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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۹ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
مطابق با تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، «کسانى که ۳۰ سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مـدت مزبور را به 
سازمان پرداخته باشند در صورتى که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشد میتوانند تقاضاى مستمرى بازنشستگى 
نمایند.» شرط ۳۰ سال کار کامال قابل درک است اما اینکه در کنار آن شرط سنی هم قرار داده شده است باعث نوعی بی عدالتی 
میشود چون افرادی که بطور مثال از ۱۸ سالگی کارشان را آغاز کردهاند، اگرچه در ۴۸ سالگی سی سال سابقه خود را پر می

کنند لکن به خاطر شرط سنی مندرج در قانون بایستی دو سال اضافهتر صبر کنند تا بتوانند تقاضای بازنشستگی نمایند. حال اگر 
فردی بخشی از خدمت خود را در مشاغل سخت و زیان آور طی کرده باشد، در سنین بسیار پایینتری آن سی سال سابقه را پر 
خواهند کرد (چرا که هر سال سابقه خدمت در مشاغل سخت و زیان آور معادل ۱.۵ سال فعالیت در مشاغل عادی محاسبه می
گردد) و این بیعدالتی خیلی واضحتر خود را نشان میدهد. برای حل این معضل و رفع این بیعدالتی پیشنهاد میشود شرط 
سنی مندرج در تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی حذف گردد و به افرادی که کف سی سال سابقه شغلی را پر میکنند 
اجازه داده شود بدون در نظر گرفتن میزان سن آنان، بازنشسته شوند. پر واضح است که فرد تا ۳۵ سال هم میتواند سابقه کار 
داشته باشد و وقتی ۳۰ سال سابقه کار داشت این «اختیار» برای او حاصل خواهد شد که تقاضای بازنشستگی نماید. لذا مفاد 
این طرح (یعنی حذف شرط سنی ۵۰ سال برای آقایان و ۴۵ سال برای بانوان) هم کمک به کارگرانی است که با داشتن ۳۰ سال 
سابقه دیگر مایل به ادامه کار نیستند و هم فرآیند ورود افراد تازه نفس به مشاغل را سرعت خواهد بخشید و البته بار مالی هم 

برای دولت ایجاد نخواهد کرد. 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
سیدجلیل میرمحمدی میبدی - نصراله پژمان فر - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - کمال حسین پور - مجتبی بخشی پور - جالل 
محمودزاده - مجید نصیرائی - بهروز محبی نجم آبادی - حسینعلی شهریاری - احمد محرم زاده یخفروزان - سیدکاظم دلخوش 
اباتری - فاطمه محمدبیگی - محمدتقی نقدعلی - حسن رزمیان مقدم - سیدجواد حسینی کیا - سیدناصر موسوی الرگانی - 
جعفر راستی - سیدمصطفی آقامیرسلیم - علی علی زاده - محمدحسین فرهنگی - بهزاد رحیمی - عباس مقتدایی - حسین 
حاتمی - علی اکبر بسطامی - محمدصالح جوکار - موسی احمدی - رضا آریان پور - مهرداد گودرزوندچگینی - ابراهیم 

عزیزی شیراز 
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عنوان طرح:
طرح اصالح تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی

تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی به این شرح اصالح می
شود:

«کسانى که ۳۰ سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه 
مـدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند، میتوانند تقاضاى 

مستمرى بازنشستگى نمایند.»
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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 اصالح تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی 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.

www.dotic.ir

http://dotic.ir/


7

ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:
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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
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