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حضرت آيتاهلل جنتي «دام عزّه»

دبير محترم شوراي نگهبان
سالم عليكم؛
در خصوص « طرح دوفوريتي استفسارية قانون اصالح مواد ( )9و ( ) 01قانون تنظييم بشييي ا
مقررات تسهيل نوسا ي صنايع كيور و اصالح مادة ( ) 001قانون برنامه سوم توسعه اقتصيادي »...

مصوب  68/11/2مجلس ،مور د بررسي و نتايج حاصله ،جهت استحضار تقديم مي گردد.
1ـ قانون « تنظيم بخشي از مقررات مالي تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصـح مـاد( )111
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ».... ،در مورخة  1162/5/28به تصويب مجلس رسيد.
 2ـ ذيل مواد  )9و  ) 11از قانون مزبور ،مصر است به اينكه « ...اعتبارات ميورد نييا را در
يك رديف ميشص و جداگانه در قالب بودجه كل كيور در اختيار سا مان تيممي اجتاياعي قيرار
دهد».

1ـ به موجب «قانون اصح مواد  )9و  )11قانون تنظيم بخشي از مقـررات تسـهيل و نوسـازي
صنايع كشور و اصح ماد(  )111قانون برنامة سـوم توسـعه اقتصـادي و  ،....مصـوب 1165/11/28
مجلس ،عحوه بر استمرار يافتن قانون تا پايان برنامه چهارم توسعه ،به موجب تبصرة ذيل مياده
واحده  ،مجدداً تأكيد گرديده كه « ...بار مالي ناشي ا مستاري متعلقه  ...سهم خود را  ...در بودجة
سنواتي  ...منظور و به سا مان تممي اجتاا عي پرداخت ناايد».

 4ـ مجلس ،در دو مرحله به تفسير مواد  )9و  ) 11از قانون مزبور مبادرت نموده كه مرحلـة
اول مواجه با دو فقره ايراد از ناحية شوراي محترم نگهبان گرديده و تفسير اخير ،جهت اعحم نظر
در اختيار اعضاء محترم شورا مي باشد.
 5ـ به نظر مي رسد ،مجلس محترم در هر دو مرحله ،عاداً يا سهواً با قطع نظر از تبصر( ذيـل
«قانون اصح مواد  )9و  ،) 11كه اصححية مزبور ،بر اختصاص سهم تعييني بـه سـازمان تـأمين
اجتماعي تأكيد و تصريح گرديد ،مبادرت به تفسير نموده و با توسعه دامنة شمول قانون ،بـا ايـن
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توجيه كه در مواد  )9و  )11هيچگونه « ...نامي ا صندوق خاصي نياورده »...سهم مزبور را قابل
بهره برداري توسط بيمه شدگان تحت پوشش كلية صندوق هاي بازنشستگي دانسته است .اعـم از
سازمان تأمين اجتماعي ،صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشگري و خواه اينكه صـندوق هـاي
موصوف از حيث تأسيس و تشكيل منبعث از قانون باشند يا نباشند).
8ـ از ديگر ادلة استنادي مجلس محترم در تفسير اخير ،مادة ( )4آييي نامية اجراييي مصيو

هيمت و يران ،مي باشد( .پيوست  ، )0اشكال به نظرية تفسـيري از ايـن حيـث وارد اسـت كـه بـه
موجب صدر ماد(  )4آيين نامة استنادي ،صرفاً به امكان استفاد( «سا مان تممي اجتااعي و ساير
صندوق هاي ذيربط معادل مبلغ دريافتي ا كارفرمايان» تصريح نموده است ،حال آنكه ذيل مواد
 )9و  ) 11قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي ،مصوب  1162و هم چنين تبصرة ذيل
ماد( واحد( « قانون اصح مواد  )9و  ) 11قانون تنظيم بخشي از مقر رات تسـهيل و نوسـازي و
 »...مصوب  1165/11/28مجلس ،ناظر بر وجوهي است كه « در صورت كافي نبودن منابع صندوق
بياة بيكاري ـ كه كارفرمايان مبادرت به دريافت آن از كارگران مشمول قانون مي نمايند ـ دولت
هرساله اعتبارات مورد نيا را به عنوان  01درصد مابه التفاوت كسورات در قالب بودجه سياننه در

