «ب»بند  واحده:ماده

ربط( و وزير امور انتصادی و دارايی )و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور )و يا يکی از معاونین ذی –ب 

 ربط(يا يکی از معاونین ذی
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 ئيسه محترم مجلس شوراي اسالميرهيأت
( نيانون ييدوين و ينميی  4نامه داخلی مجلس شورای اسالمی و مياده )احتراماً، در اجرای نانون آيین

مالاده  «ب»اصالالح بنالد  نظر معاونت نيوانین در ميورد طيرح 2۵/3/13۸۹نوانین و ممررات کشور مصوب 

 .شودمی يمدي  1۳6۹آبان  ۲۹قانون شوراي کار مصوب  (167)

 قوانينمعاون 
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 کل تدوین قوانيننظر اداره
 معاون محترم قوانين

کيل نظر ايين اداره 2۵/3/13۸۹يدوين و ينمی  نوانین و ممررات کشور مصوب   ( 4( ماده )4( و )2احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:شرح زير يمدي  میبه

  سابقه تقدیم -1
 ورای اسالمیآئین نامه داخلی مجلس ش 130بر اساس ماده 

   گرديده است   نگرديده است طرح/اليحه جاری نبال يمدي   

 

 

 ( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات کشور:۴( ماده )۲در اجرای بند ) -۲

 طرح/اليحه يمديمی ، از حیث ضوابط يدوين ايراد اساسی ندارد 

   نیست   است دارای موضوع و عنوان مشخص :   1

   نیست   است عنوان با مفاد طرح/اليحه، منطبق :   2

   نیست   است داليل مندرج در ممدمه يوجیهی کافی و به دور از اجمال :   3

   نشده است   شده است يوضیحات راجع به ضرورت رسیدگی به نید فوريت در ممدمه ارائه :   4

   نیست   است طرح دارای موضوع واحد :   ۵

   ماده واحده ارائه آن در نالب : و   مواد متعدد   

   : نیست با ايراد مواجه   است   

سیاست های کلی نظام نانونگذاری مبنی بر رعايت اصول نانون نويسی و  ۹بند   6

 نانونگذاری، لحاظ : 
   نشده است   شده است

 

 وينشرح نظر کارشناسی اداره کل يدوين نوانین در خصوص ضوابط يد

   

ياريخ يصويب مورد  -2در عنوان طرح پیشنهادی لزومی به نید ياريخ يصويب نانون مورد نظر نمی باشد.  -1

با اصالحات و  2۹/۸/136۹استناد در طرح پیشنهادی بايد به طور کامل درج شود برای نمونه: نانون کار مصوب 

 الحانات بعدی 
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 : ۲۵/۳/1۳۸۹تدوین و تنقيح قوانين و مقررات کشور مصوب ( قانون ۴( ماده )۴در اجرای بند ) -۳

 طرح/اليحه يمديمی ، از حیث ضوابط ماهوی ايراد اساسی ندارد 

   يعارض ندارد   مطابمت دارد طرح/اليحه با سند چش  انداز و سیاست های کلی نظام :   1

   دارد   ندارد نانون اساسی مغايرت :  3طرح/اليحه با اصل   2

   دارد   ندارد نانون اساسی مغايرت :  1۵طرح/اليحه با اصل   3

   دارد   ندارد نانون اساسی مغايرت :  ۵2طرح/اليحه با اصل   4

   دارد   ندارد نانون اساسی مغايرت :  ۵3طرح/اليحه با اصل   ۵

   دارد   ندارد نانون اساسی مغايرت :  60طرح/اليحه با اصل   6

   دارد   ندارد نانون اساسی مغايرت :  73طرح/اليحه با اصل   7

   دارد   ندارد نانون اساسی مغايرت :  13۸طرح/اليحه با اصل   ۸

   دارد   ندارد نانون اساسی مغايرت :  112طرح/اليحه با اصل   ۹

   دارد   ندارد نانون اساسی مغايرت :  1۵۸طرح/اليحه با اصل   10

   دارد   ندارد طرح/اليحه با ساير اصول نانون اساسی مغايرت :   11

 

 شرح نظر کارشناسی اداره کل يدوين نوانین در خصوص ضوابط ماهوی 

   

 در خصوص سند چشم انداز و سياست هاي کلي نظام

 مغايريی ندارد

 

  

   

 در خصوص مغایرت با اصول قانون اساسي 

 مغايريی ندارد

 

  

    

 طرح غلط است اصالح شود .  عنوان
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 .شودمي تقدیم ضميمه به اظهارنظر برگتعداد .......... 

  مدیر کل تدوین قوانين
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 کل اسناد و تنقيح قوانيننظر اداره

 معاون محترم قوانين

نظير ايين  2۵/3/13۸۹( نانون يدوين و ينميی  نيوانین و مميررات کشيور مصيوب 4(  ماده )3( و )1احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:کل به شرح زير يمدي  میاداره

 

 

 ( : 1در اجراي بند )

 نظر اداره کل مربوطه در خصوص نوانین مريبط و متعارض طرح/اليحه جاری به ثبت نرسیده است.
 

 

 ( : ۳در اجراي بند )

 ده است.نظر اداره کل مربوطه در خصوص لزوم نانونگذاری بر اساس طرح/اليحه جاری به ثبت نرسی
 

  

 شود.کل به ضميمه تقدیم ميتعداد .......... برگ سوابق قانوني و نظر اداره

 
 

 مدیرکل اسناد و تنقيح قوانين
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کل اسناد و تنقيح قوانينضميمه نظر اداره  

 قانوني سوابق انضمام به کلاداره نظر

 
 کلنظر اداره -الف

 

 

 سوابق قانوني -ب
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