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اليحه حفاظت و بهرهبرداري از منابع ژنتيكي كشور
باتوجه به اصرار مجلس بر تبصره « »1ماده ( ،)5ایراد شورای نگهبان نسبت
به این تبصره باقي است.
طرح حمايت از هنرمندان و استادكاران صنايع دستي
(اعاده شده از شوراي نگهبان)
شورای نگهبان در بند « »8اظهارنظر اولیه خود ماده ( )3طرح فوقالذكر
را به جهت افزایش هزینههای عمومي مغایر اصل  75قانون اساسي شناخت.
مجلس بهمنظور رفع این ایراد در ماده ( )3اصالحي بهجای ایجاد صندوقي
جدید ،عنوان صندوق موجود «صندوق احیاء و بهرهبرداری از اماكن تاریخي
و فرهنگي» را به «صندوق توسعه صنایع دستي و فرش واحیاء و بهرهبرداری
از اماكن تاریخي و فرهنگي» اصالح نمود تا با حذف تأسیس صندوق
جدید ،ایراد شورای نگهبان مرتفع گردد ،ولکن باتوجه به اینکه كماكان نظیر
ماده سابق اختصاص برخي منابع و هزینهها به موارد مذكور را پیشبیني
نموده بود ،مجدداً با همان ایراد شورای نگهبان مواجه شد.
حال مجلس در مصوبه اصالحي اخیر خود ،ضمن اینکه تصریح نموده
صندوق مزبور هماكنون موجود ميباشد ،منابع صندوق مورد نظر را از محل
بخشي از تسهیالت صندوق كارآفریني امید ،كمكهای بخش دولتي و غیردولتي
و درآمدهای حاصل از فعالیت صندوق پس از درج در بودجه سنواتي و گردش
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خزانه ،دانسته است .همچنین به دولت اجازه داده شده تا سيدرصد از درآمدهای
سازمان میراث فرهنگي را جهت تقویت منابع به این صندوق اختصاص دهد.
در رابطه با اصالحات صورتگرفته به نظر ميرسد باتوجه به اینکه در
اصالحیه اخیر نیز منبع جدیدی جهت تحقق هدف صندوق مزبور پیش بیني
نشده است ،ایراد سابق شورا كماكان باقي است .همچنین جواز مذكور در
ذیل ماده اصالحي مبني بر اختیار دولت در اختصاص سيدرصد از
درآمدهای سازمان میراث فرهنگي به صندوق مذكور ،بدون پیشبیني درج
این مبلغ در قوانین بودجه ،مغایر اصل  55قانون اساسي مبنيبر صالحیت
مجلس در تصویب بودجه ميباشد.

طرح استفساريه تبصره « »2ماده ( )67قانون تأمين اجتماعي
اصالحي مصوب 4831/6/41
(اعاده شده از شوراي نگهبان)
مقدمه
طرح استفساریه تبصره « »5ماده ( )76قانون تأمین اجتماعي به منظور
بهرهمندی آن دسته از آتشنشاناني كه مشمول قوانین استخدامي خاص  -به
جز قانون كار -هستند ولیکن از نظر رابطهی بیمهای مشمول قانون تأمین
اجتماعي ميباشند ،از مزایای مشاغل سخت و زیانآور تهیه شده است.
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شرح و بررسي
مطابق عبارت صدر ماده ( )76قانون تأمین اجتماعي – 1مصوب ،-1851
مشمولین اين قانون در صورت حائز بودن شرایط این ماده از مستمری
بازنشستگي بهرهمند خواهند شد .در این راستا ،تبصره « »5این ماده (الحاقي
سال  1871و اصالحي سال  ،)1830ضوابط و حمایتهای ویژهای برای
بازنشستگي و برقراری مستمری شاغلین در مشاغل سخت و زیانآور
مشخص كرده است.
به موجب جزء « »1بند «ب» تبصره « »5ماده ( )76قانون مزبور اینگونه
مقرر شده است «افرادی كه حداقل بیست سال متوالي و بیستوپنج سال
متناوب در كارهای سخت و زیانآور (مخل سالمت) اشتغال داشته باشند و
در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند ميتوانند
تقاضای مستمری بازنشستگي نمایند.»... .