اختيار سا مان تممي اجتااعي قرار دهيد» عليهـاا مبـرهن اسـت كـه ارقـام منـدرا در مـاد( )4
آيين نامه ،عمحً سواي آن چيزي است كه دولت به عنوان ما به التفاوت كسورات تا سقف 51درصد
مكلف به تأمين آن است ،اين وجه بر تصريح قانون ،قطعاً در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار
خواهد گرفت و الغيـر .لذا استناد مجلس به آيي نامة مصو

دوليت در تكاييل و توجييه نظريية

تفسيري خود ا اي حيث فاقد وجاهت به نظر مي رسد.

7ـ مضافاً اينكه به نظر ميرسد در فاصلة سال  62لغايت  65يعني فاصلة زمـاني بـين ،1162/2/28
تاريخ تصويب قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصـح مـاد( )111
قانون برنامة سوم توسعه در  ،1165/11/28تاريخ تصويب ماده واحد( قانون اصح مـواد  )9و )11
قانون مزبور ،كه با الحاق تبصيره اي بـه ذيـل مـاده واحـده ،بـه تصـويب مجلـس رسـيد ،ديگـر
صندوق هاي بازنشستگي ،به موجب ماد(  )4آيين نامة دولت ،بهـره منـد از اعتبـارات تخصيصـي
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بوده اند ،لكن از تاريخ تصويب اصح قانون كه به موجب تبصر( الحاقي بر اختصاص اعتبـارات
به سازمان تأمين اجتماعي تأكيد و تصريح گرديده ،صندوق هاي مزبـور ،متوجيه منـع قـانوني در
استمرار بهره مندي از اعتبارات مزبور گرديده ،لاا با توسل بـه نهادهـاي ذي صـح  ،در صـدد آن
برآمده اند تا از طريق اصالح مجدد يا تفسير قانون ،موجباتي فراهم گردد تا امكان ادامـة اسـتفاده،
كماكان مقدور گردد .ذيحً به نقل دو گزينه در خصوص مورد بسنده مي گردد.
الف « :نظر به تاديد مدت اجراي مادة ( ) 01قانون تنظيم بشييي ا مقيررات تسيهيل نوسيا ي
صنايع كيور تا پايان برنامة چهارم با افزودن تبصره اي كه در آن صراحتاً اجراي برناميه موصيو
مقيد و محدود به سا مان تممي اجتااعي شده است مقرر گرديد تالش شود با اصالح يا تفسير مفاد
تبصره مذكور توسط مراجع ذيربط نام ساير صندوق هاي با نيستگي نيز در تبصره قييد شيود و ييا
مرجع تممي كننده و پرداخت كننده بار مالي اجراي مادة ( ) 01موصو

در مورد ساير صيندوق هياي

با نيستگي نيز ميشص و معي گردد تا صندوق هم بتواند نسبت به اجراي آن جهت اعضيا خيود
اقدام ناايد».

خحصة مصوبات و م طالب مطروحه در شوراي عالي سـازمان گسـترو و نوسـازي صـنايع
ايران مورخ  ، 1168/4/24برگرفته از سايت كانون بازنشستگي آينده ساز ،پيوست )2
 :با عنايت به اقدام مجلس به تصويب قانون اصح مواد  )9و  ) 11قانون تنظيم بخشي »...
در سال  ، 65كه به موجب تبصر( ذيل آن ،ساير صـندوق هـاي حمايـت و بازنشسـتگي از جملـه
صندوق آينده ساز ،مستثني از شمول قانون گرديده اند ،اظهار تمسف گرديده و با ارسال نامه هايي به
معاون اول رياست محترم جاهوري خواهان اصالح مجدد قانون شده اند.

