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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۹ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
متاسفانه شاهد هستیم دستگاههای مختلف تحت عناوین برون سپاری بسیاری از خدمات رابه بازنشستگان یاشاغلین دستگاهای 
سازمانی خود یا بازنشستگان سایردستگاههامیدهند . علیرغم اینکه کشور دارای جوانان مستعدوبیکارمی باشد. باطرح فوق 

براساس ممنوعیت اشتغال برای بازنشستگان تدوین گردیده است. 

 لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
ابوالفضل ابوترابی - حسینعلی حاجی دلیگانی - علی اصغر خانی - علی بابائی کارنامی - عبدالکریم جمیری - حسن نوروزی 
- جالل محمودزاده - سیدجواد حسینی کیا - جلیل مختار - غالمعلی کوهساری - احمدحسین فالحی - بهزاد رحیمی - علی 
جدی - احمد محرم زاده یخفروزان - بهروز محبی نجم آبادی - احسان ارکانی - علی خضریان - ابراهیم رضائی - مهدی 
روشنفکر - روح اله ایزدخواه - کمال حسین پور - روح اله عباس پور - سلمان اسحاقی - محمد باقری - علی اصغر عنابستانی 
- محمدصالح جوکار - محمد وحیدی - حبیب آقاجری - قاسم ساعدی - علی اکبر کریمی - محمدرضا صباغیان بافقی - 
سیدحمیدرضا کاظمی - شارلی انویه تکیه - حسین گودرزی - حسین امامی راد - محمدتقی نقدعلی - انور حبیب زاده بوکانی 

- نصراله پژمان فر - سیدکاظم دلخوش اباتری 
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عنوان طرح:
طرح ممنوعیت صدوروتمدیدهرنوع پروانه اشتغال برای شاغلین یا بازنشستگان 

ماده واحده :صدوروتمدیدهرنوع مجوزیاپروانه اشتغال بکاروکالت ،کارشناسی از قبیل کانون کارشناسی رسمی 
دادگستری ،نظام مهندسی ،خدمات مشاوره ،ترخیص کاری وخدمات گمرکی،ازدواج وطالق،اموراتباع بیگانه 
،تعویض پالک ،صدورگواهینامه ،حج وزیارت، قراردادبرونسپاری، انواع داروخانه هاومراکزدرمانی،خدمات انتظامی 
وقضایی وسایرعناوین مشابه به افرادحقیقی وحقوقی که هریک ازاعضای آن درهریک از صندوقهای بیمه حقوق 

ویامستمری دریافت می کنند.یادرهریکازآنهاعضومی باشندممنوع است

تبصره:کسانی که قبالمجوزیاپروانه دریافت کرده اند بایدتایکسال بعداز این قانون باافراددارای صالحیت جایگزین 
گردند
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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 ممنوعیت صدوروتمدیدهرنوع پروانه اشتغال برای شاغلین یا 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 (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. مقدمه توجیهی طرح بسیار مختصر است و دالیل ارائه طرح 
در آن به خوبی تبیین نشده است. 

۲. در این طرح منظور از صندوقهای بیمهای به طور دقیق مشخص نیست و حکمی برای نهادهایی امثال شهرداریها که 
جزء نهادهای عمومی هستند و خدمات عمومی به مردم ارائه میدهند و در عین حال صندوقهای بیمهای خاص خود را 

دارند در نظر گرفته نشده است. 
۳. مناسب است در این طرح برای اشخاصی که از صندوقهای بیمه مستمری دریافت نمیکنند یا عضو آنها نیستند نیز 
محدودیتی در نظر گرفته شود، در غیر این صورت ممکن است افرادی به خاطر عدم عضویت یا دریافت مستمری از این 

صندوقها بتوانند چندین مجوز از مجوزهای مذکور را دریافت کنند. 
۴. بسیاری از موارد مذکور در این طرح از جمله کانون کارشناسی رسمی دادگستری براساس قانون تشکیل شده و اداره آن 
از طریق افراد حقوقی و زیر نظر نهادهای خاصی مثل قوه قضائیه است و به منظور تسهیل امور نهاد مربوطه میباشد که 

ممنوعیت صدور مجوز برای این افراد موجب اخالل در کار آنها و اخالل در خدماترسانی به مردم خواهد شد. 
۵. اموری مثل تعویض پالک در انحصار نیروی انتظامی بوده و صدور مجوز برای آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر 

قابل تصور نیست. 
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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 ادارهكل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران ????: ۱۳۸۰/۰۴/۰۳

بخش های قانون: فصل اول-ماده ۱**فصل اول-ماده ۲**فصل دوم-ماده ۳**فصل دوم-ماده ۴**فصل سوم-ماده ۱۴**فصل 
سوم-ماده ۲۰

عنوان قانون: قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ????: ۱۳۸۱/۰۱/۱۸

بخش های قانون: -ماده ۱۲**-ماده ۱۳**-ماده ۱۴**-ماده ۱۵

عنوان قانون: آیین نامه نحوه انتخاب و حدود وظائف و اختیارات ارکان اصلی سازمان حج و زیارت ????: ۱۳۵۹/۰۲/۱۷

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون امور گمرکی -- منقح ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ????: ۱۳۹۰/۰۸/۲۲

بخش های قانون: بخش ششم-ماده۳۸**بخش ششم-ماده۳۹**بخش ششم-ماده۴۰**بخش ششم-ماده۴۱**بخش ششم-
ماده۴۲**بخش ششم-ماده۴۳**بخش ششم-ماده۴۴**بخش ششم-ماده۴۵**بخش ششم-ماده۴۶

عنوان قانون: الیحه استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب ۰۵ /۱۲ /۱۳۳۳ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۷/۵/۲ 
۱۳۳۳/۱۲/۰۵ :????

بخش های قانون: -ماده ۱**-ماده ۸**ماده ۸-الف**ماده ۸-ب**ماده ۸-ج**ماده ۸-د**ماده ۸-د-تبصره۱**ماده ۸-د-
تبصره ۲

عنوان قانون: قانون تشکیل صندوق حمایت وکال و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۹ /۱۰ /۱۳۵۵ با اصالحات و الحاقات بعدی 
-- منقح ۱۳۹۷/۵/۳ ????: ۱۳۵۵/۱۰/۲۹
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بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران مصوب ۲۷ /۰۱ /۱۳۸۲==منقح ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ 
۱۳۸۲/۰۱/۲۷ :????

بخش های قانون: فصل دوم-ماده ۳**فصل سوم-ماده ۵

عنوان قانون: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲ /۱۲ /۱۳۷۴ با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ 
۱۳۷۴/۱۲/۲۲ :????

بخش های قانون: فصل اول-ماده ۴

عنوان قانون: قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/ ۰۱/ ۱۳۷۶==منقح ۱۳۹۵/۵/۱ ????: ۱۳۷۶/۰۱/۱۷

بخش های قانون: همه متن
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