به منظور جبران بار مالي ناشي از اجرای این تبصره كه به سازمان تأمین
اجتماعي تحمیل ميشود نیز جزء « »1بند «ب» تبصره مزبور مقرر داشته
است «از تاریخ تصویب این قانون جهت مشموالن این تبصره ،چهار درصد
( )%1به نرخ حقبیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعي افزوده خواهد شد كه
 .4ماده 67ـ مشمولين اين قانون در صورت حائز بودن شرايط زير حق استفاده از مستمري بازنشستگي را خواهند داشت.
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آن هم در صورت تقاضای مشموالن قانون ،به طور یکجا یا به طور اقساطي
توسط كارفرمایان پرداخت خواهد شد».
بنا به مراتب قانوني ذكر شده ،استفساریه حاضر در مقام پاسخ به این
سوال بوده است كه آیا «متصدیان مشاغل عملیاتي آتشنشاني كه بیمه شده
تأمین اجتماعي و دارای روابط استخدامي غیرمشمول قانون كار با
كارفرمایان خود ميباشند و از نظر شرح ،محل ،نوع و نحوه انجام كار و
همچنین ماهیت سخت و زیانآور بودن شغل با مشمولین قانون كار ،مشابه
و یکسان هستند و كارفرمایان آنها (شهرداریها) به منظور تأمین منابع مالي
مورد نیاز اجرای این قانون براساس اجزای ( )1و ( )6بند (ب) همین
تبصره ،مکلف به پرداخت چهار درصد ( )%1مابهالتفاوت حق بیمه مشاغل
سخت و زیانآور به سازمان تأمین اجتماعي ميباشند ،مشمول مزایای
موضوع تبصره ( )5ماده ( )76قانون تأمین اجتماعي اصالحي مصوب
 1830/7/11و اصالحات بعدی آن ميگردند یا خیر؟»؛ كه مجلس شورای
اسالمي در مقام پاسخ به این استفساریه ،اشخاص اشاره شده در این
استفساریه را مشمول كلیه مزایای موضوع تبصره « »5ماده ( )76قانون تأمین
اجتماعي دانسته است.
در رابطه با این استفساریه نکته الزم به توجه آن است كه بر طبق بند «»1
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ماده ( )5قانون تأمین اجتماعي كه در مقام تعریف اصطالحات مقرر در قانون
مزبور بوده ،بیمهشده شخصي دانسته شده است كه «رأساً مشمول مقررات
تأمین اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي به عنوان حقبیمه حق استفاده از
مزایای مقرر در این قانون را دارد ».از سوی دیگر ،بند « »1ماده مزبور كارفرما
را شخصي حقیقي یا حقوقي دانسته است كه «بیمه شده به دستور یا به
حساب او كار ميكند» .تبصره « »1ماده ( )1قانون مزبور نیز مقرر داشته است:
«مستخدمین وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهای دولتي و مستخدمین
مؤسسات وابسته به دولت كه طبق قوانین مربوط به نحوی از انحاء از موارد
مذكور در ماده ( )8این قانون 1بهرهمند ميباشند و در سایر مواردی كه قوانین
خاص برای آنها وجود ندارد طبق آئیننامهای كه به پیشنهاد وزارت رفاه
اجتماعي و تأیید سازمان امور اداری و استخدامي كشور به تصویب هیئت
وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود ».لذا ،به موجب مواد
اشاره شده ،منحصر دانستن امکان استفاده از مزایای بازنشستگي مربوط به
مشاغل سخت و زیانآور برای متصدیان مشاغل عملیاتي آتشنشاني كه تابع
قانون كار هستند توسط سازمان تأمین اجتماعي مغایر با قانون ميباشد و

 .4ماده 3ـ تأمين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير مي باشد:
الف) حوادث و بيماريها .ب) بارداري .ج) غرامت دستمزد .د) از كار افتادگي .ه) بازنشستگي .و) مرگ.
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همچنانكه بر طبق استفساریه مزبور بر این موضوع تأكید شده ،به طور كلي
همهی متصدیان مشاغل عملیاتي آتشنشاني كه تابع قانون كار یا قانون خاص
ميباشند و دارای ارتباط بیمهای با تأمین اجتماعي ميباشند را باید مشمول
حکم تبصره « »5ماده ( )76قانون تأمین اجتماعي دانست.
در پایان ذكر این نکته الزم است كه سازمان تأمین اجتماعي در حال
حاضر مشاغل عملیاتي آتشنشاني را صرفاً برای مشموالن قانون كار در
زمرهی مشاغل سخت و زیانآور محسوب ميكند و استفساریه حاضر به
منظور رفع تبعیض ناروا بین مشموالن قانون كار و مشموالن قوانین خاص
در این زمینه به تصویب رسیده است.