اظهارات دبير اجرايي خانة كارگر تبريز ،برگرفته از سايت حقوق كار و تأمين اجتماعي و به
نقل از خبرگزاري كار ايران ،مورخ سه شنبه  ،68/1/22پيوست )1
با عنايت به مراتب فوق به نظر مي رسد:

اون ً در اينكه با الحاق تبصر( ذيل ماده واحد( « قانون اصح قانون تنظيم بخشي از مقـررات
 »...مصوب  ، 65/11/28بـراي مجلـس محتـرم واوـح و مبـرهن بـ وده كـه سـاير صـندوق هـاي
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بازنشستگي مستثني از شمول قانون خواهند بود.
ثانياً اقدام مجلس به دو مرحله تفسير و اصرار بر شمول و تسري دادن به ساير صندوق هاي
بازنشستگي ،عحوه بر اينكه ،موووع به لحاظ توسعة شمول قانون ،از مقولة تفسير نبـوده و بلكـه
تقنين است ،اقدام مجل س در تفسير قانون ،با عنايت به وجود تبصر( الحاقي ،نوعي اجتهياد نهياد
محترم مجلس در مقابل نصّي است كه خود سال قبل يعني سال  0130مبادرت به تصويب آن ناوده

است .به همين دليل در اظهار نظرهاي تفسيري ،هيچگونه اشاره اي نفياً يا اثباتاً ـ عمداً يا سهواً ـ
به وجود تبصر( مزبور ننموده است.
ثالثاً شايسته بود تا رياست محترم مجلس ،آيين نامة اجرايي دولت را كه به موجب آن ،ديگر
صندوق هاي بازنشستگي حسب مورد) علي السويه برخـوردار از اعتبـارات مـورد نظـر در كنـار
سازمان تأمين اجتماعي گرديده اند را در اجراي ذيل اصول  65و  116قـانون اساسـي ،بـه علـت
مغايرت با قوانين عادي ،جهت تجديد نظر به دولت اعاده مي نمود كه مع االسف ،مجلس به جاي
اقدام مزبور ،مبادرت به تفسير قانون نموده است.
********************
تفسير به عمل آمده ،با عنايت به مراتب فوق ،عحوه بر مغايرت با اصل  75از حيث متضـمن
بار مالي بودن به دليل توسعة شمول قانون ،مغاير با نظرية تفسيري شوراي محترم نگهبان ناظر بر
اصل  71قانون اساسي نيز مي باشد .تصاوير پيوست ها ،به وميمه تقديم مي گردد.

/

N0020

قربانعلي مهري
قائممقام مركز تحقيقات

4
تهران ـ صندوق پستي  3641ـ 31361

بسمه تعالي

شماره:

9933

تاريخ:

