قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

شوارٍ۶۹۵/۷۲۴۳۱

۷۲۹۶/۲/۴

دجت االسالم ّالوسلویي جٌاب آلای صکتز دسي رّداًی

ریاست هذتزم جوِْری اسالهی ایزاى

صر اجزای اصل یکصض ّ تیست ّسْم( )۷۳۲لاًْى اساسی جوِْری اسالهی ایزاى لاًْى هوٌْعیت تَ کارگیزی تاسًشستگاى کَ تا
عٌْاى طزح صّفْریتی تَ هجلس شْرای اسالهی تمضین گزصیضٍ تْص ،تا تصْیة صر جلسَ علٌی رّس صّشٌثَ هْرر ّ ۷۲۹۶/۳/۳۲
تأییض شْرای هذتزم ًگِثاى ،تَ پیْست اتالغ هی گزصص.

رئیس هجلس شْرای اسالهی ـ علی الریجاًی

شوارٍ۳۵۷۴۶

۷۲۹۶/۲/۹

ساسهاى هضیزیت ّ تزًاهَ ریشی کشْر

صر اجزای اصل یکصض ّ تیست ّ سْم لاًْى اساسی جوِْری اسالهی ایزاى تَ پیْست «لاًْى هوٌْعیت تَ کارگیزی تاسًشستگاى» کَ
صر جلسَ علٌی رّس صّشٌثَ هْرر تیستن ارصیثِشت هاٍ یکِشار ّ سیصض ّ ًْص ّ پٌج هجلس شْرای اسالهی تصْیة ّ صر تاریز
 ۷۲۹۶/۳/۳۹تَ تأییض شْرای ًگِثاى رسیضٍ ّ طی ًاهَ شوارٍ  ۶۹۵/۷۲۴۳۱هْرر  ۷۲۹۶/۲/۴هجلس شْرای اسالهی ّاصل
گزصیضٍ ،جِت اجزا اتالغ هی گزصص.

رئیس جوِْر ـ دسي رّداًی

لاًْى هوٌْعیت تَ کارگیزی تاسًشستگاى

هاصٍ ّادضٍ ـ استاریز اتالغ ایي لاًْى ،تَ کارگیزی افزاصی کَ صر اجزای لْاًیي ّ همزرات هزتْطَ تاسًشستَ یا تاسسزیض شضٍ یا تشًْض،
صر صستگاُِای اجزائی هْضْع هاصٍ( )۶لاًْى هضیزیت سضهات کشْری هصْب  ّ ۷۲۸۵/۱/۸کلیَ صستگاُِایی کَ تَ ًذْی اس اًذاء
اس تْصجَ عوْهی کل کشْر استفاصٍ هی کٌٌض ،هوٌْع هی تاشض.

تثصزٍ۷ـ هماهات هذکْر صر هاصٍ( )۱۷لاًْى هضیزیت سضهات کشْری ّ ُوتزاساى آًِا ّ ایثارگزاى ،فزسًضاى شِضا ّ جاًثاساى ُفتاص
صرصض (ۺ ّ )۱۲تاالتزً ،یزُّای هسلخّ ،سارت اطالعات ّ صارًضگاى اجاسات ساصَ همام هعظن رُثزی اس شوْل ایي لاًْى هستثٌی
هی تاشٌض.

تثصزٍ ۳ـ صستگاُِای هْضْع ایي لاًْى صر صْرت لشّم هی تْاًٌض اس سضهات تاسًشستگاى هتشصص تا هضرک تذصیلی کارشٌاسی ّ
تاالتز تَ صْرت پارٍ ّلت ّ ساعتی استفاصٍ کٌٌض .دضاکثز ساعات هجاس تزای استفاصٍ اس تاسًشستگاى ،یک سْم ساعات اصاری
کارهٌضاى رسوی است ّدك الشدوَ ایي افزاص هتٌاسة تا ساعات کاری آًِا دضاکثز هعاصل یک سْم کارهٌضاى رسوی ُواى شغل تعییي ّ
پزصاست هی شْص.

تثصزٍ ۲ـ صستگاُِای هشوْل هکلفٌض ظزف هضت شصت رّس اس تاریز اتالغ ایي لاًْى آى صستَ اس افزاصی را کَ تزسالف هفاص ایي
لاًْى تَ کارگزفتَ شضٍ اًض ،اس سضهت هٌتشع ّ تا آًاى تسْیَ دساب کٌٌض .افزاص هذکْر ًیش تایض ظزف هِلت لاًًْی همزر سوت ّ پست
سْص را تزک کٌٌض .پزصاست ُزگًَْ ّجِی پس اس ایي هِلت اس ُز هذل ّ تذت ُز عٌْاى صر دکن تصزف غیزلاًًْی صر اهْال صّلتی
است.

تثصزٍ ۴ـ کارکٌاى ّ اعضای ُیأت هضیزٍ هٌاطك آساص تجاری ـ صٌعتی ًیش هشوْل ایي لاًْى هی تاشٌض.

تثصزٍ ۶ـ اس تاریز اتالغ ایي لاًْى ،هاصٍ ( )۴۷لاًْى الذاق هْاصی تَ لاًْى تٌظین تششی اس همزرات هالی صّلت هصْب
 ،۷۲۸۴/۸/۷۶هاصٍ ( )۹۷لاًْى استشضام کشْری هصْب  ،۷۲۴۶/۲/۲۷هاصٍ ( )۹۶لاًْى هضیزیت سضهات کشْری هصْب
 ّ ۷۲۸۵/۱/۸تٌض (ب) هاصٍ ( )۵۶لاًْى تزًاهَ پٌجسالَ پٌجن تْسعَ جوِْری اسالهی ایزاى هصْب ً ۷۲۸۹/۷۲/۷۶سز هی شْص.

لاًْى فْق هشتول تز هاصٍ ّادضٍ ّ پٌج تثصزٍ صر جلسَ علٌی رّس صّشٌثَ هْرر تیستن ارصیثِشت هاٍ یکِشار ّ سیصض ّ ًْص ّ پٌج
هجلس شْرای اسالهی تصْیة شض ّ صر تاریز  ۷۲۹۶/۳/۳۹تَ تأییض شْرای ًگِثاى رسیض.

رئیس هجلس شْرای اسالهی ـ علی الریجاًی