اليحه يک فوريتي اصالح بند « »2ماده واحده قانون تسريع در امر
تخليه و بارگيري كشتي ها در بنادر
مقدمه
الیحه فوقالذكر باهدف ایجاد انگیزه در بخش خصوصي جهت
سرمایهگذاری در توسعه و تکمیل بنادر و تأسیسات بندری و تأمین
تجهیزات مورد نیاز دریایي و بندری كشور ،در قالب یك ماده واحده ،در
تاریخ  1896/7/1اعالم وصول و نهایتاً با اضافاتي در تاریخ  1896/11/10به
تصویب مجلس شورای اسالمي رسید.
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شرح و بررسي
 )1مطابق ماده واحده «قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری كشتيها در
بنادر» و بندهای آن ،دولت و سازمان بنادر و دریانوردی مکلف شدهاند جهت
تحقق اهداف مورد نظر اقداماتي را انجام دهند و در همین راستا امتیازاتي نیز
پیشبیني گردیده است .از جمله این امتیازات ،حکم بند « »5ماده واحده مزبور
ميباشد كه براساس آن ،توسعه و تکمیل بنادر و تأسیسات بندری و تأمین
تجهیزات مورد نیاز دریایي و بندری كشور در صورتي كه از منابع داخلي
سازمان بنادر و دریانوردی باشد ،در چهارچوب قوانین و مقررات حاكم بر
مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری – صنعتي خواهد بود.
حال باتوجه به اینکه امتیاز مزبور صرفاً منحصر به مواردی بوده كه
اقدامات مذكور از منابع داخلي سازمان باشد و از همین رو بخش خصوصي
تمایلي جهت سرمایه گذاری با منابع خود نداشته است ،مطابق ماده ()1
الیحه «سرمایه گذاری بخش غیردولتي» نیز مشمول حکم این بند قرار گرفته
است .اصالح صورت گرفته فاقد ایراد بهنظر ميرسد.
 )2ماده ( )5مصوبه مجلس (این ماده در الیحه دولت وجود نداشته
است) در مقام افزایش تکلیفي است كه سازمان بنادر براساس بند « »5ماده
واحده ملزم به انجام آن ميباشد .با این توضیح كه مطابق بند مزبور سازمان
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بنادر و دریانوردی و كلیه سازمان های مسؤول در امر پذیرش ورود و
خروج (پاس) كشتي موظف شدهاند بدون فوت وقت و به صورت مستمر
در طول شبانه روز امور پذیرش ورود و خروج (پاس) كشتيها را انجام
دهند .همانگونه كه مشاهده ميشود این تکلیف صرفاً ناظر به ورود و
خروج كشتيها بوده است ولکن در مصوبه حاضر تکلیف مزبور به ورود و
خروج كاالها به یا از بنادر نیز تسری یافته است تا این امور نیز به صورت
مستمر و در طول شبانه روز انجام شود .در این خصوص به نظر ميرسد
باتوجه به اینکه مسئولیت مذكور ،در اصل مسئولیت جدیدی نبوده و
هماكنون نیز این سازمانها دارای چنین تکلیفي هستند و صرفاً به لزوم انجام
این مسئولیت بهصورت شبانهروزی تأكید شده است ،حکم مزبور فاقد بار
مالي بوده و ایرادی ندارد.

اساسنامه سازمان فوريتهاي پيشبيمارستاني اورژانس كشور
اساسنامه فوق الذكر به استناد بند «ب» ماده ( )75قانون برنامه ششم
توسعه مبني بر تأسیس سازمان فوریت های پیش بیمارستاني اورژانس كشور
به تصویب هیأت وزیران رسیده است .نکته ای كه در خصوص این
اساسنامه قابل ذكر است ،اختیار این سازمان در تعلیق یا لغو مجوز تأسیس
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مراكز ارایه دهنده خدمات آمبوالنس و فوریت های پیش بیمارستاني
اورژانس مي باشد (بند « »7ماده  .)8از آنجا كه هیچ ضابطهی قانوني در
خصوص این امر وجود ندارد ،لذا اعطای چنین اختیاری به سازمان مزبور،
از حیث مشخص نبودن ضوابط آن محل ابهام است.
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