1931/11/93

پيوست :دارد

روزنامه رسمي شنبه  1939/91/22شماره 11211

آيين نامه اجرايي ماده( )3قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصالح
ماده ( )119قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
شماره/2931ت93903ه2939/2/23 -
وزارت صنايع و معادن  -وزارت امور اقتصادي و دارايي  -سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ  2939/2/3بنابه پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي صنايع و معادن،
اموراقتصادي و دارايي ،سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي کشور و تامين اجتماعي و به استناد ماده ( )11قانون
تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصالح ماده ( )229قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  -مصوب  -2931آيين نامه اجرايي ماده( )3قانون يادشده را به
شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه اجرايي ماده( )3قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصالح
ماده ( )119قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
ماده  -1شرکتهاي صنعتي مشمول اين آيين نامه ،واحدهاي صنعتي داراي پروانه بهره برداري از وزارت
صنايع و معادن يا ساير مراجع قانوني خواهندبود.
ماده - 2درصورت توافق تشکل کارگري (موضوع تبصره( )4ماده( )292قانون کار) و مديريت هر شرکت،
تعداد نيروي انساني مازاد هربخش در چهارچوب طرح ارتقاي کيفيت و بهره وري ،طي صورتجلسه اي تعيين
مي گردد.
ماده - 9کارفرما فهرست اسامي افراد موضوع ماده ( )1اين آيين نامه را به انضمام صورتجلسه فوق الذکر،
طي نامه اي به سازمان تامين اجتماعي محل اعالم مي نمايد و افراد معرفي شده با رعايت ضوابط مقرر در بند
«الف» ماده( )0قانون بيمه بيکاري تحت پوشش قرار مي گيرند.
تبصره  -کارفرما موظف است يک نسخه از فهرست اسامي را به واحد کار و اموراجتماعي محل و کار
گروه استان جهت اطالع منعکس نمايد.
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ماده - 9در صورت عدم توافق تشکل کارگري و مديريت شرکت درمورد نيروي مازاد ،کارفرما مي تواند
درخواست خود را به انضمام نظرات طرفين به دبيرخانه موضوع تبصره ( )2ماده ( )5اين آيين نامه ارسال
نمايد.
ماده - 5اعضاي کارگروه موضوع ماده ( )3قانون فوق الذکر عبارتند از:
 -2نماينده سازمان صنايع و معادن استان.
 -1نماينده اداره کل کار و امور اجتماعي استان.
 -9نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي استان.
 -4نماينده اداره کل تامين اجتماعي استان.
 -5يک نفر از تشکل کارگري استان با معرفي تشکل عالي کارگري.
 -6يک نفر از تشکلهاي صنعتي (کارفرمايي) استان با معرفي تشکل عالي کارفرمايي.
تبصره -1رياست کارگروه با نماينده وزارت صنايع و معادن بوده و دبيرخانه کارگروه در سازمان صنايع و
معادن استان تشکيل مي شود.
تبصره - 2دبيرخانه موظف است براي کليه جلسات از اعضاي کارگروه کتبا دعوت به عمل آورد.
جلسات با حضور دوسوم اعضاء رسميت يافته و با حداقل  4راي تصميمات آن الزم االجراء خواهد بود.
تبصره - 9دبيرخانه ،تشکل عالي کارگري و کارفرمايي را از وزارت کار و اموراجتماعي استعالم مي کند.
ماده -1تصميم هاي کارگروه مذکور به سازمان تامين اجتماعي محل و کارفرما براي اجرا ابالغ مي گردد.
ماده - 1تاريخ شروع پرداخت مقرري بيمه بيکاري براساس اعالم ترک کار توسط کارفرما مبتني بر
صورتجلسات موضوع مواد ( )9و ( )6اين آيين نامه (حسب مورد) خواهد بود.
ماده - 3کسري اعتبارات مربوط به اجراي اين آيين نامه توسط سازمان تامين اجتماعي درهرسال پيش
بيني و به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور جهت بررسي ،تاييد و درج در بودجه هاي ساليانه پيشنهاد مي
گردد.
معاون اول رييس جمهور  -محمدرضا عارف
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روزنامه رسمي دوشنبه  1939/11/13شماره 11911

اصالح آييننامه اجرايي ماده ( )19قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي کشور و اصالح
ماده ( )119قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي وف
شماره/66159ت91233هـ 2939/22 /24
اصالح آييننامه اجرايي ماده ( )19قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي کشور و اصالح
ماده ( )119قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي جمهورياسالمي ايران
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ  2939/22/0باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسالمي ،موضوع نامه
شماره 0649/233343هـ/ب مورخ  2939/23/3تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده ( )23قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي کشور و اصالح ماده ()229
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران موضوع تصويـبنامه شماره
/034ت 93903هـ مورخ  2939/1/10به شرح ذيل اصالح مي گردد:
2ـ در بند « »2ماده ( )2آيين نامه از تاريخ اعالم ايراد پس از عبارت « يک نفر کارگر جديد (جايگزين)»
عبارت «به استثناي اشخاص موضوع ماده ( )233قانون کار» اضافه ميگردد.
1ـ در ماده ( )4پس از عبارت « به سازمان تأمين اجتماعي» عبارت « و ساير صندوقهاي ذيربط» اضافه
ميگردد.
اصالحات موضوع اين تصويبنامه از تاريخ الزماالجرا شدن آييننامه يادشده الزماالجراست.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
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